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آمریکا متخلف 
بزرگ اجرای برجام 

است

امیرموسویدرسخنرانیپیشازخطبهها:

روز به روز بر قدرت دفاعی  و تهاجمی خود خواهیم افزود
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  جانشین 
گفت: ما علیرغم میل دشمنان با استناد بر 
جهاد کبیر و با عدم تبعیت از دشمن روز به 
روز بر قدرت دفاعی و تهاجمی خود خواهیم 

افزود.
امیر سیدعبدالرحیم موسوی جانشین رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح در سخنرانی پیش 
تهران  هفته  این  نماز جمعه  های  از خطبه 
به مناسبت هفته دفاع مقدس ضمن تکریم 
و  ایثارگران  جانبازان،  حرم،  مدافع  شهدای 
چرا  داشت:  اظهار  اسالم  حریم  مدافعان 

جنگ به ما تحمیل شد؟ یک علت اصلی داشت و یکسری علل تشدید کننده و تسریع کننده.

یک چهارم خانوارهای ایرانی نان آور ندارند

افزایش 
مبادالت تجاری  نتیجه 

برجام است

»بادیگارد«
 در آمریکا

روحانیدربازگشتبهتهراندرجمعخبرنگارانمطرحکرد:

اجماع به نفع ایران درباره برجام
پولمانراازآمریکاپسخواهیمگرفت
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ملت ایران ثابت کردند آمریکا 
هیچ غلطی  نمی تواند بکند

ایران به هر  با تاکید براینکه پاسخ  خطیب موقت تهران 
یک  گفت:  بود،  خواهد  پشیمان کننده  متجاوزی  کشور 
بیداری کشورها تشکیل شده  لعنتی جهانی علیه  شبکه 

که ادعای مبارزه با ترور از زبان آنها فریب است.

فرانسوی ها به پارس جنوبی 
بازمی گردند

معاون وزیر نفت با اشاره به پیشنهاد توتال فرانسه برای 
مشارکت در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: عالوه بر 
توتال، دو شرکت خارجی دیگر هم برای مشارکت در این 

فاز گازی، اعالم آمادگی کرده اند. 

نفتوانرژی
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رئیس جمهور با اشاره به اولین جلسه کمیسیون مشترک ایران و گروه ۱+۵ گفت: در این جلسه، وزراء به امریکا گفتند که این مواردی که شما انجام می دهید با برجام منطبق نیست و باید 
کارتان را اصالح کنید. حسن روحانی پس از بازگشت از نیویورک در فرودگاه مهرآباد و در پاسخ به سوالی درباره دستاوردهای این سفر گفت: سفر ما از سه قسمت تشکیل شده بود. وی افزود: 
شرکت در اجالس عدم تعهد و انتقال ریاست این جنبش از ایران به ونزوئال و اعالم مواضعی که الزم بود از طرف نظام در جمع ۱۲۰ کشور عضو عدم تعهد به خوبی انجام بگیرد، از دستاوردهای 

این سفر بود و اجالس یادشده هم اجالس بسیار خوبی بود.

آگهی مناقصه عمومی شهرداری کرج )تجدید(
شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول 

ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1( سپرده شرکت در مناقصه به یکي از روشهاي ذیل ارائه گردد؛
ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدي به مبلغ فوق به حساب 
٧00٧869٤8623 بانک شهر. 2( برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط 
خواهد شد. 3( شهرداري کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. ٤( مبلغ 500.000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به 
حساب ٧00٧85313٧95 نزد بانک شهر شهرداري واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 5( متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی 
جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانهاي شهرداري کرج واقع در میدان توحید، بلوار بالل، شهرداري کرج، طبقه 
هفتم مراجعه نمایند. 6( در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. ٧( 
توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارك مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه در نزد شهرداري باقي 
مي ماند. 8( الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت oldpmn.mporg.ir و 
sajar.mporg.ir، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت و کد اقتصادی 
الزامی می باشد. 9(شرکت کنندگان در مناقصه مي بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تکمیل و به 
همراه سایر اسناد در پاکت مربوطه قرار دهند.10( سایر اطالعات و جزئیات در استاد مناقصه مندرج است.  11(پیشنهادات 
می بایست در پاکت های مجزا )الف، ب، ج( الك و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان 
وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/٧/13 به آدرس: کرج، میدان توحید، بلوار بالل، دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده شود، در 

ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
سایت به  یا  و  حاصل  تماس   026  –  35892٤٤3  –  35892٤30 های  تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب   *جهت 

اداره امور قراردادها و پیمانها – شهرداری کرج www.karaj.ir مراجعه نمائید.
www.karaj.ir     

ردیف
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شرح عملیات

اجرای عملیات 
جدولگذاری و پیاده رو 
سازی )مناسب سازی( 

معابر سطح شهر

مبلغ اعتبار به ریال

5/000/000/000

مبلغ سپرده به ریال

250/000/000

رتبه

داشتن حداقل 
رتبه 4 راه و 

ترابری

میزان غیر نقدی

50 درصد

رئیس مرکز آمار ایران از آغاز سرشماری اینترنتی نفوس 
و مسکن خبرداد و از مردم خواست تا مشارکت خود را 

در این طرح ملی به حداکثر برسانند.
امیدعلی پارسا  از  شروع سرشماری اینترنتی نفوس 
)سوم  بامداد  دقایق  نخستین  از   ۹۵ سال  مسکن  و 
مهرماه( خبرداد و گفت: تقاضای ما از مردم این است 
که مشارکت خود را در این طرح ملی به حداکثر رسانده 
و با ماموران مرکز آمار در این طرح، نهایت همکاری را 

صورت دهند.
رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه سرشماری اینترنتی 
نفوس و مسکن سال ۹۵ تا ۲۴ مهرماه ادامه خواهد 
پیشرفت های  گذشته  سال های  طی  افزود:  داشت، 
مناسبی در عرصه اینترنت در کشور صورت گرفته و 
بر اساس برآوردها، ضریب نفوذ اینترنت هم اکنون در 
کشور به ۴۵ درصد رسیده است، بنابراین انتظار می رود 

که ۳۵ درصد خانوارهای ایرانی در این طرح ملی، به 
صورت اینترنتی شرکت کرده و اطالعات خود را به ثبت 
برسانند، ضمن اینکه کد رهگیری که سامانه به آنها 
تحویل می دهد را نزد خود نگهداری کرده و در زمان 

مراجعه ماموران مرکز آمار، آن را تحویل دهند.
وی با بیان اینکه ۷۰۰ فعالیت در اجرای سرشماری 
نفوس و مسکن امسال مشارکت دارند، تصریح کرد: 
مردم از ساعت ۲۴ امشب می توانند با مراجعه به درگاه 
خود  اطالعات   ir.www.sarshomari۹۵ ملی 
را به ثبت برسانند، ما امیدواریم امکانات اینترنتی به 
بهترین شکل در اختیار مردم قرار گیرد تا فرم ها را به 
راحتی تکمیل کرده و ارسال نمایند، البته در این رابطه 

هماهنگی های الزم نیز با اپراتورها صورت گرفته است.
به  سرشماری  اینترنتی  فرم های  داد:  ادامه  پارسا 
صورت ساده و روان تهیه شده و مردم با در اختیار 

داشتن اطالعات دقیق هویتی خود و نیز کدپستی 
صحیح می توانند در این سرشماری شرکت کرده و 
اطالعات خود را وارد نمایند، سواالت طرح شده نیز 
به صورت بسیار ساده است و هر فردی می تواند به 
و  نفوس  سرشماری  وی  دهد.  پاسخ  آن  به  راحتی 
مسکن سال ۹۵ را گذار از سرشماری های سنتی به 
سرشماری مدرن و روز دنیا دانست و خاطرنشان کرد: 
راحتی و آسایش مردم، کاهش هزینه های سرشماری 
برای کل نظام و سیستم و نیز پیوستن نظام آماری 
مزایای  از جمله  دنیا  روز  آماری  نظام های  به  ایران 
سرشماری به شیوه اینترنتی است. این در شرایطی 
است که مردم با هر گوشی هوشمندی، در هر جا و 
هر نقطه از کشور که پوشش اینترنت داشته باشد، به 
راحتی می توانند نسبت به تکمیل فرم های مربوطه 

اقدام نمایند.

سرشماری نفوس و مسکن آغاز شد
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آخوندی:

هیچ کس نمی تواند در 
صدور مجوز هواپیما از 
بوئینگ خلل وارد کند

مسکن؛ آزمون و خطا 
در تصمیم گیری دولت ها

مهشیدمعراجی

بوی مهر امسال، با رنگ 
مدادهای چینی...

الهامآمرکاشی

گزارش

یادداشت

خبر

2

20 درصد داروهای کشور قاچاق است

خبر

11
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امام رضا )ع(:

کالم  نور

فرشاد مومنی:
ساختار نهادی اقتصاد ایران در 

انگیزه کشی متبحر شده است  
که  شرایطی  در  است  معتقد  مومنی  فرشاد 
اقتصاد ایران با بحران های زیادی روبه رو است 
که ساختارهای نهادی کشور نقش انگیزه کشی 
در  که  الگوهایی  شناختن  می کنند  ایفا  را 
وضعیت  از  را  ایران  اقتصاد  توانستند  دوره ای 
یکی  است،  موثر  و  مفید  دهند  عبور  خطیری 

از این چهره ها میر مصطفی عالی نسب است.
فرشاد مومنی در نشست دین و اقتصاد، اظهار 
شرایط  اکنون  که  درک  این  اساس  بر  کرد: 
به  ما  جامعه  است،  پیچیده  و  خطیر  کشور 
شدت نیازمند شناخت الگوها و اسوه هایی است 
که در شرایط خطیر تاریخی از همه چیز خود 
مایه گذاشته اند تا جمهوری اسالمی ایران باقی 
متاسفانه  که  شرایطی  در  بتوانیم  باید  بماند. 
متعارفی  غیر  شکل  به  ما  نهادی  ساختار 
معرفی  است،  شده  متبحر  انگیزه کشی  در 
واقعیت های روحی و رفتار خردمندانه بسیاری 
می تواند  مقدس  دفاع  دوران  مسئوالن  از 
سطح  در  را  مسئولیت شناسانه  انگیزه های 
بایسته  و  برده  باال  استانداردهایی  تا  جامعه 
مواجهه ثمر بخش با کل کشور باشد. برداشت 
از  این است که مصطفی عالی نسب یکی  من 
ویژگی های  وی،  شناخت  که  چهره هاست  این 
نقشی که در کنترل  و همچنین  او  شخصیتی 
ایفا  مقدس  دفاع  دوران  در  موجود  بحران های 
کرد در شرایط کنونی کشور می تواند مثمر ثمر 

باشد.
نقل  خاطره ای  عالی نسب  درباره  همچنین  وی 
کرد و گرفت: عالی نسب هرگز از اینکه دیگران 
از آن تعریف و تمجید بکنند راضی نبود و حتی 
برخورد  او  با  می کرد  تعریف  وی  از  کسی  اگر 
می کرد ولی به یاد دارم که در تمامی آن سال ها 
عالی نسب یکی از تعریف هایی که نخست وزیر 
دوران جنگ از او کرده بود را دل نشین احساس 
یادآوری  به من  از چند گاهی  و هر  بود  کرده 
می کرد. ماجرا از این قرار بود در سفر نخست 
هیئتی  در  هم  عالی نسب  که  ترکیه  به  وزیر 
وی  که  زمانی  بود،  رفته  نخست وزیر  همراه 
خواسته بود عالی نسب را به رئیس جمهور وقت 
بیان  عالی نسب  تعریف  در  کند  معرفی  ترکیه 
کرده بود: »عالی نسب بارها وبارها دولت و ملت 
نجات  خطرناک  بسیار  پرتگاه های  از  را  ایران 
عالی نسب  دل  به  که  بود  تعریفی  این  دادند.« 

نشسته بود و آن را نقل می کرد.
دانشگاه  اقتصاد  گروه  علمی  هیئت  عضو 
است  این  واقعیت  کرد:  بیان  همچنین  تهران 
اقتصاد  اداره  و  جنگ  از  بعد  تجربه  اگر  که 
قدر  نمی توانستیم  نبود  دوران  آن  در  کشور 
بدانیم.  را  عالی نسب  استثنایی  هوشمندی های 
نقش  یک تنه  وی  که  می شویم  متوجه  اکنون 
یک سیستم دیده بانی را برای توسعه ملی کشور 
ایفا می کرد. موضوعی که اکنون به شدت به آن 
نیاز مندیم. در شرایط کنونی اقتصاد کشور به 
اعتبار انواع بحران های کوچک و بزرگی که نظام 
تصمیم گری کشور با آن روبه رو است، یک خالء 
نهادی بزرگ وجود دارد و آن وجود یک نظام 
دیده بانی ملی با آن سطح از شرافت های ملی، 
دینی و اخالقی و با آن سطح از استقالل است 
که نقش آن را عالی نسب ایفا می کرد و به اعتبار 
آن نیز با می توانست کوبنده ترین عبارت ها با 
بگوید.  سخن  کشور  سیاسی  مقامات  باالترین 
هرزروی های  و  داریم  کم  اکنون  که  موضوعی 
و  اتالف  پر  ناهماهنگی های  و  تزاحم ها  منابع، 
از  نتوانسته ایم  که  است  آن  بازتاب  اسراف  پر 
تجربه عالی نسب یک دستگاه دیده بانی توسعه 
ملی راه  بیندازیم که استقالل رای و فهم نظری 
بایسته های چگونگی  و  باشد  داشته  باال  سطح 
واقعیت های  حسب  بر  را  نظری  فهم  کاربست 

ایران درک کند.

خبر

مسکن؛ آزمون و خطا در تصمیم گیری دولت ها

مهشید معراجی

گاهی الزم است تا به مسائل و مشکالت با 
تمام ابعاد نگاه کرد. به مشکالت و مسائل 
حوزه مسکن در دولت های مختلف با دید 
در  است.   شده  نگریسته  متفاوتی  های 
حقیقت برنامه مسکن در یک مسیر و یک 
امتداد نبوده است، چرا که هر دولت با به 

روی کار آمدن پرونده خود را برای مسکن آورده و با خود برده و از سوی 
دیگر دولت بعد با برنامه های دیگری به روی کار آمده است. این نوعی 
بی نظمی در ساختار کالن صنعت ساختمان کشور به شمار می رود. 
در شرایط موجود این حالت موجب شده است به مسکن نگاه یکسویه 
داشته  باشیم. در مقطعی خاص از زمان، پس از انقالب اسالمی نیاز به 
مسکن به شدت احساس شد و با ورود متولدین دهه شصت به متقضیان 
مسکن، حجم گسترده ای از تقاضا در این بخش به وجود آمد و در این 
راستا دولت نیز با سیاست مسکن مهر قدم در راه رفع این نیاز بزرگ و 

ساختاری برداشت.
مسکن مهر در جای خود پروژه خوبی است و نیاز های طیف های خاصی 
از جامعه را برطرف می کند. اما همه مسکن کشور و نیاز های موجود در 
ان مسکن مهر نیست. بازار، بازار عرضه و تقاضا است و هر نوع تقاضایی در 
ان به چشم می خورد و چنانکه عرضه متناسب با آن را وجود داشته باشد 

می توان گفت که به سمت تقاضا رفته ایم. 
در حال حاضر در برخی از استان های تعداد مسکن مهر بیش از تقاضا 
است، در حالی که با توجه به هزینه صورت گرفته، نباید شاهد چنین 
مسایلی بود و تنها دلیل بروز چنین مسایلی، نبود برنامه ریزی صحیح 
است. اما در جایی نیز کمبود به چشم می خورد که ناشی از عدم نیاز 
سنجی درست است. اساس کل مسکن مهر تنها نیاز بخشی از احاد جامعه 
را تامین می کند و بخش دیگر باقی است و با توجه به جایگاه اجتماعی و 
اقتصادی این قشر باید چاره اندیشی شود در حالی که تا به امروز بررسی 
برنامه ریزی و تولیدی صورت نگرفته است. امروز کم کم حاصل انتظار 
برای بهره برداری و استفاده از نتایج اجرای پروژه مسکن مهر خود نمایی 
می کند. حال سوال این است؛ آیا نتیجه حاصله همان خواهد بود که 
مردم انتظار داشته اند  یا خیر؟ از آنجایی که در بسیاری از بخش ها کمتر 
مورد توجه قرارگرفته تولید مسکن با تناسب الزم صورت نگرفته است. 
خال توجه به مسئله عرضه و تقاضا تحت الشعاع  قرار گرفته و  در حال 
حاضر شاهد التهاب و تشویش و بعضاً در مقاطعی که در حال حاضر حکم 

فرماست شاهد رکود در بازار مسکن بوده ایم. 
بازار مسکن در رکود به سر برده و با کاهش محسوس قیمت در بخش 
های دولتی و در خصوص مزایده های امالک، رقابت برای فروش باالترین 
بعنوان »قیمت کارشناسی« که در روزنامه ها به چاپ می رسد به نوعی  
عامل دامن زدن به شرایط امروز می شود. آیا نمی توان مدیریت را تغییر 

داد؟ 
در این برهه کنونی مدیریت اقتصاد مسکن با مشکل مواجه بوده و تنها 
تولید مسکن مسئله نیست و سوال این است که مدیریت اقتصادی آن 
باید به دست چه کسی صورت گیرد؟  این وظیفه به عهده وزارت راه و 
شهر سازی است؟ و یا نظام مهندسی و شهرداری آن را عهده دارند، در 
این میان همگی از پذیرش این مسئولیت شانه خالی می کنند. از همین 
رهگذر قیمت ها بدون هیچ ابزار کنترلی باال و پایین شده و متولی آن 
همچنان در سایه است. در مقطعی چنین شرایطی را در بازار خودرو شاهد 
بودیم و ظرف دو ماه با افزایش قیمت، دولت دخالت کرده و کنترل بازار 
را به دست گرفتو به دستور همان دولت، قیمت ها تا میلیون ها  تومان 
کاهش یافت و تولید کننده از سود خود کاست. چطور نمی توان با چنین 
شرایطی وارد بازار مسکن شد؟ آیا مسکن نیز مانند خودرو در بندهایی به 
مدیریت های کالن متصل نیست؟ آیا نمی توان برای کنترل نرخ مسکن 
از کانال های تصمیم گیران و تصمیم سازان حوزه کالن کشور استفاده 

کرده وشرایط را مدیریت کرد؟ 
باید پذیرفت تداوم تاثیرات عدم اجرای مدیریت جامع و کامل می تواند 
بازار لجام گسیخته ای را بوجود آورد و نگرانی هایی را برای آینده ایجاد 
کند. برای جلوگیری از حادتر شدن این مسئله باید وارد عمل شد و با 
برنامه ریزی در زیر ساخت های اساسی این صنعت از پیشامد های ناگوار 
آینده جلوگیری کرد. برنامه ریزی های کنونی مقطعی و کوتاه مدت است 
، لذا باید از مدیریت های مقطعی بپرهیزیم و دورنمای بیشتری را رصد 

کنیم. در پشت پرده تولید مسکن مسائلی است که باید مدیریت شود.
باید این سوال را پاسخ گفت که آیامی توان اجماعی در ساخت و ساز 
دوباره و یا بازسازی پس از گذشت عمر مسکن مهر بین مالکین به وجود 

آورد تا پایان 99 سال دوبار تجربه ساخت و ساز را داشته باشیم؟
 مسئله این است که اساسا نباید چنین شرایطی به وجود آید. عدد بیان 
شده با دید مثبت و عددی باال عنوان شده است.اما امیوار می رود که 
همین مقدار عمر نیز برای ساختمان ها وجود داشته باشد. ساختمان 
مقاوم و با عمر باال ، متکی به یک سری آیتم هایی است که باید به ان 
توجه داشت.نما و ظواهر ساختمان نمی تواند عمر ساختمان را مشخص 
کند. عمر ساختمان را سازه و نوع ساخت ، مصالح و نیروی انسانی که 
عاملین ساخت هستند تعیین می کند.مصالح استاندارد ، طراحی و نقشه 
های مطابق با اصول و ضوابط و مسایل فنی پیش بینی شده و نیروی 
انسانی مجرب و دارای صالحیت هستند که ضامن افزایش طول عمر 

ساختمان به شمار می روند. 
بنابراین اگر در ازای کاری که مهندسین در جای خود انجام می دهند 
نظارت دقیقی صورت گرفته و از افراد متخصص دارای صالحیت استفاده 
نماییم، می توانیم عمر ساختمان را تشخیص داده و عددی را تضمین 

کنیم. 

یادداشت

رونوشت آگهي حصر وراثت

خانم شهین بنی باهر داراي شناسنامه شماره 162  به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  و چنین  نموده  وراثت  گواهي حصر  درخواست  این شورا  از   95/0376
داده که شادروان جمیله خانم شعار نوبری بشناسنامه شماره 5131 در تاریخ 
1395/5/2 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : ……………………………………
1-محسن بنی باهر ت ت 1330/1/21 ش. ش 26 فرزند ذکراله نسبت فرزند
2-علیرضا بنی باهر ت ت 1344/7/2 ش. ش 477 فرزند ذکراله نسبت فرزند
3-شهین بنی باهر ت ت 1333/6/18 ش. ش 162 فرزند ذکراله نسبت فرزند

4-مهین بنی باهر ت ت 1331/9/2 ش. ش 277 فرزند ذکراله نسبت فرزند
5-نسرین بنی باهر ت ت 1336/10/14 ش. ش 868 فرزند ذکراله نسبت فرزند
آگهي مي  نوبت  در یک  را  مزبور  مقدماتي درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد 

شد. 46534 م/الف
رئیس شعبه حل اختالف كرج- حسینی

رونوشت آگهي حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   4217 شماره  شناسنامه  داراي  صولتی  خدیجه  خانم 
کالسه 95/0373/4 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   723 شماره  بشناسنامه  پناهی  کلثوم  ام  شادروان  که  داده  توضیح 
1395/5/14 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : ……………………………………
1-محمد صولتی فرزند علی اصغر ش ش 25 متولد 1338/5/5 فرزند متوفی
2-فاطمه صولتی فرزند علی اصغر ش ش 24 متولد 1338/5/5 فرزند متوفی

3-زهرا صولتی فرزند علی اصغر ش ش 2870 متولد 1342/2/2 فرزند متوفی
4-خدیجه صولتی فرزند علی اصغر ش ش 4217 متولد 1344/6/1 فرزند متوفی

با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي  اینک 
نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد 

شد. 46568م/الف
از طرف رئیس شعبه حل اختالف 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / 

سید غالمرضا  حسینی بیجی کال فرزند سید ناصر 
به نشانی مازندران بابل جاده جدید آمل روستای 

بیجی کال منزل شخصی 
مشخصات محکوم علیه /

نشانی  به  هوشنگ  فرزند  وطنی  هادی  محمد 
قائمشهر خ ساری مهمانسرا روبروی تاکسی تلفنی 
سحر طبقه فوقانی مبل فروشی منزل آقای وطنی 
له  قانونی محکوم  مقام  قائم  یا  نماینده  مشخصات 

/ محکوم علیه 
رضا  فرزند سید  اقابابایی  ارچی  سید سید حسین 
به نشانی مازندران – بابل مازندران بابل خ مدرس 
ابتدای خ تختی ساختمان الماس ط 3 وکیل سید 

غالمرضا حسینی بیجی کال 
نشانی  به  رمضان  فرزند سید  زکریا حسینی  سید 

وکیل  فرهنگ  راه  چهار  مدرس  خ  بابل  مازندران 
سید غالمرضا حسینی بیجی کال    محکوم به 

بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
دادنامه مربوطه 9509971114400280 محکوم 
هفت  و  هفتاد  مبلغ  پرداخت  است   محکوم  علیه 
پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  تومان  میلیون 
لغایت  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
میلیون  سه  و  بیست  پرداخت  و  حکم  اجرای 
هزینه  عنوان  به  ریال   هزار  شصت  و  ششصد  و 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه 
عشر  نیم  پرداخت  همچنین  و  له  محکوم  در حق 

دولتی در حق صندوق دولت 
به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
مجهول  که  وطنی  محمدهادی  آقای  علیه  محکوم 
المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شعبه  از  صادره   9509971114400280 شماره 

شماره  پرونده  در  بابل  حقوقی  دادگاه   11
 77/000/000 پرداخت  به  محکوم   950047
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم و 
پرداخت بیست و سه میلیون و شش صد و شصت 
حق  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار 
الوکاله وکیل مطابق تعرفه (در حق محکوم له سید 
غالمرضا حسینی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف 
این آگهی مهلت دارید نسبت به  انتشار  از  ده روز 
اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت 
دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبلت با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  دفتر  مدیر 

شهرستان بابل حمید محمدیان 
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 
– حسن گلچوب فیروزجایی 

رونوشت آگهی حصروراثت 

شعبانعلی     فرزند  دارابی  قاسمی  علی  محمد  آقای 
این  95/415از     کالسه  به  دادخواست  شرح  به 
نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  
زهرا  سیده  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
به ش ش 1886  علی  فرزند سید  دارابی  هاشمی 
دائمی  94/8/28اقامتگاه  تاریخ  ساری   از  صادره 
ورثه  گفته  زندگی  بدرود  میاندرود  خودشهرستان 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

به  علی  محمد  فرزند  دارابی  قاسمی  1-حسینعلی 
ش ش 93 صادره از میاندرود – فرزند متوفی 

2-حسنعلی قاسمی دارابی فرزند محمد علی به ش 
ش 274 صادره از ساری  – فرزند متوفی 

3- حلیمه قاسمی دارابی فرزند محمد علی به ش 
ش 10 صادره از ساری  – فرزند متوفی 

4- حکیمه قاسمی دارابی فرزند محمد علی به ش 
ش 3416 صادره از میاندرود – فرزند متوفی 

5- فاطمه قاسمی دارابی فرزند محمد علی به ش 
ش 143 صادره از ساری  – فرزند متوفی 

6- رحیمه قاسمی دارابی فرزند محمد علی به ش 

ش 3417 صادره از ساری  – فرزند متوفی 
به  فرزند شعبانعلی  دارابی  قاسمی  علی  محمد   -7

ش ش 43 صادره از ساری – همسر متوفی  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
هر  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در  را 
نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م. الف 181

قاضی شعبه دوم شهری شورای حل اختالف سورک

دادنامه 
پرونده کالسه 9409981110801024 شعبه 8 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان بابل تصمیم نهایی شماره 
خواهان سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل با 

نمایندگی علی صادقی آردیبه نشانی مازندران بابل 
خوانده خانم آرام نقی زاده به نشانی مازندران بابل میدان 
اوقاف ک روغن نباتی شکوفه شفق 1 ساختمان علی 

طبقه 2 واحد 4 منزل مرادی 
خواسته ها   مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2 مطالبه ضرر 

و زیان ناشی از عدم پرداخت اجاره 
رای دادگاه 

سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  دعوی  خصوص  در 
شهرداری بابل بطرفیت خانم آرام نقی زاده بخواسته 
با  معوقه  اجور  بابت  ریال  مبلغ 9/000/000  مطالبه 
با  احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
عنایت به مفاد دادخواست و قرارداد اجاره تقدیمی توسط 
خواهان که بموجب آن خوانده اقدام به اجاره قسمتی از 
محوطه پارک نوشیروانی جهت برگزاری نمایشگاه کتاب 
نموده است و برابر مفاد دادخواست  تقدیمی نسبت به 
پرداخت اجور به مدت دوماه اقدام ننمودو در جلسه 
دادگاه نیز حضور نیافته و دفاع و ایرادی بعمل نیاورده 
است لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را 

وارد دانسته به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 9/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم 
دادخواست تا زمان پرداخت و از باب تسبیب به پرداخت 
270/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 250/000 ریال 
بابت هزینه دعوت خوانده از طریق روزنامه کثیر االنتشار 
در حق خواهان محکوم می نماید این حکم غیابی ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس 
از گذشت مدت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در 

محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد 
 رییس شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی بابل –
 سید مرتضی حسینی 

جلسه  اولین  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
گفت:   5+1 گروه  و  ایران  مشترک  کمیسیون 
این  امریکا گفتند که  به  وزراء  این جلسه،  در 
برجام  با  دهید  می  انجام  شما  که  مواردی 

منطبق نیست و باید کارتان را اصالح کنید.
حسن روحانی پس از بازگشت از نیویورک در 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  و  مهرآباد  فرودگاه 
سه  از  ما  سفر  گفت:  سفر  این  دستاوردهای 

قسمت تشکیل شده بود.
و  تعهد  عدم  اجالس  در  شرکت  افزود:  وی 
ونزوئال  به  ایران  از  این جنبش  ریاست  انتقال 
و اعالم مواضعی که الزم بود از طرف نظام در 
خوبی  به  تعهد  عدم  عضو  کشور   120 جمع 
و  بود  سفر  این  دستاوردهای  از  بگیرد،  انجام 

اجالس یادشده هم اجالس بسیار خوبی بود.
پولمان را از آمریکا پس خواهیم گرفت

رئیس جمهور در ادامه به بخش دیگری از سفر 
اشاره کرد و گفت: مرحله  یک هفته ای خود 
دیگر سفرم شرکت در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد بود. وی افزود: سازمان ملل به خاطر 
از  بخشی  و  کشورها  همه  نمایندگان  اجتماع 
که  است  مهم  ما  برای  اجالس  این  در  سران 
خوبی  به  را  ایران  اسالمی  جمهوری  مواضع 
برای  خاصی  ویژگی  هم  این  و  کنیم  تبیین 
ایران دارد به دلیل تبلیغاتی که دشمنان اسالم 
علیه جمهوری اسالمی ایران مطرح می کنند.

رئیس جمهور ادامه داد: سخنرانی در سازمان 
در  شرکت  و  تلویزیونها  با  مصاحبه  و  ملل 
سه  نیویورک  در  که  طوری  به  آنها  جلسات 
یک  غیرمتعهدها  جنبش  در  و  سخنرانی 
را  ما  مواضع  ها  سخنرانی  و  داشتم  سخنرانی 
که  را  مسیری  ها  مصاحبه  و  کند  می  تبیین 
ایران طی می کند، تشریح  جمهوری اسالمی 

می کند.
ملل  سازمان  نطق  در  داشت:  اظهار  روحانی 

نکات مهمی که مد نظر ما بود، راجع به منطقه 
صحبت و مواضع جمهوری اسالمی ایران اعالم 
از  که  منطقه  کشورهای  برخی  درباره  و  شد 
تجاوز  متاسفانه  خود  انسانی  و  اسالمی  اصول 

کرده اند یعنی عربستان توضیح داده شد.
به برجام و اهمیت  افزود: همچنین راجع  وی 
آن و تعهداتی که طرف مقابل ما دارد بحث شد 

البته مقصود ما عمدتا امریکاست.
به  ها  امریکایی  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس 
مورد  دارند  که  هایی  اهمال  و  تاخیرها  خاطر 
نکوهش قرار گرفته اند و همچنین دو میلیارد 
غیرقانونی  صورت  به  که  را  ایران  اموال  دالر 
در  هم  بودند  کرده  تصرف  گذشته  درسالهای 
به صراحت گفته  مصاحبه و هم در سخنرانی 
شد که ما نخواهیم گذاشت پولی را که اموال 
را  آن  امریکا  است  بانک مرکزی  و  ایران  ملت 
ایستادگی  المللی  بین  دادگاه  در  ما  و  ببلعد 

خواهیم کرد و پولمان را پس خواهیم گرفت.
همه به نقش بی بدیل ایران در منطقه معترفند
مالقات  همه 14  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
این  افزود:  بود  مهم  نیویورک  در  شده  انجام 
همه  در  که  چرا  بود  مهم  خیلی  ها  مالقات 
مالقات ها از ما درباره اوضاع منطقه و راه حل 

مسائل منطقه می پرسیدند.
روحانی افزود: اینکه در دنیا مطرح می شود ایران 
راه حل است یا مشکل، مقداری این سوال خنده 
دار است چون تمام سران کشورها وقتی به ما می 
رسند صراحتا از ما می پرسند چه کار کنیم، در 
مساله سوریه، عراق، یمن و کشورهای دیگر مثل 
لیبی سوال می پرسند بنابراین همه قبول دارند 
که ایران راه حل است، و کشور تاثیرگذاری است 

که نقش بی بدیلی در منطقه دارد.
تذكر قاطع وزرای خارجه گروه ۱+۵ به آمریکا 

درباره اجرای برجام
جلسه  اولین  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 

درباره   1+5 گروه  و  ایران  مشترک  کمیسیون 
برجام با حضور وزرای خارجه این کشورها در 
با  همه  وزراء  جلسه،  این  در  گفت:  نیویورک 
که  مواردی  این  که  گفتند  امریکا  به  قاطعیت 
منطبق  برجام  با  دقیقا  دهید  می  انجام  شما 
امریکا  و  کنید  اصالح  را  کارتان  باید  و  نیست 

هم قول داد که روند را اصالح کند.
فرودگاه  در  خود  مصاحبه  ادامه  در  روحانی   
اولین جلسه کمیسیون  مهرآباد درباره تشریح 
مشترک ایران و گروه 1+5 که با حضور وزیران 
اگر  افزود:  شد،  برگزار  نیویورک  در  و  خارجه 
یکی از هفت کشوری که در این توافق با هم 
هستیم، تخلف، اهمال و تاخیری داشته باشد 
موثر  اگر  و  شود  می  داده  تذکر  کشور  آن  به 
و  گذاشته  جلسه  کل  مدیران  سطح  در  نبود 
در نهایت این جلسه در سطح وزراء برگزار می 

شود.
وی گفت: در نیویورک دو جلسه در سطح وزرا 
و مدیران کل برگزار شد و در جلسه وزراء همه 
با قاطعیت به امریکا گفتند که این مواردی که 
منطبق  برجام  با  دقیقا  دهید  می  انجام  شما 
امریکا  و  کنید  اصالح  را  کارتان  باید  و  نیست 

هم قول داد که روند را اصالح کند.
است  مهم  خیلی  این  کرد:  تصریح  روحانی 
تشکیل می  که  اولین جلسه مشترکی  در  که 

یعنی  دارند  واحدی  موضع  کشور  شش  شود 
همان موضعی که ایران داشت موضعی بود که 

روسیه، چین و فرانسه هم داشت.
هم  نظر  این  از  بنابراین  داشت:  اظهار  وی 
توفیقی بود به دلیل اینکه ما در برجام هم باید 
از فضای برجام به خوبی استفاده کنیم و هم 
اگر مورد و تخلفی می بینیم با قاطعیت با آن 

برخورد کنیم.
رئیس جمهور گفت: البته ما هم مثل همیشه و 
همانطوری که رهبری فرمودند اگر جایی تعهد 
کردیم طبق وظیفه اسالمی به تعهداتمان عمل 
می کنیم تا جایی که طرف مقابل به تعهدات 

خودش عمل کند.
شایان ذکر است، روحانی در سفر به آمریکا، برای 
حضور در هفتادویکمین مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد ضمن سخنرانی در مجمع عمومی 
سازمان ملل  با نخست وزیر ایتالیا، رییس جمهور 
رییس جمهور  بریتانیا،  نخست وزیر  ترکیه، 
رییس جمهور  سوییس،  رییس جمهور  فرانسه، 
سوئد،  نخست وزیر  نروژ،  نخست وزیر  اسلوونی، 
عراق،  نخست وزیر  بلغارستان،  رییس جمهور 
ژاپن،  نخست وزیر  پاکستان،  نخست وزیر 
نخست وزیر یونان و دبیرکل سازمان ملل متحد 
دیدار و درباره مسائل مهم دوجانبه و منطقه یی 

و بین المللی گفت وگو کرد.

روحانی در بازگشت به تهران در جمع خبرنگاران مطرح كرد:

اجماع به نفع ایران درباره برجام
 آمریکا قول داد روند را اصالح كند

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
خارجی مجلس گفت: در فرآیند برجام آنچه 
آمریکا  که  است  این  شده  مشخص  و  مسلم 
متخلف بزرگ اجرای برجام معرفی شده است 
و سیاست ایران احقاق حق کشور در برنامه 

هسته ای خواهد بود.
موعد  به  اشاره  با  بروجردی  عالء الدین 
علنی  صحن  در  مجلس  گزارش  نخستین 
حساسیت های  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
بر  مجلس  گزارش  برجام  فرآیند  در  موجود 
اساس واقعیت و مبتنی بر گزارشات دریافتی 

خواهد بود.
افزود: مبنای ما در مجلس رهنمودهای  وی 
از  بعد  که  بوده  رهبری  معظم  مقام  9 گانه 
تصویب  به  مجلس  در  فراوان  بحث های 
رسیده و بر اساس مصوبه نمایندگان گزارش 

ارائه خواهد شد.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
منابع مختلفی  ارائه خواهد شد  که  گزارشی 
کرد:  خاطرنشان  است،  داشته  بررسی  برای 
اعضای کمیسیون و همچنین کمیته  بازدید 
از  یکی  فعال  از سایت های  هسته ای مجلس 

مهمترین منابع ارائه گزارش بوده است.
کنار  در  موضوع  این  شد:  یادآور  وی 
با  درگیر  نهادهای  که  منظمی  گزارش های 

برجام به کمیسیون ارائه کردند مد نظر قرار 
گرفته است؛ به گونه ای که در رأس سه ماه، 
تمام اقدامات دولت توسط وزیر امور خارجه 
گزارش  جمع بندی  در  و  است  شده  ارائه 

مجلس همه ابعاد مد نظر خواهد بود.
مجلس  گزارش  محوریت  اینکه  بیان  با  وی 
واقع گرایانه خواهد بود، تصریح کرد: بدون در 
نظر گرفتن فضای موجود گزارش مجلس در 
نهایت با واقعیت منطبق خواهد بود تا در روند 
دستیابی به خواسته های از پیش تعیین شده 

دست پیدا کنیم.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
پاسخ  در  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
هیأت  دیدارهای  اینکه  بر  مبنی  پرسشی  به 
کشورهای  مقامات  با  نیویورک  در  کشورمان 
برجام  روند  در  تأثیر  آمریکایی  و  اروپایی 
حتم  طور  به  گفت:  خیر،  یا  داشت  خواهد 
حق  به  رسیدن  برای  کشورمان  دولتمردان 
انجام  اقدامات الزم را  مسلم مردم کشورمان 

خواهند داد.
وی در پایان سخنانش اظهار کرد: در فرآیند 
برجام آنچه مسلم و مشخص شده این است 
که آمریکا متخلف بزرگ اجرای برجام معرفی 
در  کشور  حق  احقاق  ایران  سیاست  و  شده 

برنامه هسته ای خواهد بود.

بروجردی:

آمریکا متخلف بزرگ اجرای برجام است 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خرید هواپیماهای 
نو از بوئینگ و ایرباس پس از 50 سال، گفت: 
شرط خرید هواپیماهای دست دوم، پایین بودن 
سن ناوگان و سال ساخت بعد از 2000 میالدی 
است. عباس آخوندی  با اشاره به صدور مجوز 
فروش هواپیما به ایران از سوی وزارت خزانه داری 
آمریکا، گفت: توافق کلی ما با ایرباس برای خرید 
با ATR برای دریافت 20  حدود 118 فروند، 
فروند و با بوئینگ برای خرید 108 فروند هواپیما 
است که باید طی 8 سال به ایران تحویل داده 
شوند. وی افزود: مجوزها از OFEC اخذ شده 
است و حاال بعد از 40 سال تحریم خرید بوئینگ، 
می توانیم مستقیم از این شرکت هواپیماسازی 
خرید کنیم و این اتفاق بسیار بزرگی در صنعت 

هوانوردی و تجارت بین المللی برای ایران است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به تدریج تمام 
مجوزهای الزم اخذ خواهد شد، گفت: دریافت 
این مجوزها خواست بازار جهانی است؛ بنا بر این، 

هیچ کس نمی تواند در آن خللی ایجاد کند.
آخوندی با اشاره به زمان تحویل هواپیماها بیان 
داشت: طبق مفاد قرارداد، تحویل این هواپیماها 
در سال 2016 شروع  می شود و تا هشت سال، 
این روند ادامه خواهد داشت و امیدواریم در پاییز 

و زمستان، اولین هواپیما را وارد ایران کنیم.
وی با اشاره به اظهارات برخی مبنی بر درخواست 
ایران برای کاهش تعداد هواپیماهای سفارش داده 
شده، تصریح کرد: چنین مساله ای مطرح نیست 
و طبق قرارداد در طول 8 سال این هواپیماها 
تحویل ایران خواهند شد و همانطور که می دانید 
تولید هواپیما بر اساس سفارش انجام می شود. 
همچنین این حجم از هواپیما در هیچ نقطه ای 

از جهان یک جا تحویل نمی شود.
سری  اولین  شهرسازی،  و  راه  وزیر  گفته  به 
بوئینگ  و  ایرباس  شرکت  دو  هر  از  هواپیماها 
تحویل ایران ایر خواهد شد؛ اما این چراغ سبزی 
به  ورود  جهت  ایرانی  ایرالین های  تمام  برای 
مذاکره و خرید هواپیما است؛ به طوری که چند 
ایرالین ایرانی هم اکنون با هر دو شرکت بوئینگ 

و ایرباس وارد مذاکره شده اند.
امکان  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  آخوندی 
صدور مجوز برای خرید هواپیماهای دست دوم 
وجود دارد یا خیر؟ گفت: شرط خرید هواپیماهای 
دست دوم، پایین بودن سن ناوگان و سال ساخت 
بعد از 2000 میالدی است؛ همچنین باید خرید 
به صورت مستقیم انجام شود، تا تمام شرایط 
پشتیبانی دریافت شود. این عضو کابینه یازدهم 
با تاکید بر اینکه با صدور این مجوز سدهای پیش 
رو شکسته شد، ابراز داشت: روش پرداختی ما در 
این قرارداد،  اجاره به شرط تملیک است و در 
واقع تامین کننده مالی، خرید را انجام می دهد و 
هواپیماها به ما واگذار می شود؛ بنابراین کمترین 
مشکل در نقل و انتقال پول با این مدل انتخابی 
بازارهای  در  موجود  مدل های  سایر  به  نسبت 
شهرسازی  و  راه  وزیر  دارد.  وجود  بین المللی 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قرارداد تامین 
هواپیماها یک خرید تجاری و بین المللی است، 
ارائه می شود و  ایران ایر  تمام تضامین از جانب 
تضامین  در خصوص  دخالتی  هیچگونه  دولت 
خرید  قرارداد  به  اشاره  با  آخوندی  ندارد. 
هواپیماهای 80 نفره از شرکت میتسوبیشی ژاپن 
ابراز داشت: یکی از شرکت های ایرانی، در حال 
مذاکره با این شرکت ژاپنی برای خرید هواپیمای 

80 نفره و پیشرفت در مسیر مذاکرات است.
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به دالیل طوالنی 
یادآورشد:  هواپیما،  فروش  مجوز  صدور  شدن 
صهیونیستی  رژیم  که  داشت  نظر  در  باید 
همواره  و  است  ایران  ملت  دشمن  بزرگترین 
علیه  گسترده ای  اقدامات  صهیونیست ها  البی 
به  مربوط  دیگر  نکته  و  می دهند  انجام  ایران 
بی تدبیری های 10 سال گذشته است که تمام 
شرکت ها  سایر  اختیار  در  را  ایران  هوایی  بازار 
قرار داد و نقش ایران نکته بسیار مهمی است 
که توسط دیگران پر شده است؛ بنابراین کسانی 
زمان  را تصاحب کرده اند، در  ایران  که آسمان 
بازپس گیری، ساکت نخواهند نشست و اقداماتی 

علیه ما انجام خواهند داد.

آخوندی:

هیچ کس نمی تواند در صدور مجوز هواپیما از بوئینگ 
خلل وارد کند
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رییس انجمن واردكنندگان دارو:
2۰ درصد داروهای کشور قاچاق است

رئیس انجمن واردکنندگان دارو، معتقد است در مبارزه با داروهای 
قاچاق و تقلبی، مجازات ها بازدارنده نیستند.

برنامه »روی خط خبر« شبکه  با حضور در  دکتر علی سبحانیان 
با  رفت،  آنتن  روی  قاچاق  کاالهای  با  مبارزه  موضوع  با  که  خبر 
اشاره به حساسیت ورود داروهای قاچاق به کشور تاکید کرد: در 
قاچاق دارو سالمت خانواده ها مورد تهدید جدی است، زیرا ممکن 

است این داروها تقلبی و یا تاریخ گذشته باشند.
وی با عنوان این مطلب که در حدود 20 درصد از داروهای موجود 
در کشور قاچاق هستند، گفت: قاچاق دارو با لوازم خانگی تفاوت 

های زیای دارد زیرا مستقیما جان بیمار را هدف گرفته است.
وی با اشاره به دشواری مقابله با ورود داروهای قاچاق به کشور، 
اظهار کرد: کنترل داروهای قاچاق به کشور دشوار است زیرا اصوال 

داروها کوچک هستند و حمل آنها نیز آسان است.
داروهای  با  مبارزه  روند  در  که  اقدامی  هرگونه  گفت:  سبحانیان 
چندان  ها  مجازات  زیرا  است.  مقطعی  گیرد،  می  صورت  قاچاق 
از  دارو  قاچاق  آمدن  بوجود  ای  زمینه  باید  و  نیستند  بازدارنده 
بین برود در غیر این صورت این اقدامات چندان کارساز نیستند.

وی افزود: سازمان غذا و دارو باید زمینه های ورود داروهای قاچاق 
به کشور را شناسایی و جلوی آن را بگیرد زیراگر ریشه ها حذف 

شوند مشکل قاچاق نیز به طور کامل حل و فصل می شوند.

بانک مركزی اعالم كرد؛
قند وشکر و برنج، یکساله ۴۸درصد گران شد

گزارش رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که بیشترین تغییر 
 48.6 با  و شکر  قند  به  اخیر  یکسال  اساسی طی  قیمت کاالهای 
افزایش  48.1 درصد  با  برنج  آن،  از  و پس  دارد  اختصاص  درصد 

قیمت مواجه است.
متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در هفته منتهی 
به 26 شهریورماه اعالم شد. بر این اساس، قیمت لبنیات و حبوبات 
مانده،  باقی  تغییر  بدون  شهریورماه(  گذشته)19  هفته  به  نسبت 
نباتی  روغن  و  تازه، چای  قرمز، سبزی های  برنج، گوشت  نرخ  اما 
افزایش را تجربه کرده و در عین حال قیمت تخم مرغ، گوشت مرغ 
و قند و شکر نسبت به هفته گذشته از کاهش برخوردار بوده است.

لبنیات و تخم مرغ
لبنیات،  به 26 شهریورماه سال جاری، در گروه  در هفته منتهی 
قیمت همه اقالم این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر باقی 
و شانه ای  6 درصد کاهش داشت  معادل  اما  تخم مرغ  بهای  ماند. 

85000 الی 107000 ریال فروش می رفت.
 برنج و حبوب

ثابت  غیرتایلندی  وارداتی  برنج  نرخ  برنج،  گروه  در  هفته  این  در 
بود و بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل 0.2 
درصد و 1.9 درصد افزایش یافت. در گروه حبوب نیز، قیمت تمام 

اقالم بدون تغییر باقی ماند.
 میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری، نارنگی عرضه 
نمی شد. سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر 
نرخ  به  بودند،  متفاوت  میوه فروشی ها  سایر  با  مقایسه  در  کیفی 

مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.
عرضه  را  تازه  سبزی  و  میوه  اقالم  شهر،  سطح  میوه فروشی های 
می کردند که در گروه میوه های تازه، بهای هلو معادل 0.3 درصد 
کاهش داشت، ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین 1.1 درصد تا 
تازه،  سبزی های  گروه  در  می داد.  نشان  را  افزایش  درصد   11.9
بود. قیمت خیار معادل 2.7 درصد،  ثابت  بهای سبزی های برگی 
کدو سبز 2.8 درصد، لوبیا سبز 1.2 درصد افزایش؛ ولی بهای سایر 

اقالم این گروه بین 0.8 درصد تا 3 درصد کاهش یافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش، قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و 
گوساله هر یک معادل 0.2 درصد افزایش؛ ولی بهای گوشت مرغ 

3.3 درصد کاهش داشت.
 قند، شکر، چای و روغن نباتی

درصد   0.2 شکر  و  درصد   0.1 معادل  قند  قیمت  هفته  این  در 
نباتی  روغن  انواع  و  درصد   0.8 خارجی  چای  بهای  ولی  کاهش؛ 

0.3 درصد افزایش یافت.

شکست آمریکا و روسیه در دستیابی 
به توافقی درباره آتش بس در سوریه

طرف های  سایر  و  روسیه  و  آمریکا  مذاکرات 
اجالس  حاشیه  در  سوریه  جنگ  در  درگیر 
رسیدن  بدون  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
کشور  این  در  آتش بس  درباره  توافق  یک  به 

جنگ زده پایان یافت.
در  روسیه،  و  آمریکا  »رویترز«،  گزارش  به 
به  دستیابی  نحوه  درباره  توافقی  به  رسیدن 

آتش بس در سوریه ناکام ماندند.
»جان کری« وزیر خارجه آمریکا در این نشست 
گفت: واشنگتن نمی تواند تنها طرفی باشد که 
باید  بلکه  کند.  تالش  باب صلح  برای گشودن 
روسیه و دولت سوریه نیز در این زمینه ایفای 

نقش کنند.
»گروه  به  موسوم  گروه  نشست  از  بعد  کری 
حامیان بین المللی از سوریه« در حاشیه نشست 
ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: »اگر 
روس ها با پیشنهادهای سازنده ای نزد ما بیایند 

ما به آنها گوش خواهیم داد.«
شکی  هیچ  بدون  متحده  »ایاالت  افزود:  وی 
احراز  برای  می بایست  که  راه هایی  تمامی 
برای  است؛  کرده  را طی  می کرد  پیشبرد طی 
و  درگیری ها  توقف  برای  راه  تنها  این  اینکه 
کاستن از آالم غیرنظامیان و بازگرداندن وحدت 

و ثبات به سوریه است.«
نیز  روسیه  خارجه  وزیر  الوروف«  »سرگئی 
کنار  خواهان  سوری  معارض  گروه های  گفت: 
از  سوریه  رئیس جمهوری  اسد«  »بشار  رفتن 
قدرت  قیمت  »به  نباید  این  اما  است،  قدرت 
گرفتن گروه های تروریستی مانند داعش« تمام 

شود.
گروه موسوم به حامیان سوریه متشکل از 23 
کشور از جمله آمریکا، روسیه، ترکیه، عربستان 
و  هفتاد  برگزاری  با  همزمان  ایران  و  سعودی 
روز  از  ملل،  سازمان  عمومی  مجمع  یکمین 

سه شنبه مذاکراتی را در نیویورک آغاز کردند.

رنجبرزاده:
FATF پای طیب نیا را به مجلس 

کشاند
عضو هیئت رئیسه مجلس از احتمال استیضاح 

وزیر اقتصاد در بحث FATF خبر داد.
مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  زاده  رنجبر  اکبر 
نمایندگان  از  برخی  آینده  هفته  اینکه  بیان  با 
 FATF درباره  اقتصاد  وزیر  طیب نیا  علی  با 
پیوستن  پیگیر  مجلس  گفت:  دارند،  جلسه ای 

ایران به این قرارداد است.
نمی پذیرند  هیچ گاه  نمایندگان  داد:  ادامه  وی 
بپیوندد  قراردادی  به  ایران   اسالمی  جمهوری 
داخلی  نهادهای  تضعیف  شائبه  آن  در  که 

کشورمان وجود دارد.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس دهم، تصریح 
باید  اقتصاد  وزیر  ویژه  به  یازدهم  دولت  کرد: 
براینکه پیوستن  به نمایندگان توضیحاتی دال 
وارد  کشور  به  آسیبهای  آیا   FATF به  ایران 

می کند یا خیر؟ ارائه کند.
اینکه  بیان  با  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
دو  طرح  نیز  پارلمان  اقتصادی  کمیسیون 
فوریتی درباره پیوستن ایران به FATF آماده 
روز  این طرح  احتماالً  کرد:  اظهار  است،  کرده 

یکشنبه به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود.
رنجبر زاده با بیان اینکه وکالی ملت جلساتی 
را با محوریت پیوستن ایران به FATF با وزیر 
اقتصاد داشته و خواهند داشت، افزود: اگر این 
نمایندگان  قطعاً  نرسد  نتیجه  به  جلسات 
طرح  همان   که  خود  قانونی  حق  از  مجلس 
سئوال و استیضاح وزیر اقتصاد است، استفاده 

می کنند.

خبرخبر

صورتمجلس

 عدم قابلیت افراز پالک 873 فرعی از 3 اصلی
تاریخ رسیدگی

ناحیه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رسیدگی:  مرجع 
یک کرج

گزارش پرونده ثبتی:
المثنی  مالکیت  سند  ثبتی  پرونده  محتویات  برابر 
 93335 ثبت  ذیل  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 
صفحه 213 دفتر 625 بمساحت 302/50 مترمربع 
از  مفروز  اصلی   3 پالک  از  فرعی   873 بشماره 
ثبت  بنام شرکت شین  مذکور  اصلی  از  فرعی   12
سپس طی سند انتقال 4320 مورخ 1347/09/20 
احمد فرخی منتقل  به علی  تهران  دفترخانه 364 
مورخ   51566 عمری  صلح  سند  طی  سپس 
 1/5 مقدار  تهران   485 دفترخانه   1387/06/21
صلح  فرخی  علی  به  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ 
از 16  مالکیت 6 سهم  اسناد  است سپس  گردیده 
سهم شش دانگ ذیل ثبت صفحات 138 الی 150 
دفتر 354 بنام نعمت اله و ماه منیر و زهرا و گل 
محمد به نسبت دو سهم و 1 سهم و 1 سهم و 2 
سهم از 16 سهم شش دانگ ثبت و سند مالکیت 
محمد  بقرار  بقیه  به  نسبت  و  است  گردیده  صادر 
فرخی نسبت به 2 سهم و قدرت فرخی نسبت به 2 
سهم و مروت فرخی نسبت به 2 سهم و علی فرخی 
نسبت به 4 سهم می باشد که سند مالکیت صادر 
سهم   16 از  سهم   6 همان  سپس  است  نگردیده 
به هایبرت  بالسویه  به 2/25 دانگ مشاع و  تبدیل 

هر  برای  متعاقبا  که  منتقل  برفیان  آدنا  و  برفیان 
کدام بطریق ذیل: سند مالکیت 1/125 دانگ مشاع 
از شش دانگ یک قطعه زمین بمساحت 302/50 
از  مفروز  اصلی   3 از  فرعی   873 بشماره  مترمربع 
چیتگر  اراضی  در  واقع  مذکور  اصلی  از  فرعی   12
بنام هایبرت برفیان نماگردی ثبت و سند 67139 
صادر گردیده است. حالیه با عنایت به مراتب فوق 
بطرفیت  از خواهان  بوکالت  نماگردی  برفیان  هراج 
از خوانده های مذکور برابر وارده 1/65705 مورخ 
1395/5/10 به استناد قانون افراز و فروش امالک 
قدرالسهم  به  مذکور  پالک  افراز  تقاضای  مشاع 
خویش را از این اداره نموده اند که انجام آن برابر 
مطابق  که  گردید  محول  ثبت  نماینده  به  مقررات 
ماده دو آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع 
ثبتی  جریان  که  است  نموده  گواهی  ثبت  نماینده 
معارض  مالکیت  سند  و  یافته  خاتمه  معنونه  ملک 
دستور  به  عنایت  با  لذا   نگردیده  صادر  و  ثبت 
ثبت  اداره  محترم  ریاست   1395/01/28 شماره 
اسناد و امالک ناحیه یک کرج و مطابق نامه شماره 
افراز  موضوع   1395/05/21 مورخه   1/74737
تهران   21 منطقه  شهرداری  اطالع  به  فوق  پالک 
 521/20926 شماره  نامه  بموجب  و  شد  رسانیده 
مورخه 1395/05/25 معاون شهرسازی و معماری 
شهرداری منطقه 21 تهران باافراز پالک 3/873 به 
علت مغایرت با ضوابط شهرسازی مخالفت نمود و 

پالک فوق را غیر قابل افراز اعالم نمود.
خواهان: هایبرت و آدنا برفیان نماگردی به آدرس: 
کرج  تهران-  مخصوص  جاده   14 کیلومتر  تهران 
)شهید لشگری( جنب بانک ملت خیابان احد کوچه 

والفجر 1 غربی پالک 22
خوانده ها:

محمد و علی فرخی به آدرس: تهران کیلومتر 14 
 ) لشگری  )شهید  کرج   – تهران  مخصوص  جاده 
جنب بانک ملت خیابان احد کوچه والفجر 1 غربی 

پالک 22
مروت فرخی به آدرس: کیلومتر 24 جاده مخصوص 
پائین  گرمدره  لشگری(  )شهید  کرج   – تهران 
)جنب   2 الله  کوچه  سعادت  خیابان  سعادتیه- 

مسجد( پالک 3
قدرت فرخی به آدرس: کیلومتر 24 جاده مخصوص 
کوچه  آزادگان  خیابان  باال  گرمدره  کرج  تهران- 

سعادت پالک 101 واحد 15
امضا نماینده   امضا خواهان 

امضا نقشه بردار
تصمیم مسوول واحد ثبتی:

افراز  مامورین  گزارش  و  ثبتی  پرونده  مطالعه  با 
مورخه   521/20926 شماره  نامه  به  عنایت  با  و 
معماری  و  شهرسازی  معاون   1395/05/25
فوق  پالک  ششدانگ  تهران   21 منطقه  شهرداری 
االشعار غیر قابل افراز تشخیص می گردد. مراتب به 
متقاضی و سایر شرکای مشاعی ابالغ واقعی میگردد 
افراز  قانون  اعتراض مطابق ماده دوم  تا در صورت 
مدت  رویت ظرف  تاریخ  از  مشاع  امالک  فروش  و 
ده روز به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه و 

اعتراض نمایند.
 46442 م/الف

سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 
یک كرج

اجراییه 

محکوم له  بانک ملت  
محکوم علیه   محمد حسین جعفری  -حجت اله احمدی 

حل  شورای   93/11/15 مورخ   930615600949 شماره  دادنامه  بموجب   
اختالف شماره 33 شعبه 6156 وفق دادنامه شماره 930615600949 محکوم 
علیه  به پرداخت  مبلغ 24/241671 ریال  اصل خواسته  و خسارات تاخیر تادیه  
و کلیه هزینه های دادرسی تا زمان وصول در حق محکوم له  و نیم عشر  دولتی  

که در حق  دولت  توسط اجرای احکام محاسبه میگردد محکوم گردیده است 
۱۱0/73۵8۱  رئیس شعبه 6۱۵6  شورای حل اختالف تهران 

آگهی ابالغ وقت دادرسی

شماره پرونده 4/8/95   خواهان مادح مکی فرزند عابد
خوانده منصوره مزینانی

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبهبطرفیت خوانده منصوره مزینانیتقدیم 
که به این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ 1395/8/1 ساعت 10:30وقت 
رسیدگی تعیین شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این 
آگهی بوی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده میتواند 

تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

آگهی احضار متهم 

حسب محتویات پرونده شماره 231101/8755/93 شعبه نهم دادیاری دادسرای 
بدنی غیر  ایراد صدمه  آقای رضا شمس  آباد  انقالب شهرستان خرم  و  عمومی 
عمدی تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز 
کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   174 ماده 
مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
در این شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در مهلت 

تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور. 

آگهی مفقودی

سند کمپانی و برگ گمرکی و برگ سبز سواری کار هیوندای توسان مدل 2014 
 G4KEEU278124 به شماره انتظامی ایرانی 88-259ل99 و به شماره موتور
و به شماره شاسی KNHJU81C4EU875996 به نام همت اله حسین زاده 

سوادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی

سند کمپانی وانت پیکان مدل 1393 به شماره شهربانی 82-632ص77 و شماره 
موتور 118P0039256 و شماره شاسی NAAA36AA5EG639638 به نام 

حسین حبیبیان مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی 

ایکس  تی  جی  تیپ  پراید  سیستم  سواری  خودرو  سبز  –برگ  کمپانی  سند 
آی رنگ سفید روغنی مدل 1389شماره  موتور 3780165 به شماره شاسی 
S 1412289595645 به شماره پالک 14-ایران 782 د 13 بنام محمد حسین 
درجه  از  و  مفقود  کدملی 1719016048  به  اسماعیل  محمد  فرزند  پور  زارع 

اعتبار ساقط است .
لرستان – شهرستان پلدختر 

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ما 
علیرغم میل دشمنان با استناد بر جهاد کبیر و با 
عدم تبعیت از دشمن روز به روز بر قدرت دفاعی و 

تهاجمی خود خواهیم افزود.
امیر سیدعبدالرحیم موسوی جانشین رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح در سخنرانی پیش از خطبه 
های نماز جمعه این هفته تهران به مناسبت هفته 
مدافع حرم،  تکریم شهدای  دفاع مقدس ضمن 
جانبازان، ایثارگران و مدافعان حریم اسالم اظهار 
داشت: چرا جنگ به ما تحمیل شد؟ یک علت 
اصلی داشت و یکسری علل تشدید کننده و تسریع 

کننده.
وی ادامه داد: علت اصلی ماهیت نظام سلطه و 
تقابل آن با انقالب اسالمی است. انقالب اسالمی 
با ماهیت الهام بخشی، الگوسازی، آرمان گرایی، 
عدم اطاعت از طواغیت و با هدف ایجاد تمدن نوین 
اسالمی به پیروزی رسید و نظام سلطه و استکبار 
جهانی به سرکردگی آمریکای جهان خوار با پیروزی 
انقالب اسالمی تقریبا تمام الگوها و برنامه های 

تمامیت خواهانه خود را نقش بر آب دید.
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان 
اینکه بنابراین این دو قطب مثل رویارویی همیشگی 
حق و باطل رو در روی هم قرار گرفتند و این علت 
اصلی بود، ادامه داد: اما یک علت تسریع کننده نیز 
بود که اردوی استکبار با برآورد غلط انقالب اسالمی 
را فاقد قدرت دفاعی ارزیابی کردند و با این محاسبه 
به واسطه حیوان دست اموز خود صدام جنگ را 

علیه ملت ایران آغاز کردند.
وی ادامه داد: این نکته بسیار مهمی است و به 
شهادت تاریخ نظام وحشی سلطه وقتی ملتی را 
فاقد قدرت دفاعی ببیند بر اثر طبیعت متجاوز خود 
به او حمله خواهد کرد. دزد وقتی خانه ای را بدون 
دفاع، حصار و مانع ببیند به حریم خانواده و ناموس 
وارد خواهد شد و به ارزشمندترین دارایی ها دست 

درازی خواهد کرد.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح 
کرد: امروز دشمنان ما دزدترین راهزنان عالمند و 
به همین دلیل مدام به دنبال تضعیف قدرت دفاعی 
و توقف رشد قدرت دفاعی ما هستند اما ما علیرغم 
میل آنها با استناد بر جهاد کبیر با عدم تبعیت از 
دشمن روز به روز بر قدرت دفاعی و تهاجمی خود 

خواهیم افزود.
موسوی با طرح این سوال که طرفین جنگ چه 
کسانی بودند؟ گفت: دفاع ما، دفاع یک ملت یک 
شکل، تنها، مظلوم و بدون پشتیبان اما متکی به 
خدا در برابر تمام قدرت های ظالم آن روز بود. 
یادمان باشد ما در طول 8 سال دفاع مقدس نه 
فقط با ماشین جنگی صدام بلکه با یک ائتالف 
بین المللی از شرق و غرب عالم جنگیدیم و پیروز 

شدیم.
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با طرح 
این سوال که چطور در یک جنگ نابرابر طرف 
محدودتر پشت طرف به ظاهر توانمندتر را به خاک 
می رساند و پوزه او را به زمین می مالد؟ افزود: این 

برجسته ترین درس دفاع مقدس است.

وی افزود:  کار بزرگ حضرت امام این بود که انگیزه 
نبرد را به فراتر از آب و خاک ارتقا داد،  با رهبری 
حضرت امام در آن 8 سال همه مردم کنار هم قرار 
گرفتند، برای این حماسه بزرگ هر آنچه که می شد 
از عده و ُعده جمع شدند تا به پیروزی برسند. در 
این تکه از تاریخ، جمع کثیری از مؤمنین هر آنچه 
به  تا  به میدان آوردند  انفس  و  اموال  از  داشتند 

پیروزی رسند.
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان 
اینکه در این همایش خوبان همه انسان های عزیز 
حاضر بودند اما حتی یک من هم وجود نداشت،  
عشاق لقاء خدا پشت این درب نام نداشتند، همه 
نام او بود، تصریح کرد:  اینگونه بود که دفاع مقدس 
شکل گرفت تا حجتی برای آیندگان شود، این رمز 
پیروزی ملت ایران در جنگ 8 ساله بود؛  درس 
دفاع مقدس برای ما تکلیف و وظیفه را از همه چیز 
باالتر دانستن است؛ خود را فرع بر هدف دانستن و 
انسجام و اتحاد نفوذناپذیر و تبعیت از رهبر انقالب 
و بی اعتمادی به دشمن و داشتن روحیه انقالبی 
و مدیریت جهادی و امید و باور به خداوند متعال 

است.
که  است  درسی  این  کرد:  اذعان  موسوی  امیر 
حضرت امام )ره( سرمشق آن را نوشتند و مقام 
به  بزرگوار  امام  آن  صالح  خلف  رهبری  معظم 
انقالب سربلند  ادامه دادند و  بهترین نحو آن را 

اسالمی را بر قله عزت و افتخار نشاندند.
وی ادامه داد: این همان درس بزرگی است که دفاع 
مقدس به ما و به دشمنان ما و به انسان های تشنه 
عالم داد، هر ملتی که با ایمان به خداوند بر سر 
آرمان های واالی خود ایستادگی و مقاومت کند و 
از منافع حقیر خویش بگذرد و هدفش را رضای 
خدا قرار دهد، سرانجام در هدف مقدس خود بدون 
تردید پیروز خواهد شد و هر قدرت ظاهری با هر 
امکانات و تجهیزاتی که داشته  باشد، با هر هیمنه 
و توانی که داشته باشد، وقتی برای منافع پست 
دنیوی و مادی و حیوانی و ظلم و ستم می جنگد 
آنگاه که در برابر اراده پوالدین ملتی مؤمن قرار 
بگیرد، همچون خانه عنکبوت خواهد ریخت و ما 
در این سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی 
از این فرو ریخت های عبرت آموز فراوان دیده ایم 
و درس دفاع مقدس برای دشمنان ما و در رأس 
آنان زوج خبیث آمریکای جنایتکار و رژیم نحس و 
نجس و کودک کش صهیونیستی و شجره ملعونه 
این است که اگر دیگر بار با اطالعات غلط بخواهند 
شانس خود را بیازمایند، پاسخی غیر منتظره تر از 

آنچه که تا کنون دیده اند، دریافت می کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: نیروهای مسلح و 
ملت ایران امروز ده ها بار مجهزتر، آب دیده تر و 
آماده تر و مصمم تر هستند، دشمنان ما بفهمند 
و ملت خود را فریب ندهند و جان و مال آنها 
را نابود نکنند، اینجا ایران است، خاستگاه انقالب 
شکوهمند اسالمی،  کشور والیت و امامت و این 
عزت  و  است  مقدس  دفاع  درس آموخته  ملت 
نخواهد  تعویض  با هیچ چیزی  را  مؤمنانه خود 

کرد.

امیر موسوی درسخنرانی پیش از خطبه ها:

روز به روز بر قدرت دفاعی  و تهاجمی خود خواهیم افزود

خطیب موقت تهران با تاکید براینکه پاسخ ایران 
به هر کشور متجاوزی پشیمان کننده خواهد بود، 
بیداری  علیه  جهانی  لعنتی  شبکه  یک  گفت: 
کشورها تشکیل شده که ادعای مبارزه با ترور از 

زبان آنها فریب است.
حجت االسالم کاظم صدیقی خطیب موقت نماز 
عبادی سیاسی جمعه تهران در نمازجمعه این 
هفته ضمن تبریک عید غدیر و تشکر از مردم 
برای بزرگداشت این روز در سراسر کشور و خارج 
سرنوشت  تعیین  روز  غدیر  روز  داشت:  اظهار 
بشریت تا دامنه قیامت از جانب پروردگار است 
و درواقع روز ارائه مدل، شکل و محتوای حکومت 

برای جوامع توحیدی است.
دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر، عید غدیر را روز 
انتصاب امیرالمومنین )ع( و روز بیعت حاجیان به 
نیابت از امت های خود با ایشان به عنوان وصی 
پیامبر آخرالزمان عنوان کرد و ادامه داد: الحمداهلل 
مجالس  خلق  در  قبل  سال های  از  بهتر  مردم 

پرشکوه تعظیم شعائر اسالمی حضور داشتند.
کارگاه های  تشکیل  و  تاسیس  به  اشاره  با  وی 
آموزشی و معرفت افزایی برای آشنایی با ریشه 
در  کارگاه ها  این  گفت:  امامت  و  والیت  های 
استان ها و در تهران به خوبی برگزار شد و ما از 
برخی مسئوالن اجرایی که آنها نیز قول همکاری 
داده اند خواسته ایم که این کارگاه های معرفتی در 

ادارات هم تشکیل شود.
امیدواریم  اینکه  بیان  با  حجت االسالم صدیقی 
قدم های  راستا  این  در  پرورش  و  آموزش 
این  شاهد شکل گیری  ما  و  بردارد  برجسته ای 
موضوع از دوره مهدکودک تا دبستان و دبیرستان 
که  همانگونه  باید  ما  جوان های  افزود:  باشیم، 
به  را  عاشورا  مراسم  و  انداختند  راه  را  اعتکاف 
داخل دانشگاه ها کشاندند، جریان غدیر را هم 

برگزار کنند.
وزیر  به  بنده  یادآور شد:  تهران  خطیب موقت 
آموزش و پرورش به صورت خصوصی گفتم که 
هنر شما این است که در دوران وزارت تان بچه 
مدرسه ای ها را مسجدی کنید و اگر غیر از این 

باشد کار زیادی انجام نشده است.
وی به نقل قولی از آیت اهلل بهجت اشاره کرد و 

گفت: برخی از صلحا گفته بودند که امیرالمومنین 
را دیده و ایشان گفته اند که ایران خانه ماست و ما 

هوای این خانه را داریم.
دفاع  هفته  به  اشاره  با  صدیقی  حجت االسالم 
مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس حضور عینی 
آرمان ها و اعتقادات اسالمی در صحنه رویارویی 
بود و تمام کفر در مقابل تمام اسالم قرار گرفت؛ 
دفاع مقدس ما مقابله فرهنگی، سیاسی و فکری 
بود که جزئی از آن مقابله نظامی است و این 
مقابله نظامی هم جهاد اصغر بود که پشتوانه آن 

جهاد اکبر است.
خطیب موقت تهران با تاکید براینکه رزمندگان 
ما در دوران دفاع مقدس جنگ بدر را تداعی و 
نصرت الهی را محسوس کردند خاطرنشان کرد: 
دوران دفاع مقدس نشان داد که می توان با اتکا به 

ایمان و امداد غیبی از قدرت های بزرگ نترسید.
وی 8 سال دفاع مقدس را طلوع اعتقادات دینی 
مردم ایران توصیف کرد و گفت: دفاع مقدس ما 
نشان داد که می شود با شوروی، آمریکا، انگلیس، 
آلمان و همه قدرت های مرتجع پنجه در پنجه 
دفاع  سال  لذا 8  آمد  بیرون  پیروزی  با  و  شد 
مقدس کانون عرفان، تعبد، ایثار و صبر بود و امام 
به درستی فرمودند که ما در یک دست مان سالح 

و در یک دستمان قرآن بود.
حجت االسالم صدیقی با بیان اینکه روح بلند امام 
در کالبد ملت ما اشراف داشت و انگار همه امام 
بودند و روح امام داشتند یادآور شد: ملت ایران 
با این روحیه ثابت کردند که آمریکا هیچ غلطی 
نمی تواند بکند و به همه قدرت ها پوزخند زدند و 
از این رو عمده ترین پیروزی ما در دوران دفاع 
مقدس پیروزی مکتب، والیت و زعامت غدیری 
بود. خطیب موقت تهران با اشاره به لزوم ادامه راه 
دفاع مقدس و اطاعت محض از والیت در دوران 
فعلی خاطرنشان کرد: ملت ایران نشان داده اند 
اهل تجاوز به کشوری نیستند و ایران لنگر ثبات 
در منطقه است، اگر کشوری به ما تجاوز کند 
باید بداند که دستی برتر، نیرویی باالتر و اقتداری 
آنها  انتظار  در  مقدس  دفاع  دوران  از  عمیق تر 
خواهد بود و جوابی که ایران به متجاوز می دهد 

پشیمان کننده خواهد بود.

حجت االسالم صدیقی:

ملت ایران ثابت کردند آمریکا هیچ غلطی 
نمی تواند بکند

مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
تشخیص مصلحت نظام در صفحه مجازی نوشت: 
تأثیرگذارترین  و  مستقل ترین  اسالمی  ایران 

کشور در منطقه و جهان محسوب می شود.
تحقیقات  مرکز  رئیس  والیتی  علی اکبر 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و روز بزرگداشت 
شهیدان و ایثارگران با انتشار تصویری در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: هفته دفاع مقدس زمانی 
نورانی و آسمانی است برای بزرگداشت رشادتها 
و شهامتهای سرداران و سرآمدان ایثار و شهادت 
که نام خود را در تاریخ، به بزرگی و نیکویی ثبت 
و ضبط کرده اند و این ایام مقدس و روز تجلیل از 

شهیدان و ایثارگران را گرامی می داریم.
وی در بخش دیگری از آورده است: بی تردید 
این روزهای نورانی یادآور نام نیک شخصیتهای 
بی همتا و آسمانی است که با اقتدا به آموزه های 
بلند اسالمی، تبعیت از ائمه اطهار)علیهم السالم( 
و ارزشهای متعالی کربال و فرمانبری از رهبری 
حضرت امام خمینی)ره( بنیانگذار نظام مقدس 
را  سربلندی  و  عزت  ایران،  اسالمی  جمهوری 
موجب  و  آورده اند  ارمغان  به  کشورمان  برای 

افتخار برای همیشه تاریخ این سرزمین شدند.
مجع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تاریخ ایران و 
دست اندازی قدرتهای خارجی نیز، گفت: در یک 

نگاه کلی به تاریخ ایران می توان مشاهده کرد که 
به دالیل مختلف و بعضا بسیار کوچک، بخشی 
از کشور در راستای منفعت طلبی پادشاهان به 
دیگران و قدرتهای خارجی بخشیده می شد و 
تنها در سایه انقالب اسالمی، حتی یک وجب 
به  تجاوز  اجازه  و  نشد  واگذار  میهن  خاک  از 
سلطه گران و مستکبران داده نشد و امروز هم 
در کمال افتخار، امنیت و اقتدار و با زعامت و 
هدایت مقام معظم رهبری)مدظله العالی( اجازه 
دست اندازی داده نخواهد شد و مسیر رشد و 

تعالی کشور پیش می رود. 
والیتی تصریح کرد: پیروزی در دفاع مقدس، 
بیرون راندن دشمنان از کشور و متجاوز دانستن 
رشادت  بیانگر  بین المللی،  عرصه  در  صدام 
نیروهای بسیجی و نظامی و همراهی مردمی 
سربلندی  و  اقتدار  که  است  بزرگ  و  قهرمان 
را برای کشور به وجود آوردند و امروز هم در 
پناه اقتدار و امنیت، ایران اسالمی مستقل ترین 
جهان  و  منطقه  در  کشور  تأثیرگذارترین  و 

محسوب می شود.
مجع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
تشخیص مصلحت نظام در ادامه این مطلب به 
روح بلند شهدا و امام بزرگوار صلوات می فرستد 
و از خداوند متعال قدرانی از رشادتهای ایثارگران 
و شهدا و در مسیر آنان گام برداشتن را مسئلت 

می کند.

والیتی :

انقالب اسالمی اجازه تجاوز به ایران را  نمی دهد
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هیات موضوع قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  آگهی موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره139560331055002537هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناشنامه22123  بشماره  قربانعلی  فرزند  روزگاری  فاطمه  خانم  متقاضی  
مساحت  به  مزروعی   زمین  قطعه  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ونیم  یک  در 
ارتفاعی  حقوق  عنوان  به  ان  مقدار1850/80مترمربع  که  60000مترمربع  
ارتفاعی نهر آب میباشد  رودخانه ومقدار552/54 مترمربع ان به عنوان حقوق 
مفروز و مجزی شده از پالک 752 فرعی از 48 اصلی واقع در  مزرعه عضداباد 
نجم اباد خریداری از مالک رسمی اقای قربانعلی روزگاری  موضوع سند شماره 
51605مورخ 1348/8/9 دفترخانه 17 تهران محرز گردیده است. لذا به منظور 
که  صورتی  در  شود  می  آگهی  15روز  فاصله  به  نوبت  دو  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

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

بارکد 40305737 

آگهی تغییرات شرکت راه اندیشان مسیر و سازه با مسئولیت محدود به شماره 
هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10103425624 ملی  شناسه  و   306443 ثبت 
به  مدیره  هیئت  اعضای  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1395/5/3 مورخ  مدیره 
مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین شدند: آقای حمداله محمد طاهری کدملی 
آقای شهاب سبک  مدیره.  هیئت  عضو  و  مدیرعامل  به سمت   0621732931
دست نودهی کدملی 0062706306 به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای شاهین 
سبک دست نودهی کدملی 0062422871 به سمت عضو هیأت مدیره. آقای 
شهرام سبک دست نودهی کدملی 0062483307 به سمت عضو هیأت مدیره. 
هیأت  عضو  به سمت  کدملی 0081793197  نودهی  شیوا سبک دست  خانم 
مدیره. آقای شاهرخ سبک دست نودهی کدملی 0062706314 به سمت عضو 
قبیل چک، سفته،  از  تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه  امضا  هیأت مدیره. 
مهر  با  همراه  مدیره  هیئت  رئیس  امضای  با  اسالمی  عقود  و  قراردادها  بروات، 
شرکت و نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه 
با مهر شرکت معتبر است. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، 
تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی 

می باشد.383255/ م الف 
سازمان ثبت اسناد و امالک كشور – اداره ثبت شركت و مؤسسات غیرتجاری تهران

هیات موضوع

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  آگهی موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره139560331055002479هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  خانم سکینه روزگاری فرزند قربانعلی بشماره شناشنامه4651 در یک 
به مساحت 60000مترمربع   ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی   ونیم دانگ 
که مقدار1401/61مترمربع ان به عنوان حقوق ارتفاعی رودخانه ومقدار392/61 
مترمربع ان به عنوان حقوق ارتفاعی نهر آب میباشد مفروز و مجزی شده از پالک 
از مالک  اباد خریداری  از 48 اصلی واقع در  مزرعه عضداباد نجم  752 فرعی 
روزگاری  موضوع سند شماره 51605مورخ 1348/8/9  قربانعلی  اقای  رسمی 
اطالع عموم مراتب دو  به منظور  لذا  تهران محرز گردیده است.  دفترخانه 17 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض 

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

هیات موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  آگهی موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره13956033105002478هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  اقای  علیرضا روزگاری فرزند قربانعلی بشماره شناشنامه219 در سه 
دانگ  ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 60000مترمربع  که 
ومقدار392/61  رودخانه  ارتفاعی  حقوق  عنوان  به  ان  مقدار1401/20مترمربع 
مترمربع ان به عنوان حقوق ارتفاعی نهر آب میباشد مفروز و مجزی شده از پالک 
از مالک  اباد خریداری  از 48 اصلی واقع در  مزرعه عضداباد نجم  752 فرعی 
روزگاری  موضوع سند شماره 51605مورخ 1348/8/9  قربانعلی  اقای  رسمی 
اطالع عموم مراتب دو  به منظور  لذا  تهران محرز گردیده است.  دفترخانه 17 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض 

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

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

و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  آگهی موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره139560331055002482هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  اقای رشید روزگاری فرزند قربانعلی بشماره شناشنامه9 در سه دانگ 
به مساحت 60000مترمربع  که  مزروعی   زمین  قطعه  ازششدانگ یک  مشاع 
ومقدار497/82  رودخانه  ارتفاعی  حقوق  عنوان  به  ان  مقدار2282/40مترمربع 
مترمربع ان به عنوان حقوق ارتفاعی نهر آب میباشد مفروز و مجزی شده از پالک 
از مالک  اباد خریداری  از 48 اصلی واقع در  مزرعه عضداباد نجم  752 فرعی 
روزگاری  موضوع سند شماره 51605مورخ 1348/8/9  قربانعلی  اقای  رسمی 
اطالع عموم مراتب دو  به منظور  لذا  تهران محرز گردیده است.  دفترخانه 17 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض 

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

هیات موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  آگهی موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره13956033105002523هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
اقای اکبر روزگاری فرزند قربانعلی بشماره شناشنامه28984 در سه  متقاضی  
دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 60000مترمربع  
که مقدار1643/10مترمربع ان به عنوان حقوق ارتفاعی رودخانه ومقدار943/32 
مترمربع ان به عنوان حقوق ارتفاعی نهر آب میباشد مفروز و مجزی شده از پالک 
از مالک  اباد خریداری  از 48 اصلی واقع در  مزرعه عضداباد نجم  752 فرعی 
روزگاری  موضوع سند شماره 51605مورخ 1348/8/9  قربانعلی  اقای  رسمی 
اطالع عموم مراتب دو  به منظور  لذا  تهران محرز گردیده است.  دفترخانه 17 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض 

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

هیات موضوع قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  آگهی موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره13956033105002526هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  اقای محسن روزگاری فرزند قربانعلی بشماره شناشنامه22122 در سه 
دانگ مشاع  ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 60000مترمربع  
که مقدار3315/70مترمربع ان به عنوان حقوق ارتفاعی رودخانه ومقدار517/77 
مترمربع ان به عنوان حقوق ارتفاعی نهر آب میباشد مفروز و مجزی شده از پالک 
از مالک  اباد خریداری  از 48 اصلی واقع در  مزرعه عضداباد نجم  752 فرعی 
روزگاری  موضوع سند شماره 51605مورخ 1348/8/9  قربانعلی  اقای  رسمی 
اطالع عموم مراتب دو  به منظور  لذا  تهران محرز گردیده است.  دفترخانه 17 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض 

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

متن آگهی 

خواهان افشین نظری و ناهید گل ورانی دادخواستی به طرفیت خواندگان سعید 
)موضوع  سند  ابطال  خواسته  به  نژاد  الوار  رضایی  شهرزاد  و  کمالوند  حسینی 
تقدیم   ) است  ملک  سند  )موضوع  رسمی  سند  ابطال  و   ) است  مالی  سند 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد 
خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
9509986610700241 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/11 و 
ساعت 08:00 تعیین شده است است به علت مجهول المکان بودن خوانده سعید 
حسینی کمالوند و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد

منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده .

متن آگهی 
به  خواهان / شاکی شرکت سهامی بیمه دانا شماره ثبت 19003 دادخواستی 
طرفیت خوانده / متهم سامان علیشاهی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  ....و  بابت  وجه  مطالبه  و 
عمومی  دادگاه  پنجم  شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
ثبت   9509986610500149 کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/19 و ساعت 11:00 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  پس 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد . 

متن آگهی 

خواهان / شاکی لیال حسن زاده دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم ابراهیم 
دادگاه  تقدیم   9 ماده  تنظیم سند خودرو  به  الزام  به خواسته  ترشکی  کاشکی 
های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 شورای 
لرستان  استان  کل  دادگستری  عدالت  میدان  )ره(  امام  مجتمع  اختالف  حل 
ارجاع و به کالسه 9509986690100185 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/08/01 و ساعت 09:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 

شهرستان خرم آباد – اسماعیل فالح نژاد .

بارکد 40308223 

آگهی تغییرات شرکت اندیشه امیدان عمران با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
344232 و شناسه ملی 10103894293 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
آقای  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1395/1/21 مورخ  العاده  فوق  طور  به  عادی 
و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   )0072043520 )کدملی  اهلبوب  محمدرضا 
عضو  و  مدیرعامل  به سمت  )کدملی 0072211131(  اهلبوب  عبدالرضا  آقای 
هیئت مدیره – اصلی و خانم نیوشا ملک محمدی )کدملی 0078167981( به 
سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. با ثبت این مستند 
تصمیمات تعیین سمت مدیران، انتخاب مدیران، انتخاب و تعیین سمت هیئت 
مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد.
383251/ م الف  

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور – اداره ثبت شركت و مؤسسات

آگهی حصروراثت

بانوفرزانه نوازش نام پدریونس بشناسنامه1259صادره ازخرمشهردرخواستی 
مرحوم  همسرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
تاریخ95/6/25درآبادان  خرمشهردر  بشناسنامه2996صادره  محمدنوازش 
فوق  بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائم  اقامتگاه 
شناسنامه75صادره  بشماره  الذکر)همسرمتوفی(2-عبدالصمدنوازش 
شناسنامه1708صادره  بشماره  مطوری  ازخرمشهر)پدرمتوفی(3-نسیمه 
1820401979صادره  ملی  بشماره  نوازش  ازخرمشهر)مادرمتوفی(4-امین 
ملی1820348881صادره  بشماره  ازخرمشهر)پسرمتوفی(5-کوثرنوازش 
ملی1820588424صادره  بشماره  نوازش  خرمشهر6-امل  از 
مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  والغیر(اینک  متوفی  ازخرمشهر)دختران 
داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک 
تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی 
م.الف)9/592(                                   شماره  است.   اعتبارساقط  ابرازشودازدرجه 

  رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف خرمشهر 

ایلنا: اگر از »هامون« تنها زمینی ترک خورده باقی 
سرزمین  اینجا  گوید:«  می  کنید؟  می  چه  بماند 

ماست باز هم می مانیم.«
بود: »توزیع 115  اما خوشحال کننده  خبر کوتاه 
سایر  و  آنها  آدابتور  همراه  به  خورشیدی  پنل 
تجهیزات که نور خورشید را به برق تبدیل می کند.« 
تاریخ وسالی که درآن هستید پررنگ می شود. بعد 
در ادامه خبر می خوانید:« هر پنل خورشیدی دو 
عدد المپ و یک تلویزیون را روشن نگه می دارد، 
در ساعات روز این پنل ها با استفاده از نور خورشید 
کار کرده و در شب ها که خورشید نیست آدابتورها 
اهالی  شادی  می کنند.«  فراهم  را  روشنایی  زمینه 
این  فرماندار  که  شود  می  تکمیل  زمانی  هامون 
منطقه قول تامین آب مور نیاز عشایر برای فعالیت 

ها کشاورزی را نیز می دهد.
ادامه  در  ایلنا  خبرگزاری  که  بود  پیش  سال  یک 
ایران،  محروم  مناطق  از  گزارش  تهیه  و  تحقیق 
هامون-سومین  در  مستقر  عشایر  زندگی  وضعیت 
دریاچه بزرگ ایران پس از دریاچه خزر و دریاچه 
به  که  جهان  بین المللی  تاالب  هفتمین  و  ارومیه 
ایران  در  زیست کره  ذخیره گاه های  از  یکی  عنوان 
شناخته می شود- را از نزدیک مورد بررسی قرار 
داد، زندگی در نقطه ای از کشور که تا یک سال 
در شهریور سال  و  بود  بهره  بی  نیز  برق  از  پیش 
گذشته به واسطه فعالیت و پیگیری های یک فرد 
نیکوکار 115 پنل خورشیدی برای آنها فراهم شد 
تا ازگزند مار و حیواناتی که در تاریکی سیاه چادرها 
بخصوص  و  افراد  به  رساندن  آسیب  برای  راهی 
از طرفی  بمانند؛  امان  در  کنند  می  پیدا  کودکان 
در همان زمان بود که اظهارات فرماندار هامون در 
خصوص برطرف کردن مشکالت مناطق عشایری 
ورهاسازی آب نسبت به برطرف کردن مشکل آب 

عشایر مطرح شد.
مدیرکل  اظهارات،  این  از  پس  سال  یک  درست 
وضعیت  بلوچستان  و  سیستان  زیست  محیط 
و  کند  می  عنوان  کننده  نگران  را  هامون  تاالب 
منابع خبری نیز بحرانی شدن وضعیت این تاالب 
را موجب افزایش  شدت ریزگردها در روزهای 19 و 
20 مرداد اعالم می کنند که موجب تعطیلی ادارات 
دو شهرستان شمالی استان سیستان و بلوچستان  
)در 19 مرداد(  شد و در نهایت حدود یکهزار نفر 
را هم روانه بیمارستان کرده است و شرایط زندگی 
نیز برای عشایر مستقر در این منطقه بیش از پیش 
بدلیل  این عشایر  اغلب  سخت شده است؛ چراکه 
این  در  پراکنده  صورت  به  خود  فرزندان  تحصیل 
منطقه ساکن شده اند و جدا از مساله ریزگردها در 
این منطقه، بدلیل خشکسالی های اخیرامرار معاش 

آنها نیز با مشکل مواجه شده است.
در گزارشی که از عشایر مستقر در هامون تهیه شد، 
خشکسالی مهمترین عاملی است که زندگی در این 

منطقه را برای آنان سخت و طاقت فرسا کرده است؛ 
چراکه آب و حتی علوفه الزم برای تامین غذای دام 
آنها و انجام هرگونه فعالیت کشاورزی وجود نداشته 
و تامین معیشت آنان با مشکالت جدی مواجه شده 
است و چشمان آنها به هامونی دوخته شده است که 
دیر زمانی محل عبور و مرور قایق های فراوانی بوده  
و رونق خاصی نیز در حوزه کشاورزی داشته است؛ 
اما در حال حاضر بیشتر به یک برهوت شبیه است.
با توجه به گفته های مردم سیستان و بلوچستان 
که همواره سکوت مسئوالن را در پی داشته است، 
یکی از دالیلی که هامون را با مشکل مواجه کرده 
است مساله حقآبه هیرمند بوده که نقش بسزایی 
است؛  داشته  تاالب  این  به  آب  ورودی  میزان  در 
به  قراردادی که در سال 1351میان  با توجه  اما 
امیرعباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران و موسی 
به  کابل  در  افغانستان  وقت  وزیر  نخست  شفیق، 
امضاء رسید و مقرر شد در هر ثانیه 26مترمکعب 
سال(  در  مترمکعب  850میلیون  )معادل  آب 
سهم سیستان و دریاچه هامون باشد از سال های 
پایانی دهه 1370 و همزمان با کاهش بارش ها و 
خشکسالی، میزان ورودی آب رودخانه هیرمند به 
امر  همین  که  یافت  کاهش  مرتباً  هامون  دریاچه 

خشک شدن دریاچه هامون را در پی داشته است.
خشک شدن دریاچه هامون در حالی مطرح است 
اتفاق، معاش 400 هزار سیستانی  که پس از این 
قطع شده و از طرفی خطرات زیست محیطی و فقر 

و ناامنی را در این منطقه موجب شده است.
اند  کرده  تاکید  بارها  کارشناسان  اینکه  وجود  با 
خطر  و  است  موقتی  هامون  دریاچه  احیای  که 
را  بین المللی  تاالب  این  همچنان  خشک شدن، 
روز  منطقه  این  در  بحران  اما  می کند؛  تهدید 
بر مشکالت مختلف  و  عالوه  بیشتر شده  روز  به 

را  اقتصادی  و  اجتماعی  زیست محیطی مشکالت  
نیز سبب شده است و از همه مهمتر کشاورزی را در 
این مناطق به تعطیلی کشانده است؛ این در حالی 
است که عشایر و کشاورزان راه دیگری برای تامین 
شرایط  روزها  این  و  نداشته  زندگی  های  هزینه 

سختی را تجربه می کنند.
محسن سلیمانی روزبهانی-مدیر طرح ملی حفاظت 
تاالب های ایران- می گوید: وضعیت تاالب هامون 
فصلی  شکل  به  که  بوده  ترتیب  این  به  دیرباز  از 
وسعت آن کاهش و گسترش داشته است؛ اما در 
طول سال های اخیر که تاالب هامون با خشکی های 
جدی روبه رو  بوده، شکنندگی آن به میزان قابل 
توجهی افزایش داشته و اکنون نیز با توجه به اینکه 
در پایان فصل گرما هستیم و برای مدت طوالنی 
هیچ بارشی رخ نداده است، همانند دیگر تاالب ها، 
به  و  کرده  پیدا  کاهش  نیز  هامون  در  آب  حجم 

حداقل خود رسیده است.
مدیر طرح ملی حفاظت تاالب های ایران تاکید می 
از کشور  و  باالدست  از  باید  که  کند که حقآبه ای 
و  تامین نشده است  تاالب می آمده،  به  افغانستان 
در بحث مدیریت منابع آب نیز به خوبی عمل نشده 

است.
بخش  و  شده  شکننده تر  هامون  وضعیت  اکنون 
بخش های  تنها  و  است  خشک  تاالب  از  عمده ای 
صورت  به  خواجه  کوه  اطراف  در  آن  از  کوچکی 
لکه ای آب دارد و در دیگر مناطق تقریبا آبی وجود 
مردمی  کشور  از  بخش  این  در  هم  هنوز  و  ندارد 
اگر  اینکه  به  راجع  سوالت  پاسخ  در  که  هستند 
از«هامون« تنها زمینی ترک خورده باقی بماند چه 
می کنید؟  بگویند:« اینجا سرزمین ماست باز هم 

می مانیم.«

درباره  صفحه ای   28 محرمانه  گزارش  انتشار  ایسنا: 
وقایع 11 سپتامبر از احتمال ارتباط بین عوامل حمله و 

مقامات دولت سعودی پرده برداشته است.
در گزارش جنجالی 28 صفحه ای اخیر که خود بخشی 
از گزارش کمیته تحقیق مشترک اعضای نمایندگان 
سنا و مجلس نمایندگان در ارتباط با مداخله دولت 
در حمالت 11 سپتامبر 2001  عربستان  مقامات  و 
است، به نقش پر رنگ »بندر بن سلطان«، سفیر وقت 
الفیصل«  عربستان در واشنگتن و همسرش »هیفاء 
جمعیت  بنیان گذار  و  رئیس  ازدواج،  زمان  در  )که 
مبارزه با سرطان زنان در ریاض و یک فعال اجتماعی 
بود(، راننده و محافظ وی، و همچنین چند تن دیگر 
از مقامات دولتی و مراجع سیاسی، نظامی و مذهبی 
داخلی و مراکز و اتباع وهابی مذهب خارجی وابسته به 
سعودی و همکاری آنان با القاعده و شخص بن الدن 
به صراحت اشاره شده و آنها را درگیر در عملیات 11 
سپتامبر دانسته است. باید به اشاره برخی از رسانه ها به 
افراد نام برده شده در گزارش 28 صفحه ای که چند تن 
از آنان افسران اطالعاتی سعودی با پوشش شغل دولتی 
بوده اند و دو تن از آنان به طور مستقیم از بندر بن 
سلطان و همسرش هیفاء و نیز وزارت دفاع و هوانوردی 
سعودی )که پدر بندر گرداننده آن بوده است( تأمین 

مالی شده اند، توجه ویژه کرد.
به سمت دبیر  آمریکا،   پایان کارش در  از  بعد  بندر 
ژانویه  تا 29  اکتبر 2005   16( ملی  امنیت  شورای 
2015( و نیز دبیر کل اطالعات عربستان  )19 ژانویه 
2012 تا 15 آوریل 2014( منصوب شده و مسئول 
پرونده سوریه بوده و حمایت وی از داعش نیز مشخص 

بوده است.
 – سال های 2001  نیز طی  الفیصل  ترکی  شاهزاده 
اول  در  و  بوده  عربستان  اطالعات  کل  مدیر   1979
سپتامبر 2001 )10 روز از قبل از حادثه تروریستی 
11 سپتامبر( جایگزین می شود. به نوشته وال استریت 
ژورنال، زمان برکناری ترکی الفیصل و ارتباط طالبان 
آیا  این سوال مطرح می شود که  و  بوده  مورد سوال 
آمریکا  علیه  بن الدن  برنامه حمله  از  رژیم سعودی 
اطالع داشته است. ترکی الفیصل که بعدا به سمت 
سفیر عربستان در انگلیس و آمریکا منصوب شد، از 
سابقه خصمانه ای در قبال کشورمان برخوردار بوده و در 
نشست اخیر منافقین در کنار تنی چند از مقامات سابق 
آمریکا در پاریس شرکت  کرده و خواستار سرنگونی 

جمهوری اسالمی گردید.
عادل الجبیر، وزیر خارجه فعلی سعودی نیز مدتی قبل 
از 11 سپتامبر در سفارت سعودی در واشنگتن کار 
کرده و ارتباطات قوی را با مجلس، دستگاه حاکمه و 
رسانه ها و اندیشکده ها در واشنگتن ایجاد کرد. وی در 
سال 2000 مدیر بخش اطالعات )Info( عربستان و 
دفتر امور کنگره بوده و در اواخر سال 2000 مشاور وزیر 

خارجه عربستان شد.
پس از حمالت 11 سپتامبر الجبیر به آمریکا بازگشت 

تا به انتقادات و سواالتی که عربستان با آن مواجه بود، 
رسانه ای  و  تلویزیونی  معروف  وی چهره  دهد.  پاسخ 
عربستان در رسانه های آمریکا بوده و در 25 شهر آمریکا 
موسسات  غیرنظامی،  سازمان های  دانشگاه ها،  در  و 
تجاری و دیگر گروه های عالقه مند حضور فعال داشته 

است.
برخی سایت ها اعالم کرده اند که گزارش 28 صفحه 
ای منتشر شده تنها شروعی برای افشای دیگر اسناد 
مرتبط با 11 سپتامبر است  و در حال حاضر اف.بی.آی  
بیش از 80 هزار )80266( صفحه سند محرمانه را در 
این رابطه در اختیار دارد که حاکی از ارتباط احتمالی 
مقامات باالی سعودی مقیم آمریکا با عامالن حمالت 
11 سپتامبر است و این که چرا برخی از این افراد دو 
هفته قبل از حادثه به فوریت از آمریکا خارج شده اند. 
یک قاضی فدرال در »تمپای« فلوریدا طی دو سال 

گذشته در حال بررسی این اسناد است.
در بخشی از گزارش، دو تن از ماموران سابق شعبه 
»سان دیگو« به دو تن از افراد ذی ربط سعودی از جمله 
Al-Bayoumi اشاره کرده اند و بر این اساس، بین 
ارتباط  بن الدن  اسامه  و  عربستان  اطالعات  سازمان 
)بندر  ارتباطات سفیر وقت  به  دارد. همچنین  وجود 
و  عربستان  کارکنان سفارت   از  برخی  بن سلطان(، 
کنسولگری در لس آنجلس، درگیر بودن وزارت دفاع 

اشاره می شود.
گزارش های ضدتروریستی مراجع آمریکایی همچنین 
و  سعودی  دولت  پرسنل  میان  زیاد  ارتباطات  به 
هواپیماربایان صحه می گذارند. برای نمونه طبق اعالم 
اف.بی.آی، »نهد عبداهلل صالح« با دو تن از هواپیماربایان 
دوستی داشته است. فردی که Bakala معرفی شده، 
بن  اسامه  و  بوده  سعودی  دربار  خانواده  خلبان  قبال 
الدن را در جریان تبعیدی بین افغانستان و عربستان با 
هواپیما جابجا می کرده است. همچین به نقش افسران 
شده  اشاره  هواپیماربایان  با  عربستان  دریایی  نیروی 
است. در بخشی از این گزارش آمده است: یک افسر 
ارشد آمریکا در پاسخ به احتمال جلوگیری از حمالت 
11 سپتامبر با انجام همکاری بیشتر با سعودی ها گفت 
مساعدت سعودی  برای  آمریکا  دولت  درخواست  که 

بدون موفقیت بوده است.
بنا به یافته های سیا، بن الدن با تعدادی از سازمان های 
تروریستی در ارتباط بوده و خود رئیس انجمن جهانی 
جوانان مسلمان عرب و موسسه اسالمی علوم عربی بوده 

که مقر هر دو در ریاض می باشد.
سیا همچنین سازمان سعودی ام القراء را مسئول تأمین 
مالی در حمایت از فعالیت های تروریستی در کشورهای 
تایلند و مالزی می داند و معتقد است در سال 1998 
میلیون ها دالر پول از جامعه سومالیایی ها و بازرگانی 
سان دیگو برای اسامه بن الدن حواله گردیده است. 
به عالوه بنیاد الحرمین که دارای ارتباطات دولتی با 
آل سعود است، با ارسال یک حواله 700 هزار دالری 
برای بن الدن از وی حمایت های مالی به عمل آورده 

است. در یک اقدام دیگر، دو بحرینی مرتبط با بن الدن 
در سال 2001 به دنبال انفجار تاسیسات آمریکا در 

عربستان بودند.
از حمالت 11 سپتامبر(  در می 2001 )5 ماه قبل 
دولت آمریکا مطلع شد که فردی در عربستان )بندر 
بن سلطان( با »ابو زبیده«، شهروند سعودی در تماس 
ابو زبیده در مارس 2002 دستگیر و در حال  است. 
حاضر در گوانتانامو زندانی است . رییس اف.بی.آی بندر 
بن سلطان را اصلی ترین عامل درگیر ساختن آمریکا در 
جنگ علیه تروریسم دانسته است. جرج بوش از برخی 
ادعاهای بندر بن سلطان برای توجیه تجاوز به عراق 
استفاده کرد و این فرد با بیشترین احتمال از عملیات 

آتی القاعده مطلع بوده است.
سعودی ها به دولت آمریکا اطالع می دهند که نیازمند 
اطالعات بیشتر در این رابطه هستند. آمریکا که در ابتدا 
از اطالعات این فرد مطلع شده بود، از ارائه اطالعات 
خودداری  روش ها  و  منابع  افشای  دلیل  به  اضافی 
تالش  در  نیز  آمریکا  ملی  امنیت  شورای  می کند. 
اما  برآمد  در جهت تحت فشار قرار دادن سعودی ها 
سعودی ها بدون دریافت اطالعات اضافی از همکاری 

خودداری کردند.
شاهزاده بندر بین سال های 2005 – 1983 و در دوران 
روسای جمهوری رونالد ریگان، جرج بوش پدر، بیل 
کلینتون و جرج بوش پسر سفیر عربستان بوده و پس 
از تهاجم عراق به کویت، به گفته تحلیل گر سابق سیا، 
روابط بسیار نزدیکی با بوش پدر برقرار و به واقع هر روزه 

به کاخ سفید تردد داشته است.
بن  بندر  ارتباط  بر  خود  اخیر  گزارش  در  سی.ان.ان 
سلطان با تیم عملیاتی القاعده در آمریکا صحه گذاشته 
است. سی.ان.ان از اف.بی.آی و سیا خواستار واکنش 

در قبال گزارش خود در مورد 11 سپتامبر شده است.
کشوری  به  مربوط  اصوال  صفحه ای   28 گزارش 
است که 11 سپتامبر را حمایت و تأمین مالی کرده 
است و به گفته سناتور باب گراهام، این اسناد بسیار 
قدرتمندانه انگشت اتهام را به سمت عربستان به عنوان 
با  ارتباط  این حال، در  با  تأمین کننده اصلی می برد. 
وقایع 11 سپتامبر به رغم گذشت 15 سال همچنان 
سواالت بسیاری مطرح است. اینکه چه کسی و به چه 
علت دستور این عملیات را داده است؟ چرا آمریکا با 
توجه به تحقیقات انجام شده و اطالع دقیق از مشارکت 
سعودی ها )حداقل بخشی از جناح حاکم( در این حادثه 
تاریخی و نیز عدم همکاری آنان، هنوز هیچ گونه اقدامی 

در این رابطه  ننموده است؟
به نظر می رسد آمریکایی ها از اسناد یاد شده به عنوان 
اهرم فشار بر عربستان جهت کنترل و همراهی آل سعود 
با سیاست های منطقه ای و جهانی واشنگتن از جمله 
معامالت تسلیحاتی، عرضه زیاد نفت و پایین نگهداشتن 
بهای آن، صدور تروریسم به کشورهای منطقه با استفاده 
از ایدئولوژی وهابیت و سرانجام برقرای روابط عربستان 

با اسرائیل در حال استفاده هستند.

نقش آل سعود در پایه گذاری سازمان های تروریستی 
و ترویج منطقه ای و بین المللی تروریسم

حجم آب به حداقل خود رسید؛

تکلیف عشایر مستقر در هامون چیست؟
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تجهیز بیش از 152 هزار کالس درس به 
سیستم گرمایشی استاندارد

هیچ  اینکه  بر  تاکید  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
دانشآموزی نباید به دلیل نبود امکانات از تحصیل 
باز بماند، گفت: پیشرفت آموزش و پرورش منوط 
به مشارکت همه دستگاهها، معلمان و دانش آموزان 
مربیان  با  گذشته  از  بیش  باید  نیز  اولیاء  است. 
فرزندانشان ارتباط و همکاری داشته باشند و نسبت 
به تحصیل دانش آموزان به ویژه دختران وبه ویژه 

در مناطق محروم توجه بیشتری داشته باشند.
پیش  در  فانی  اصغر  علی  زمان،  پیام  گزارش  به 
خطبههای نماز جمعه ضمن گرامیداشت یاد 5000 
معلم و مربی شهید و 36 هزار دانش آموز شهید 
گفت: آغاز هفته دفاع مقدس و دفاع کم نظیر مردم 
را گرامی میدارم و برای همه رزمندگان اسالم توفیق 

و سالمتی میخواهیم.
وی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اولویتهای 
آموزش و پرورش بوده، به طوری که در دو سال 
از  پرورش  و  آموزش  وزارت  حوزه  این  در  اخیر 
خانه  وزارت  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  نظر 
برتر شناخته شده و شورای ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت در یک سال اخیر در این وزارتخانه تشکیل 
شده است. فانی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی 
95 - 96 ادامه داد: آغاز سال تحصیلی یک رویداد 
بزرگ فرهنگی است و با بازگشایی مدارس قریب به 
40 میلیون نفر به طور مستقیم و همه جامعه به 
طور غیر مستقیم درگیر امر تعلیم و تربیت میشوند.
و  آموزش  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
پرورش گستردهترین دستگاه اجرایی کشور است 
گفت: این وزارتخانه خدمات آموزشی و پرورشی را 
در دور افتاده ترین مناطق کشور نیز ارائه میدهد 
و توسعه و پیشرفت در هر کشوری به موفقیت 

آموزش و پرورش آن کشور وابسته است.
آموزش  امروزه  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  فانی 
جمهوری  نظام  مسئولین  حمایت  از  پرورش  و 
اسالمی برخوردار است تصریح کرد: رهبر فرزانه 
دنیای  خلق  کانون  را  پرورش  و  آموزش  انقالب 
آینده میدانند و هرگونه هزینه در این دستگاه را 
نیز  رئیس جمهور  میکنند.  تلقی  سرمایهگذاری 
آموزش و پرورش و مدارس را اساس پیشرفت و 

توسعه جامعه میدانند.
وی تاکید کرد: ما همچنان خود را مسئول میدانیم 
تا هیچ دانش آموزی به دلیل نداشتن مدرسه از 
تحصیل باز نماند و شعار پوشش صددرصدی دانش 
با  به طوری که  داریم.  اقدام  را در دست  آموزان 
اجرای سیاست انسداد مبادی بیسوادی در چند 
سال اخیر حضور خانه به خانه برای آوردن دانش 
آموزان به مدارس صورت گرفته است. وی همچنین 
از بهرهبرداری 5822 پروژه در قالب 3366 کالس 
درسی با زیربنای بیش از 4 میلیون متر مربع خبر 
داد و گفت: از 211 هزار و 936 کالس درسی فاقد 
سیستم گرمایشی در این مدت بیش از 152 هزار 
و 877 کالس درسی مجهز به سیستم گرمایشی 

استاندارد شدهاند.

۸.2 درصد جمعیت کشور سالمند هستند
درصد   8.2  : گفت  کشور  سالمندان  ملی  شورای  دبیرخانه  رییس 
جمعیت کشور سالمند هستند و در برخی از استانها از جمله گیالن، 

نرخ سالمندی باالی 11 درصد است.
به  ویژهای  توجه  سالمندی  بخش  در  کرد:  اظهار  براتی سده  فرید 
رفاهی  حوزههای  و  توانمندسازی  توانپزشکی،  جمله  از  موضوعاتی 

داریم.
وی ادامه داد: باید تالش شود که عزت نفس برای سالمندان حفظ 
با رفتارها و صحبتهایمان این عزت نفس را مخدوش  نباید  شود و 

کنیم.
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: همه دستگاهها 
باید در این زمینه اقدامات الزم را انجام بدهند و میتوان از ظرفیت 

شهرداریها برای ارائه خدمات به سالمندان نیز استفاده کرد.
وی تصریح کرد: مسائل مالی، توانمندسازی محیط و مناسب سازی 

آن و مسائل بهداشتی از عواملی است که باید به آنها توجه شود.
براتی سده گفت: در برنامه ششم توسعه می توان با قوانین و مصوبات 
الزم در خصوص جمعیت سالمندی در جامعه تصمیمات بهتری اخذ 

کرد.

تعریف دقیق عدالت جنسیتی موجب اجماع
 در مسایل زنان میشود

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور بانوان گفت: تعریف دقیق 
عدالت جنسیتی موجب اجماع در زمینه مسایل زنان و جلوگیری از 

برخورد سلیقهای با این حوزه میشود.
پروین داداندیش اظهار کرد:: برخورداری از اجماع در زمینه مسایل 
زنان یک ضرورت است. یکی از مشکالت کنونی، نبود رویکرد واحد در 
قوای سه گانه نسبت به مسایل زنان است. این کاستی موجب ضربه 
خوردن به حوزه زنان شده است چرا که انرژی نهادهای مختلف در 
حوزه زنان در یک مسیر صرف نشده و در نتیجه اقدامات انجام شده 

رضایت بخش نبوده است.
وی با بیان اینکه شرع اسالم حرفهای بسیار نابی در حوزه زنان دارد، 
به  زمینه  این  در  را  اسالم  رویکرد شرع  نتوانستهایم  ما  کرد:  اظهار 
طور کامل عملیاتی کنیم.یکی از دالیل این کاستی،  نبوداجماع در 
رویکرد نسبت به حوزه زنان بوده است.  پیشنهاد جاری سازی عدالت 
جنسیتی در برنامه ششم توسعه با هدف ایجاد اجماع در حوزه زنان 

انجام شده و کارهای پژوهشی در این زمینه صورت گرفته است.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور بانوان تاکید کرد: عدالت 
در دین اسالم یک اصل است. اگر عدالت در بین اقشار مختلف جامعه 
از جمله زنان و اقلیتها رعایت شود، آسیبها و مشکالت کاهش مییابد. 
معاونت امور زنان و خانواده نیز عدالت جنسیتی را بر اساس این نیاز 

و در راستای عدالت اجتماعی در نظر گرفته است.
وی تصریح کرد: تعریف عدالت جنسیتی از اهمیت خاصی برخوردار 
است تا هر جناحی بر اساس برداشتهای خود به اعمال نظر نپردازد. 
متاسفانه برخورد سلیقهای گروهها و قوای مختلف در حوزه زنان یک 
آسیب بوده است، اما در صورت مشخص بودن رویکرد، جلوی افراط 

و تفریط گرفته میشود.
 مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور بانوان تاکید کرد: اگر 
رویکرد عدالت جنسیتی به خوبی تعریف و زوایای آن مشخص نشود 
ممکن است برخی گمان کنند که یک گرایش فمنیستی است اما در 
صورت اجماع در زمینه عدالت جنسیتی از برخورد سلیقهای و افراط 

و تفریط در این زمینه جلوگیری میشود.

خبرخبر

وزیر بهداشت گفت: در سفر یک روزه به کوبا، 
مذاکرات بسیار خوبی بین مقامات دو کشور انجام 
شد و توافقات بسیار خوبی صورت گرفت که الزم 
است تا در قالب کمیسیون های مشترک پیگیری 

شود.
دکتر سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت کشورمان 
از سفر به کشورهای آمریکای  بازگشت  از  پس 
خمینی)ره(،  امام  فرودگاه  در  ایران،  به  جنوبی 
مثبتی  و  خوب  بسیار  مذاکرات  داشت:  اظهار 
در جهت گسترش همکاری های حوزه سالمت 
صورت گرفت و کوبا یکی از کشورهایی است که 
در حوزه سالمت موفقیت های چشمگیری داشته 

است.
رییس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و کوبا با 
اشاره به ارائه خدمات حوزه سالمت در کشور کوبا، 
خاطرنشان کرد: بخشی از ارزآوری کشور کوبا از 
سوی پزشکانی است که در سایر کشورها حضور 
بر 30هزار پزشک کوبایی در  بالغ  دارند چراکه 

سراسر جهان مشغول فعالیت هستند.
دکتر هاشمی پیشرفت های کوبا در حوزه ساخت 
واکسن و دارو را مناسب دانست و عنوان کرد: در 

حوزه همکاری های دارویی و واکسن حتما شاهد 
ارتقای روابط دو کشور خواهیم بود و طرفین از 
تجربیات یکدیگر استفاده خواهند کرد؛ البته در 
دوران گذشته، کوبا کمک های خوبی به انستیتو 
پاستور ایران داشته و در این دوره می توانیم به 
صورت مشترک برای تولید واکسن های جدید و 

عرضه آن به بازارهای منطقه و بین المللی تالش 
کنیم.

وزیر بهداشت کشورمان امضای تفاهم نامه بین 
بخش کشاورزی دو کشور را از دیگر برنامه های 
کشور  رتبه  عالی  هیات  و  جمهور  رییس  سفر 
عنوان کرد و افزود: کوبا در حوزه بایوتکنولوژی 

و  دارد  ارزشمندی  تجربیات  فناوری(  )زیست 
توانند  آینده می  مراکز تحقیقاتی دو کشور در 

همکاری های بسیار خوبی داشته باشند.
بر وجود حوزه های  تاکید  دکتر هاشمی ضمن 
اراده  گفت:  کوبا،  و  ایران  بین  همکاری  مختلف 
بخش های خصوصی دو کشور به ویژه طرف ایرانی 
برای گسترش همکاری ها اهمیت بسیار زیادی 
دارد زیرا منطقه آمریکای التین دارای بازار بسیار 
خوبی است و کشورهای آن منطقه عالقه مند به 
همکاری با ایران هستند و به ما اعتماد دارند. وزیر 
بهداشت ضمن ابراز امیدواری نسبت به مشارکت 
فعال تر بخش خصوصی ایران در منطقه آمریکای 
التین، گفت: کوبا در صنایع چوب و نیشکر نقاط 
قوت زیادی دارد البته ایران در حوزه صنعت  می 

تواند به این کشور کمک های زیادی کند.
از  هاشمی  دکتر  وبدا،  گزارش  براساس 
نانوفناوری به عنوان مهم ترین  بایوتکنولوژی و 
محورهای همکاری ایران و کوبا یاد کرد و افزود: 
ایران در حوزه نانوفناوری وضعیت بسیار خوبی در 
دنیا دارد و در بخش بایوتکنولوژی نیز می تواند به 

این کشور کمک های شایانی کند.

وزیر بهداشت خبرداد:

گسترش همکاریهای ایران و کوبا درحوزه سالمت

سردار سید تیمور حسینی:
اجرای LEZ، شبانه روزی است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به اجرای 
از  یک  هیچ  بعد  به  این  از  گفت:  ماه،  مهر  اول  از   LEZ طرح 
خودروهای فاقد معاینه فنی در هیچ ساعتی از شبانه روز اجازه 

ورود به محدوده طرح زوج و فرد را نخواهند داشت.
روز  از   LEZ طرح  کرد:  اظهار   ، حسینی  تیمور  سید  سردار 
پنجشنبه اول مهر در پایتخت اجرا شده و خودروهای فاقد برگه 

معاینه فنی معتبر اجازه ورود به محدوده زوج و فرد را ندارند.
وی با بیان اینکه از شهریورماه خودروهای فاقد معاینه فنی در 
افزود:  میشدند،  جریمه  ارشادی  شکل  به  فرد  و  زوج  محدوده 
همانطور که پیشتر اطالع رسانی کرده بودیم از ابتدای مهرماه 
این خودروها جریمه شده و جریمه آنان دیگر به شکل ارشادی 

نخواهد بود.
اینکه  بیان  با  بزرگ  تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
خودروهای فاقد معاینه فنی 500 هزار ریال جریمه خواهند شد، 
اظهار کرد: خودروهایی که وارد محدوده طرح زوج و فرد شوند 
توسط دوربینهای کنترل محدوده زوج و فرد جریمه خواهند شد، 
و البته این جریمه تنها مربوط به ساعات اجرای طرح زوج و فرد 
نیست بلکه در تمام ساعات شبانه روز جریمه توسط دوربینها انجام 
خواهد شد. در واقع از نظر پلیس نداشتن معاینه فنی تخلفی است 

که در هر ساعت از شبانه روز باید با آن برخورد شود.
فاقد  ورود خودروهای  از 190 دروبین  بیش  اینکه  اعالم  با  وی 
معاینه فنی به محدوده زوج و فرد را رصد میکند، درباره خودروهای 
فاقد معاینه فنی که ممکن است اقدام به خرید مجوز طرح ترافیک 
کرده باشند، نیز گفت: برابر قانون خودروهای فاقد معاینه فنی 
اجازه خرید طرح ترافیک ندارد بنابراین این خودروها نیز جریمه 

خواهد شد.

کاهش ساعت کاری فرهنگیان دارای 
شرایط خاص

با  پرورش  و  آموزش  وزارت  خانواده  و  زنان  امور  مدیرکل 
ساعته   12 کاهش  از  فرهنگی  زنان  ویژه  تسهیالت  تشریح 

ساعات کاری فرهنگیان دارای شرایط خاص خبر داد.
مهناز احمدی در جمع خبرنگاران در لرستان گفت: نیمی از 
جمعیت نیروهای وزارت آموزش و پرورش را زنان تشکیل 
بانوان  میدهند و در برخی از استانها از جمله تهران تعداد 

شاغل در آموزش و پرورش بیش از 50 درصد هستند.
وی تصویب قانون افزایش مدت مرخصی زایمان برای زنان 
پرورش  و  آموزش  وزیر  شده  عملی  قولهای  از  را  فرهنگی 
دانست و افزود: مطابق قانون از سال گذشته مقرر شد که 
مدت مرخصی زایمان زنان فرهنگی به 9 ماه برسد که اعتبار 

آن نیز با مشقت و سختی تامین شد.
احمدی یکی دیگر از اقدامات دفتر امور زنان و خانواده وزارت 
برای تقلیل ساعت کاری زنانی  آموزش و پرورش را تالش 
قانونی  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  دارند،  خاص  شرایط  که 
برای کم کردن ساعت کاری زنانی که سرپرست خانوار بوده 
و همسر آنان بیماری صعبالعالج دارد و یا مادرانی که فرزند 
معلول دارند از 44 ساعت کاری به 36 ساعت و با پیگیری 

دفتر معاونت زنان ریاست جمهوری تصویب شد.
نگهبان  شورای  به  تصویب  از  بعد  قانون  این  افزود:  وی 
نشدن مسئول  بر مشخص  مبنی  ایراداتی  که  فرستاده شد 
پرداخت مابه التفاوت این کاهش ساعت کاری بر آن گرفته 
شد لذا دوباره به مجلس فرستاده شده و بعد از اصالح مجددا 
به شورای نگهبان رفته و اکنون منتظر هستیم که این قانون 

به دستگاه ها ابالغ شود.

سرانجام کارت آتیه جوانان به کجا رسید؟
از  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
جوانان  امور  ساماندهی  ملی  ستاد  اعضای  گزارشدهی  آغاز 
گفت:  و  داد  خبر  حوزه  این  در  ذیربط  دستگاه  عملکرد  از 
که  است  دستگاهی  نخستین  اسالمی  تبلیغات  سازمان 

گزارش خود را ارایه میکند.
فراهم  زمینهای  داریم  قصد  کرد:  اظهار  رستمی  محمدرضا 
در  امور جوانان  ساماندهی  ملی  ستاد  این پس  از  که  شود 
جلسه  دهد، تشکیل  ارایه  گزارش  قراراست  که  دستگاهی 
حوزه  در  اجرایی  دستگاههای  اینکه  بیان  با  وی  دهد. 
جوانان هنوز فعال نشدهاند، اظهار کرد: پس از ارایه گزارش 
دستگاهها، از آنها درخواست کنیم که طرحهایی را در این 

حوزه ارایه دهند.
از  یکی  عنوان  به  جوانان  آتیه  کارت  درباره  ادامه  در  وی 
رای  جوانان  امور  ساماندهی  ملی  ستاد  در  که  طرحهایی 
صورت  به  میتواند  جوانان  و  ورزش  وزارت  گفت:  نیاورد، 
ملی  ستاد  در  را  آن  نتیجه  و  اجرا  را  طرح  این  آزمایشی 
در  ستاد  اعضای  تا  کند  مطرح  جوانان  امور  ساماندهی 
صورت تمایل برای مشارکت ، آن را مصوب بکنند ولی در 
مجموع در حال حاضر این طرح  به عنوان مصوبه ستاد ملی 

ساماندهی پیگیری نمیشود.
رستمی در پایان اظهارکرد: 2000 کاال و خدمات در قالب 
کارت آتیه جوانان پیشبینی شده که جوانان با تخفیف ویژه 
میتوانند از آن استفاده کنند. عالوه بر آن سهپنجم کارمزد 
خرید جوانان به عنوان پسانداز برای آنان ذخیره میشود که 
این  اگر جوانان  تومان میرسد.  میلیون  به 7  طی 15 سال 
پسانداز را در بورس سرمایهگذاری کنند پس از 15 سال به 

40 میلیون تومان میرسد.
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دادنامه 

حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه   9509986610600327 کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9509976610600576 
خواهان : آقای غالم عباس بیرانوند مطلق فرزند بارانی به نشانی استان لرستان 
شهرستان خرم آباد –خ ناصر خسرو – خ شهید عینی کوچه بوستان 8 موبایل 
09106040451 خواندگان :1-خانم  سحر سلیمانی فرزند جواد 2-خانم  سارا 
سمیرا  حسن4-خانم   فرزند  داویجانی  سهیال  3-خانم   جواد  فرزند  سلیمانی 
سلیمانی فرزند جواد همگی به نشانی مجهول المکان 5-ارتش جمهوری اسالمی 
ایران )لشگر 84( خرم آباد به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد خ علوی 
پایین تر از میدان امام خمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران )لشگر 84 (خرم 
نشانی خ  به  لرستان  استان  نشانی  به  لشکر 84  تعاونی مسکن  آباد.6- شرکت 
علوی پایین تر از میدان امام خمینی شرکت تعاونی مسکن لشگر 84 خرم آباد .

خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
بارانی  فرزند  مطلق  بیرانوند  عباس  غالم  آقای  دعوی  :در خصوص  دادگاه  رای 
بطرفیت سهیال داویجانی فرزند حسن و سارا و سمیرا و سحر سلیمانی فرزندان 
و  آباد  خرم   84 لشگر  مسکن  تعاونی  شرکت  و   ) سلیمانی  جواد  )وراث  جواد 
لشگر 84 ارتش جمهوری اسالمی ایران بخواسته صدور حکم بر الزام خواندگان 
کوی  دو  فاز  یک  بلوک  در  واقع  زمین  مربع  متر   160 مقدار  سند  انتقال  به 
ارتش خیابان کاوه تحت پالک ثبتی قطعه 13 پالک 2086 فرعی از 13 اصلی 
پرونده  و محتویات  اوراق  به  توجه  با  دادگاه  دادرسی  انضمام کلیه خسارات  به 
دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست نظر به اینکه شرکت تعاونی مسکن 
لشگر 84 خرم آباد انتقال و واگذاری قطعه زمین مذکور در دادخواست به آقای 
جواد سلیمانی را تایید و شخص اخیر نیز داللت رونوشت مصدق بیع نامه عادی 
وکالتنامه رسمی ضمیمه پرونده قطعه زمین مذکور را به خواهان منتقل نموده و 
با توجه به اینکه ملک مذکور رسما  بنام لشگر 84 خرم آباد ثبت بوده فلذا دادگاه 
دعوی خواهان را وارد دانسته بااستناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین 
دادرسی در امور مدنی و ماده 220 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان ردیف 
اول تا چهارم به پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ دویست و چهل و چهار هزار 
تومان در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره نسبت به تعاونی مسکن 
حضوری و طرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 
استان لرستان و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف مدت بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – قوام آذر همایون . 

بارکد 40306740 

آگهی تغییرات شرکت راه اندیشان مسیر و سازه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
306443 و شناسه ملی 10103425624 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
اعضای  اتخاذ شد:  ذیل  تصمیمات  مورخ 1395/5/3  العاده  فوق  به طور  عادی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین شدند: آقای حمداله محمد 
طاهری کدملی 0621732931 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای 
شهاب سبک دست نودهی کدملی 0062706306 به سمت رئیس هیئت مدیره. 
آقای شاهین سبک دست نودهی کدملی 0062422871 به سمت عضو هیأت 
مدیره. آقای شهرام سبک دست نودهی کدملی 0062483307 به سمت عضو 
هیأت مدیره. خانم شیوا سبک دست نودهی کدملی 0081793197 به سمت 
 0062706314 کدملی  نودهی  دست  سبک  شاهرخ  آقای  مدیره.  هیأت  عضو 
تعیین  و  انتخاب  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با  مدیره.  هیأت  عضو  سمت  به 
سمت هیئت مدیره، تعیین سمت مدیران، انتخاب مدیران انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد.383254/ م الف 
سازمان ثبت اسناد و امالک كشور – اداره ثبت شركت و مؤسسات غیرتجاری تهران

متن آگهی

خواهان/شاکی یونس جعفری مریکی دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم امراهلل 
آالت  ماشین  کارکرد  بابت  وجه  مطالبه  و  خسارت  مطالبه  خواسته  به  رضائی 
دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  ناغان  بخش  عمومی  دادگاه  تقدیم 
عمومی بخش ناغان واقع در استان چهارمحال و بختیاری - شهر ناغان – دادگاه 
عمومی بخش ناغان ارجاع و به کالسه 9409983828300977 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی )قرار استماع شهادت شهود( آن 1395/09/07 ساعت 8:15 
امراهلل  آقای  /متهمین  بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  تعیین شده است. 
آئین دادرسی  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  و در خواست خواهان/شاکی  رضائی 
دادگاه  های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 

چنانچه شهود معارض دارید در وقت مقرر در دادگاه حاضر نمائید.
مدیر دفتر دادگاه شعبه دادگاه عمومی بخش ناغان- سید محمود صالحی پور

آگهی موضوع ماده 3 

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

موضوع  هیات  139560324009004650مورخ95/6/14  بشماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای احمدپور علی فرزند 
شهاب بشماره شناسنامه 1931 صادره از آبادان به شماره ملی 1816324817 
را درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 14/40 متر مربع پالک 269 فرعی 
از 3181 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی 3181واقع در بخش دو بوشهر 
خریداری از مالک رسمی سید عدنان عدنانی گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.244973
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/7/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/7/18

م الف 1309                    
درخواست گواهی حصر وراثت  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

خانم صغری اسدزاده دارای شناسنامه شماره 1304 به شرح درخواست به کالسه 
95/1551/ 1ش از این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که شادروان مرتضی بیابانی به شماره شناسنامه 290 در تاریخ 95/5/31 در 

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

2- نیلوفر بیابانی فرزند مرتضی ش ش 2081104814 صادره از ساری دختر متوفی
3-  نگین بیابانی فرزند مرتضی ش ش 2081383896 صادره از ساری دختر متوفی

4- طاووس محمد علی پور فرزند رمضان ش ش 98 صادره از ساری مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.

مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری – رضی

متن آ گهی

خواهان / شاکی رضا شیر کول  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم شرکت 
و  دیه  مطالبه  خواسته  به  افروزه  حسین  و   ) عام  )سهامی  کوثر  بیمه  سهامی 
مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان   – آباد  خرم 
ارجاع و به کالسه 9509986610500363 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/08/10 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
–علی رضا تقی پور.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اخطارآگهی اخطار 101  
شماره  به  نصراله  فرزند  آهنگرانی  محمدی  اله  نصرت  آقای  به  وسیله  بدین 
مورخ   3608 شماره  به  اجرائیه  ابالغ  آگهی  پیرو  الشتر  از  صادره   2 شناسنامه 
کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در  حمایت  روزنامه  در  منتشره   1395/1/19
 1395/3/20 مورخ  گزارش  طبق  شما  علیه  و  صادرات  بانک  له   9400335
در  اصلی  از پالک 50  فرعی  ثبتی 2531  دادگستری پالک  کارشناس رسمی 
خانه  دفتر  شماره 35749تنظیمی  رهنی  سند  وثیقه  مورد  آباد  4 خرم  بخش 
اسناد رسمی شماره 6 شهر خرم آباد استان لرستان به مبلغ یک میلیارد و پانصد 
و شانزده میلیون ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور 
معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این 
پنج  مبلغ  به  نظر  تجدید  کارشناس  دستمزد  بانکی  فیش  به ضمیمه  اخطاریه 
میلیون و دویست هزار ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که 
خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. م الف 41297
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد

آگهی احضار متهم 

حسب محتویات پرونده شماره 231101/8755/93 شعبه نهم دادیاری دادسرای 
ایراد  بیرانوند   پیرداده  علی جعفر  آقای  آباد  انقالب شهرستان خرم  و  عمومی 
نبودن محل  معلوم  واسطه  به  باشد  تعقیب می  تحت  غیر عمدی  بدنی  صدمه 
اقامت و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی در این شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور 

در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور.

آگهی ابالغ )آگهی ابالغ معرفی داور(
خواهان خانم سمیه میرزایی فرزند یداله دادخواستی به طرفیت خوانده عادل 
محمد قادر به خواسته طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان سنندج نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه عمومی )حقوقی( ارجاع و به کالسه 
950135 ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و 

داور جامع الشرایط خود را به دادگاه معرفی نمایید.
م الف 2۵۵7       مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
سنندج 

آگهی احضار متهم 

حسب محتویات پرونده شماره 231101/8755/93 شعبه نهم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای اصغر فتاحیان ایراد صدمه بدنی غیر 
عمدی تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز 
کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   174 ماده 
مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
در این شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در مهلت 

تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – 
یونس آزاد پور.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به متهم

آقای  به موجب پرونده کالسه 950484 شعبه 101 دادگاه کیفری دو بوشهر 
محمد مرادیان فرزند خداکرم به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول موضوع 
شکایت بانک رفاه کارگران بوشهر شعبه سرپرستی تحت تعقیب می باشند وقت 
علت  به  که  گردیده  تعیین  صبح   10 ساعت   1395/09/01 مورخه  رسیدگی 
مجهول المکان بودن متهم و تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار آگهی می شود تا نامبرده در موعد 
انتسابی حاضر گردد در صورت  بزه  از  و دفاع  مقرر در دادگاه جهت رسیدگی 
عدم حضور در جلسه معنونه دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

منشی دادگاه شعبه ۱0۱ دادگاه كیفری 2 بوشهر

آگهی احضار متهم 

حسب محتویات پرونده شماره 231101/8755/93 شعبه نهم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای عبدالوهاب فریدونی ایراد صدمه بدنی 
غیر عمدی تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز 
کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   174 ماده 
مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
در این شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در مهلت 

تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور.

آگهی احضار متهم

دادیاری  نهم  شعبه   1395/8748/570199/4 شماره  پرونده  محتویات  حسب 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای حمیدرضا عینی پورفرزند 
علی  به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین و فحاشی تحت تعقیب می باشد 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی 
نامبرده  آگهی  روزنامه  مراتب در  امور کیفری  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی 
مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و اتهام انتسابی 
اتخاذ  قانونی  تصمیم  تعیین شده  مهلت  در  نماید در صورت عدم حضور  دفاع 

خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرا عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزادپور.

آگهی احضار متهم 

حسب محتویات پرونده شماره 231101/8755/93 شعبه نهم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای نصیر یوسفی فرزند علی  ایراد صدمه 
بدنی غیر عمدی تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و 
به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی در این شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور.

آگهی مفقودی
انتظامی  شماره  به   1386 مدل  پراید  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  به  و   1975302 موتور  شماره  به  و  82-586ص67  ایرانی 
s1412286122428 به نام عباس اصغر تبار افروزی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

درمان پوست خشک با ماسک های خانگی 
ماسک های خانگی برای درمان پوست های خشک بسیار خوب هستند. 
با درست کردن ماسک های مناسب می توانید با هزینه ای نه چندان 
زیاد از پوستتان مراقبت کنید. در اینجا چند ماسک آموزش داده شده 

است.
چنین  اگرچه  هستند.  حساس  و  نازک  بسیار  خشک  پوست های 
پوست هایی کمتر جوش می زنند اما پوسته پوسته شده و در نهایت 
به سرعت پیر می  شوند. از طرفی با باال رفتن سن، زمانی که فعالیت 
بدتر  به مراتب  غده های چربی کم می  شود، وضعیت پوست خشک 
می  شود. اما اگر به پوست تان توجه کنید، می  توانید تا حد زیادی جلوی 

عوارض خشکی پوست را بگیرید.
توجه : قبل از گذاشتن ماسک بر روی صورت، باید صورت تان را کامال 

تمیز کنید.
ماسک موز، عسل و جودوسر برای پوست خشک

نصف یک موز
یک دوم فنجان جودوسر

یک قاشق غذاخوری عسل و آب.
طرز تهیه: تمام مواد فوق را با هم ترکیب کرده و به مدت 15 دقیقه بر 

روی پوست بگذارید. سپس با آب ولرم بشویید.
 ماسک انگور برای پوست های خشک

انگور میوه ای بی نظیر برای مرطوب نگهداشتن پوست خشک تان است.
انگور را له کرده و به مدت 20 دقیقه روی صورت تان بگذارید. سپس 

آن را با آب بشویید و مرطوب کننده بزنید.
ماسک نارگیل برای پوست های خشک

2 قاشق غذاخوری روغن نارگیل
حدود 3 سانتی متر موز رسیده و له شده

3 قطره روغن صمغ کندر
 طرز تهیه: تمام مواد را با هم ترکیب کرده و به مدت 20 دقیقه بر روی 
پوست قرار دهید. سپس صورت تان را بشویید و مرطوب کننده بزنید.

موز آنتی اکسیدان خوبی برای پوست است و صمغ کندر هم احیاء 
سلولی انجام می  دهد.

روغن نارگیل مرطوب کننده ای قوی و بسیار عالی برای پوست خشک 
است.

 ماسک کره برای پوست های خشک
1 قاشق غذاخوری کره نرم

یک قاشق چایخوری عسل خام تصفیه نشده
یک چهارم قاشق چایخوری آب لیمو

 طرز تهیه: تمام مواد را در ظرفی ریخته و مخلوط کنید و یک الیه 
نازک از آن را به مدت 20 تا 30 دقیقه به روی پوست بمالید و سپس 

با آب گرم بشویید.
کره برای ماسک صورت کمی عجیب می  آید اما اگر آن را با عسل و 
یک ماده مرطوب کننده دیگر مخلوط کنید می  توانید پوست خشک 

تان را بهبود بخشید.
 ماسک ماست و ویتامین E برای پوست های خشک

2 قاشق غذاخوری ماست پرچرب و بدون طعم دهنده
2 قاشق غذاخوری جوی دوسر پخته شده

E یک عدد محتویات خالی شده کپسول ویتامین
2 قاشق غذاخوری عسل.

 طرز تهیه: تمام مواد فوق را با هم ترکیب کرده و به مدت 15 تا 20 
دقیقه به روی پوست تان بگذارید. سپس صورت تان را شسته و کرم 

مرطوب کننده بزنید.

چرا بچه ها باید زیاد پرتقال بخورند؟ 
کودکان می توانند مرتبا پرتقال بخورند. پرتقال برای 
کودکان نه تنها بی خطر است بلکه بسیار مغذی و 
مفید برای سالمت آن هاست. پرتقال ها باید تازه 
باشند. می توانید آن ها را در یخچال هم نگهداری 

کنید.
فواید پرتقال برای کودک

تقویت سیستم ایمنی بدن
پرتقال سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی است 
که برای رشد و سالمت کودک بسیار مفید است. 
فقط یک قاچ پرتقال می تواند 90 درصد نیاز روزانه 
ویتامین C کودک را تامین کند و این در حالی 
است که پلی فنول موجود در پرتقال سیستم ایمنی 
بدن را تقویت می کند تا کودک را از بیماری ها و 

عفونت ها دور کند.
درمان کم خونی

 C ویتامین موجود در مرکبات به جذب ویتامین
کمک می کند و هموگلوبین را افزایش می دهد 
در نتیجه از بروز نشانه های آنمی مثل خستگی و 
سرگیجه در کودکان جلوگیری می کند. کافی است 
یک لیوان آب پرتقال تازه به کودک بدهید تا مقدار 

هموگلوبین های سالمی داشته باشد.
درمان سوء هاضمه

سوء هاضمه یکی از رایج ترین مشکالت سالمتی 
کودکان تا زمانی که سیستم گوارشی ضعیف و 
آسیب پذیری دارند می باشد. خوردن آب پرتقال 
یا چند قاچ پرتقال به جذب موا مغذی کمک کرده 

و سیستم گوارش را تقویت می کند.
درمان یبوست

دارای  خورند  می  کودکان  که  غذاهایی  بیشتر 
فیبرهای رژیمی است. بنابراین ممکن است کودک 
از  پرتقال یکی  شما دچار یبوست شود. خوردن 
موثرترین راه حل ها برای پیش گیری و درمان 
می  است.  رژیمی  فیبرهای  اثر  در  های  یبوست 
توانید در ساالد  کودک کمی پرتقال اضافه کنید 

تا مشکل یبوست او را درمان کنید.
درمان نرمی استخوان

حساس  بسیار  بیماری  این  به  نسبت  کودکان 
هستند چون استخوان های نرم و ضعیفی دارند.
پرتقال منبع مواد معدنی چون کلسیم، آهن، زینگ، 
منگنز، منیزیم و مس است. این ها موادی هستند 
که از بیماری نرمی استخوان جلوگیری می کنند. 
خوردن پرتقال به طور روزانه بهترین درمان برای 

نرمی استخوان در کودکان است.
تقویت بینایی

فالونوئیدها،   ،A ویتامین  از  سرشار  ها  پرتقال 
فیتونوترینت ها، کاروتین های آلفا و بتا، لوتئین، بتا 
کریپتوکسانتین و مواد مغذی است که به سالمت 
پوست و مخاط چشمی کمک می کند. مصرف 
اسید سیتریک بینایی کودک را تقویت و سالمت 

چشم را تضمین می کند.

سالمتکودکانه

تمدن  به  را  ایرانیان 
فرهنگی  غنای   و 
در  و  شناسند  می 
آنچه  تاریخ  درازنای 
اصالت  و  هنر  نازیم؛  می  و  بالیم  می  برآن 
چندصد  فرهنگی  است؛  مان  فرهنگی 
شرقی  نداشت  وجود  غربی  وقتی  که  ساله 
یکه  بر  اصالت کرده،  کرنای  در  را  بودنمان 

تازِی نقوش و عکس و هنر می تاختیم...
اعتبار  از  سالها می گذرد  امروزه هرچه  اما 
فرهنگی مان فاصله ی بیشتری می گیریم 
فرهنگ  در  بیشتر  را  نقوش غرب  ردپای  و 

معاصرمان حک می کنیم... 
دفترهای  و  صفحات  جلد  در  دیگر  امروزه 
با  رقابت  جای  به  هم،  کودکانمان  مدارس 
کشورهای غربی در فرهنگ و هنر، جا خالی 
در  غربی  آثار  خودنمایی  برای  ایم  کرده 
اولین صفحات دفترها و خودمان چون کوزه 
خیره  دورنمایی  به  فرهنگ،  از  خالی  ای 
شده ایم که اگر اینگونه بگذرد تاچندسالی 

نه چندان دور، کودکان ایرانی از غنای فرهنگی 
بازشناخت  که  گیرند  می  فاصله  آنچنان  مان 

این فرهنگ کاری بسیار سخت خواهد بود.
فرهنگ  درخصوص  ادبیات  اساتید  از  یکی 
از  »ما  گوید:  می  اینچنین  فرهنگی،  غنای  و 
فرهنگی  تاریخ  که  هستیم  کشورهایی  معدود 
غنای  و  است  تر  غنی  فرهنگ،  خوِد  از  مان 
تاریخ فرهنگ ما بیشتر از فرهنگ معاصر است 
با  مقایسه  قابل  ایم  داده  ارایه  که  متفکرانی  و 

وضعیت امروزی نیست«...
و حال جای این سوال باقی می ماند که چرا از 
اینچنین در گذر زمان فاصله  اصالت فرهنگی 
گرفته ایم که حتی در بازار لوازم التحریر هم، 
برای  ایم  داده  غرب  به  را  فرهنگی  حق  این 

خودنمایی در بازار ایرانی مان...
چرا نقوشی که غربی ها در مداد و دفترها حک 
می کنند باید جذاب تر از هنر و اصالت ایرانی 

باشد...
مسیر  همین  بر  بخواهیم  اگر  است  پرواضح 
ادامه دهیم کم کم آنچه را در فاصله زمانِی نه 
چندان دور، به دست آورده ایم به باد فراموشی 

خواهیم سپرد.
عرضه  نمایشگاه  در  را  ها  حرف  این  مستند 
بنا  که  ببینید  توانید  می  مدارس،  ملزومات 
به  تبدیل  »متاسفانه  موجود،  های  گزارش  بر 
جوالنگاه عرضه کاالی چینی شده که تشخیص 
واردات قانونی یا قاچاقی بودن آن کار دشواری 
امکان  کنندگان  مصرف  برای  حداقل  یا  است 

پذیر نیست«. 
انداخته  پاییزه  های  نمایشگاه  به  سری  اگر 
باشید بر کمرنگ بودِن ماهیِت نوشت افزارهای 
ایرانی صحه می گذارید و قطع به یقین هنوز 

افرادی هستند که به دنبال کیفیت محصوالت 
همچنان  سوال  این  جای  و  باشند  می  ایرانی 
باقی است که ایران و ایرانی با تمدن چندین 
سازی  فرهنگ  راستای  در  چرا  ساله،  هزار 
بازدهی  با  نوجوان  و  کودک  قشر  در  خصوصا 
و عکس العمل هایی که در آینده، برگ برنده 
را در دست خودمان قرار می دهند، بی تفاوت 
عمل می کند و نمی خواهد نقشی پررنگ تر 

در این مسیر داشته باشد!
بیندازیم  نگاهی  کشورها  از  یکسری  به  اگر 
راستای  در  چگونه  که  شویم  می  متوجه 
کشورشان،  عقاید  و  ها  آرمان  از   محافظت 
گام هایی برمی دارند که همه معقول و با تأسی 
با  بومشان  و  مرز  کودکان  که  است  اموری  از 
تمدن و خاستگاه حقیقِی آن کشور آشنا شوند 
سرافرازمان،  کشورهمیشه  در  اما  متاسفانه  و 
آن  و  لنگد  می  امور  این  در  قضیه  پای  یک 
تعصب و جانبداری که باید در زمینه فرهنگ 
انتقال آن وجود داشته باشد به  و ارزش ها و 

فراموشی سپرده می شود.
که  التحریرهایی  لوازم  به  سطحی  نگاهی  با 
چنان  شویم  می  متوجه  دارد،  وجود  بازار  در 
کاراکترهای  و  کارتون  و  فرهنگ  از  ناباورانه 
دیگر  که  ایم  کرده  برداری  گرته  غربی، 
ایرانی  اساطیر  از  کودکان  ذهن  در  ماندگارِی 
نگذاشته ایم و حضور کاالهای غربی و چینی، 
نقش پررنگی در میان محصوالتمان پیدا کرده 
تا  گرفته  مداد  و  دفتر  از  که  طوری  به  است، 
و  دارند  هویت چینی  همه  کن،  پاک  و  لیوان 
جدای از کیفیت اجناس که صد درصد از مواد 
وسایل  این  فرهنگِی  نقش  باشد،  نمی  اولیه 
است که دیگر در ذهن کودکانمان  نظر  مورد 
تصاویری منقش می شود و پایدار می ماند که 

فرسنگ ها با اصالت خودمان در تضاد است و 
در این میان پارادوکسی ایجاد می شود که مِن 
شرقی ام در تقابل فرهنگ موجوِد غربی بر خود 
می بیند و یادمان رفته، عطر مهر که در نوشت 
افزارها و بوی دفتر و کتاب ها، هویت تازه ای 

دارد؛ چون چای ایرانی دلپذیر است...
تمدن  ی  ساله  هزار  مسیر  این  در  جایی  گویا 
و فرهنگ، نگاه اساطیری مان را گم کرده ایم، 
از 10 هزار سال پیش، در  از بیش  تمدنی که 
ایران بوده  است و متاسفانه به دوراز هیچ نگرانِی 
بابت از دست دادنش، دلخوش آرم و نقوشی از 
فرهنگ غربی ها و به تازگی چینی هایی هستیم 

که به راحتی وارد اصالتمان شده اند.
مبرهن  مواردی  کنکاش،  و  تفحص  اندکی  با 
نیست:  لطف  از  خالی  ذکرش  که  گشت 
کت  که  بودند  مردماني  نخستین  »ایرانیان 

آستین دار و شلوار مي پوشیدند.
نقش زدن بر پارچه و لباس از دیرباز در ایران 
و  شده  آغاز  ایران  از  پارچه  بود.بافتن  مرسوم 
فرآورده هاي  مهم ترین  از  صفوي  دروه ي  تا 
نخستین  است.ایرانیان  بوده  ایرانیان  صادراتي 
استفاده  لباس ورزشي  از  مردماني هستند که 
مورد  و  باستاني  ورزش  چوگان  مي کردند. 

عالقه ي ایرانیان بود.
روبه رو  ایرانیاني  با  یوناني  تاریخ نگار  گزنفون، 
پوست هاي  در  را  دستهایشان  که  بود  شده 
ضخیم و قاب هایي نگه مي داشتند و نمونه هایي 
از دستکش هاي زینتي در موزه ي ایران باستان 

نگهداري مي شود.
از  ایرانیان  بدانیم،  است  اهمیت  حائز 
که  مي پوشیدند  گوناگوني  کاله هاي  دیرباز 
نشان دهنده ي موقعیت اجتماعي آنان بود. کاله 
قدیم  پادشاهان  از  برخي  تاج  حتي  و  پاپ ها 

اروپا، برگرفته از کاله و تاج  پادشاهان ایران 
است و پوشیدن چکمه هاي چرمي از زمان 
هخامنشیان مرسوم بود و حتي ژوستي نین، 
ایراني  چکمه هاي  شرقي،  روم  امپراتور 

مي پوشید.
و همچنین شال هنوز هم در زبان انگلیسي 
نام خوانده مي شود )shawl( و  به همین 
نوع مردانه و زنانه ي آن هر دو نوآوري ایراني 

هستند«.
با اندکی تفکر بر تمدن ایرانی و با الهام از 
یکسری از موارد یاد شده به راحتی می توان 
طراحی های ظریف و وسیعی در این حیطه 
افزارها  نوشت  روی  بر  حتی  کودکان  برای 
انجام داد که هم با غنای تمدن ایرانی آشنا 
بتوانیم همچنان  را  تمدن  این  هم  و  شوند 
پایدار در زمینه فرهنگ خودمان نگاه داریم.
کلی  نگاهی  باشد  الزم  شاید  میان  دراین 
این  از  و  باشیم  داشته  فرهنگ  مقوله  به 
منظر که فرهنگ چیست؟ به ادامه مبحث 

بپردازیم:
انگلیسي؛  شناس  مردم  تایلور،  تعریف  به  بنا 
که  است  اي  تافته  درهم  مجموع  فرهنگ 
اعتقادات،هنرها،  دانستنیها،  دربرگیرنده 
اخالقیات، قوانین، آداب ورسوم وعادات وهرگونه 
توانایي دیگري است که انسان به عنوان عضوي 
از جامعه به دست مي آورد)وثوقي منصور،نیک 

خلق؛علي اکبرص113.(
معاصر،  اسالمي  اندیشمندان  از  برخي  و 
برده اند  کار  به  عام  معنایي  به  را  »فرهنگ« 
منطق(  و  ریاضیات  )مانند  عقلي  علوم  که 
علوم تجربي و علوم نقلي )مانند صرف و نحو 
است  عبارت  آن  ارکان  و  مي گردد  تاریخ(  و 
کالم  ادبیات،  هنر،  دین،  عرفان،  فلسفه،  از: 
)عقاید(، اخالق، فقه، نظام هاي ارزشي حقوقي، 
اخالقي و دیني، زیبا شناختي، عرف و عادات و 
آداب و رسوم(محمد تقي مصباح یزدي، جامعه 

و تاریخ از دیدگاه قرآن، ص 271 (
ایرانی  فرهنگ  عناصر  می توان  مجموع  در  و 
دیگر  و  پارسی  زبان  چون:  مواردی  شامل  را 
جمله  از  ملی  جشن های  ایرانی،  زبان های 
هنر   ، فلسفه   ، اسالم  دین  یلدا،  و شب  نوروز 
ایرانی )ادبیات و شعر پارسی، معماری ایرانی و 

خوراک ایرانی( و ... دانست.
رد  شد؛  ذکر  که  مواردی  با  اجمالی،  طور  به 
در  فوق  های  نشانه  و  عالئم  از  کمرنگی  پای 
حداقل وسایل و نوشت افزارهای کودکان دیده 
این  در  که  امیدواریم مسئولینی  که  می شود 
امر، رسالت خطیری بر عهده دارند، از هرآنچه 
الزم  ایرانی،  فرهنگ  دادِن  جلوه  پررنگ  برای 
های  آرمان  اعتالی  بر  و  نورزند  دریغ  است 

ایرانی تالش شود.
elhamamerkashi@ymail.com

بوی مهر امسال، با رنگ مدادهای چینی...

الهام آمرکاشی
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پیکر بهمن گلبارنژاد در خاک آرام گرفت  
 پیکر مرحوم بهمن گلبارنژاد، عضو تیم ملی دوچرخه سواری جانبازان و 
معلوالن جمهوری اسالمی ایران پس از تشییع در شیراز، در دارالرحمه 

به خاک سپرده شد.
 مراسم تشییع پیکر جانباز ورزشکار بهمن گلبارنژاد، جمعه دوم مهرماه 
با حضور مردم و مسئوالن استان فارس و شیراز برگزار و پیکر او در 

دارالرحمه به خاک سپرده شد.
پیکر این جانباز دوران دفاع مقدس که در رقابت های دوچرخه سواری 
پارالمپیک ریو، طی حادثه ای جان باخته بود، شامگاه پنجشنبه و در میان 

استقبال گرم و پرشور مردم به شیراز وارد شد.

معرفی سرمربیان تیم های پایه کشتی در اختیار بابک و ترکان  
سرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان، از سوی 
مدیران تیم های ملی به شوراهای فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی 

پیشنهاد می شوند.
به گزارش  فدراسیون کشتی، قرار است حسن بابک و مجید ترکان مدیران 
تیم های ملی پایه، نوجوانان و جوانان سرمربیان مدنظر خود را به شورا 

پیشنهاد دهند.
با توجه به لزوم آغاز برنامه های فنی این تیم ها و آغاز فرایند انتخابی 
سال 96-95 ، گزینه های مد نظر بزودی به شوراهای فنی، پیشنهاد و در 

صورت تایید، کار خود را برای آماده سازی تیم های ملی آغاز می کنند.

موضع فدراسیون کشتی درباره حضور پیشکسوتان
  در مسابقات جهانی

فدراسیون کشتی اعالم کرد هزینه مربوط به سفر تیم های پیشکسوتان به 
مسابقات جهانی فنالند و لهستان را پرداخت نخواهد کرد.

پس از مخالفت مراجع ذیصالح با اعزام تیم های کشتی پیشکسوتان 
به مسابقات جهانی فنالند و لهستان، فدراسیون کشتی ضمن توقف 
مراحل پیگیری امور اداری مربوط به اعزام پیشکسوتان متقاضی حضور 
در مسابقات جهانی اعالم کرد نمی تواند نسبت به پرداخت حق شرکت 
هیچ فردی به نام تیم کشتی ایران برای حضور در این رقابت ها به اتحادیه 

جهانی اقدام نماید.
پیش از این اعالم شده بود پیشکسوتان به دلیل عدم موافقت مراجع 

ذیصالح در مسابقات جهانی فنالند و لهستان شرکت نخواهند کرد.

پیروزی قاطعانه تیم ملی والیبال ایران برابر ژاپن  
تیم ملی والیبال »ب« ایران ژاپن را شکست داد

تیم ملی والیبال ب ایران در دومین بازی خود در جام کنفدراسیون ها به 
مصاف ژاپن رفت و این تیم را سه بر صفر شکست داد.

ست های این بازی با نتایج 25-10، 25-18 و 25-23 به نفع ایران به 
پایان رسید.

علیرضا بهبودی، محمد طاهر وادی، مصطفی حیدری، محمدرضا موذن، 
رحمان داودی، سلیم چپرلی، سامان فائزی، علی شفیعی، مسعود غالمی، 
محمد فالح، رضا قرا، علیرضا مباشری، امین اسماعیل نژاد و بابک امیری 
14 بازیکن ایران در این رقابت ها هستند. سرمربیگری تیم ملی نیز بر 
عهده ناصر شهنازی ست. تیم ملی در اولین بازی خود برابر استرالیا به 

برتری رسیده بود و سوم مهر به مصاف کره جنوبی می رود.
مردان والیبالیست ایران در این رقابت ها با تیم های استرالیا، ژاپن و کره 

جنوبی هم گروه هستند.

واکنش مورینیو بعد از پیروزی
  در جام اتحادیه

عملکرد  از  منچستریونایتد  پرتغالی  سرمربی 
شاگردانش در جام اتحادیه راضی است و تاکید کرد 

که با شایستگی به پیروزی رسیدند.
کار  پیاپی،  شکست  سه  از  بعد  منچستریونایتد 
راحتی در جام اتحادیه داشت. شیاطین سرخ که به 
مصاف نورثمپتون رفته بودند با نتیجه سه بر یک به 

پیروزی رسیدند و به دور بعد راه پیدا کردند.
ژوزه مورینیو در نشست خبری بعد از بازی گفت: 
شایسته پیروزی با این نتیجه بودیم و می توانستیم 
گل های بیشتری هم به ثمر برسانیم. بازی آنگونه 
که می خواستم پیش رفت. در 35 دقیقه نخست، 
اختیار داشتیم. در 25  را در  بازی  کنترل کامل 
دقیقه پایانی هم تیم برتر میدان بودیم و در کل 

شب راحتی را پشت سر گذاشتیم.
مورینیو ادامه داد: بازی زیاد آسان نبود. نورثمپتون 
بازیکن اخراجی  با وجود آنکه در نیمه دوم یک 
داشت اما بازیکنان این تیم تالش زیادی از خود 
نشان دادند و در بعضی از دقایق بازی هم ما را اذیت 
کردند اما یونایتد بهتر ظاهر شد و در نهایت هم به 

پیروزی رسید.

رایان گیگز گزینه هدایت 
سوانزی سیتی  

روزنامه دیلی تلگراف از رایان گیگز به عنوان گزینه 
اصلی مربیگری در سوانزی سیتی یاد کرد.

در  خال  فان  لوییس  دستیار  که  گیگز  رایان 
منچستریونایتد بود، بعد از آمدن ژوزه مورینیو به 

همکاری خود با شیاطین سرخ پایان داد.
دیلی تلگراف از گیگز به عنوان گزینه مربیگری 
در سوانزی خبر داد و نوشت: نتایج ناامید کننده 
سوانزی در فصل جاری باعث شده تا سران این 
باشگاه به دنبال اخراج سرمربی ایتالیایی خود باشند.
برای  خوبی  گزینه  گیگز  رایان  می رسد  نظر  به 
هدایت این تیم است و به احتمال زیاد به زودی 

هدایت این تیم را برعهده می گیرد.

مارسلو باعث نگرانی زیدان شد  
آسیب دیدگی مارسلو به دردسر بزرگی برای زیدان 
بازیکن  این  جایگزین  چراکه  است  شده  تبدیل 
برزیلی هم مدت هاست دور از میادین به سر می برد.
مارسلو در دیدار برابر ویارئال که با تساوی یک بر 
یک به پایان رسید، آسیب دید و نتوانست به بازی 

ادامه بدهد.
روزنامه آس نوشت به نظر می رسد آسیب دیدگی 
مارسلو جدی است و غیبت او می تواند خبر بسیار 
فابیو کونترائو هم  باشد چراکه  برای زیدان  بدی 
مدت هاست که به خاطر آسیب دیدگی نتوانسته 

به میدان برود.

خبرخبر

آگهی ماده3قانون

اراضی وساختمان های  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  نامه   وماده13آئین 
فاقدسندرسمی

موضوع  شماره139560317005002552مورخه95/6/17هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
وبالمعارض  مالکانه  رامهرمزتصرفات  شهرستان  مستقردرواحدثبتی 
ازباغملک  شناسنامه452صادره  فرزندخیبربشماره  افریان  خدارحم  متقاضی 
ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  ملی4819565702نسبت  شماره  به 
بمساحت263/67مترمربع قسمتی ازپالک سه اصلی واقع دربخش دورامهرمزبه 
ازمالک رسمی غالمحسین سرکاکی  رامهرمزمیدان شهداخریداری شده  آدرس 
سندشماره8170مورخه82/2/18دفترخانه77رامهرمزتائید خالصه  موضوع 

می  فاصله15روزآگهی  به  دردونوبت  مراتب  عموم  اطالع  منظور  گردید.لذابه 
اعتراض  متقاضی  سندمالکیت  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  شوددرصورتی 
اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  توانندازتاریخ  باشندمی  داشته 
ازتاریخ تسلیم  ماه  ازاخذرسید،ظرف مدت یک  اداره تسلیم وپس  این  خودرابه 
اعتراض،دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم وگواهی مشعربردعوی رابه این 
اداره ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.                      شماره م.الف)12/303(                                                                                       
تاریخ انتشارنوبت اول:95/7/3                           تاریخ انتشارنوبت دوم:95/7/18                                             
شیری-رئیس  ثبت اسنادوامالک شهرستان رامهرمز

هیات موضوع

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

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  139560316002001271هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقایعلی زاهدی 
رادفرزنداله مراد به شماره شناسنامه 325صادره ازاسالم آباد غرب در یک باب 
ساختمان به مساحت78،38متر مربع پالک2640فرعی از 1 اصلی واقع در اسالم 
آباد غرب خیابان شهیدباقری کوچه شهید حمیدی زاده شامل مبایعه نامه عادی 
اطالع عموم  به منظور  است.لذا  اولیه محرز گردیده  مالک  به  و عدم دسترسی 
اشخاص  که  در صورتی  می شود  آگهی  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،07،03 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،07،19

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

بارکد 40306322 

آگهی تغییرات شرکت راه اندیشان مسیر و سازه با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 306443 و شناسه 
ملی 10103425624 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1395/5/3 تصمیمات ذیل 
کدملی  با  نودهی  دست  سبک  شاهرخ  شد:  اتخاذ 
0062706314 با پرداخت مبلغ 21060000 ریال 
به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. شهاب 
با   0062706306 کدملی  با  نودهی  دست  سبک 
شرکت  صندوق  به  ریال   540000 مبلغ  پرداخت 
دست  سبک  شاهین  گرفت.  قرار  شرکا  ردیف  در 
نودهی با کدملی 0062422871 با پرداخت مبلغ 
540000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا 
کدملی  با  نودهی  دست  سبک  شهرام  گرفت.  قرار 
0062483307 با پرداخت مبلغ 540000 ریال به 
شیوا  گرفت.  قرار  شرکا  ردیف  در  شرکت  صندوق 
 0081793197 کدملی  با  نودهی  دست  سبک 
در  شرکت  صندوق  به  ریال   540000 پرداخت  با 
طاهری  محمد  رامتین  گرفت.  قرار  شرکا  ردیف 
مبلغ  پرداخت  با   0024998672 کدملی  با 
2160000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا 
 27000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه  گرفت.  قرار 
ماده  و  یافت  افزایش  ریال   52380000 به  ریال 
مربوطه در اساسنامه تغییر و اصالح گردید. پس از 
افزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء 
به شرح زیر می باشد: آقای حمداله محمد طاهری 
مبلغ 18360000  دارنده  کدملی 0621732931 
کدملی  ترابی  میترا  خانم  الشرکه.  سهم  ریال 
3874873961 دارنده مبلغ 5400000 ریال سهم 
الشرکه. آقای حسین حکم کدملی 1729520219 
آقای  الشرکه.  سهم  ریال   1620000 مبلغ  دارنده 

دارنده   1818774402 کدملی  سبحانی  محمود 
آقای شاهرخ  الشرکه.  ریال سهم  مبلغ 1620000 
سبک دست نودهی دارنده مبلغ 21060000 ریال 
دارنده  طاهری  محمد  رامتین  آقای  الشرکه.  سهم 
شهاب  آقای  الشرکه.  سهم  ریال   2160000 مبلغ 
ریال   540000 مبلغ  دارنده  نودهی  دست  سبک 
نودهی  دست  سبک  شاهین  آقای  الشرکه.  سهم 
آقای  الشرکه.  سهم  ریال   540000 مبلغ  دارنده 
ریال  دارنده 540000  نودهی  شهرام سبک دست 
سهم الشرکه. خانم شیوا سبک دست نودهی دارنده 
اعضا  تعداد  الشرکه.  سهم  ریال   540000 مبلغ 
هیئت مدیره بین 2 الی 10 نفر تعیین شد و ماده 
مربوطه در اساسنامه تغییر یافت. آدرس شرکت به: 
تهران تقاطع خیابان مفتح و انقالب نبش خ انقالب 
پالک 2 واحد 10 کدپستی 1581836819 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه تغییر یافت.
 اصالح ماده 16 اساسنامه به شرح ذیل می باشد: 
االختیار  تام  و  قانونی  نماینده  مدیره  رئیس هیئت 
و  مداخله  امور  کلیه  در  تواند  می  و  بوده  شرکت 
از  اداری  امور  زیر:  موارد  در  مخصوصاً  نماید  اقدام 
تنظیم  و  حفظ  قانونی،  تشریفات  انجام  قبیل،  هر 
تعیین  و  بودجه  تعیین  و  شرکت  دارایی  فهرست 
به  رسیدگی  ها  هزینه  و  نجام  ا  و  حقوق  پرداخت 
سالیانه،  تقسیم  قابل  سود  پیشنهاد  محاسبات، 
تصمیمات  اجرای  داخلی،  های  نامه  آیین  تعیین 
مطالبات،  وصول  و  دیون  اداء  عمومی،  مجامع 
تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب 
و  کارمندان  و  متخصصین  استخدام  و  انتصاب  و  
و ها  شرکت  با  پیمان  هرگونه  عقد   کارگران، 
 بانک ها و اشخاص خرید و فروش و  اجاره اموال 
طور  به  و  آالت  ماشین  و  غیرمنقول  و  منقول 
بنام  معامالت  همچنین  و  نیاز  مورد  وسایل  کلی 
و ها  شرکت  سایر  با  مشارکت  شرکت،  حساب   و 

 شخصیت ها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن 
وام  و  دادن  وام  و  اعتبار  تحصیل  و  رهن  بدون  یا 
گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و باز کردن 
حساب جاری و ثابت در بانک ها، دریافت وجه از 
حساب های شرکت، صدور ظهرنویسی و پرداخت 
بروات و اسناد و سفته ها هزینه ها، مرافعات، چه 
مراحل  تمام  در  علیه،  چه  و  باشد  مدعی  شرکت 
صالحه  دادگاههای  به  رجوع  از  اختیارات  تمام  با 
انتخاب  کشور،  عالی  دیوان  و  استیناف  و  ابتدایی 
الزمه  اختیارات  دادن  توکیل،  در  وکیل  و  وکیل 
صلح  با  دعاوی  فصل  و  قطع  آن،  عزل  و  بنامبرده 
نداشته  محدودیت  جنبه  فوق  اختیارات  سازش،  و 
و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت 
شرکت اتخاذ نماید معتبر است و ماده مربوطه در 
اساسنامه )ماده 16( بر این اساس تغییر یافت. اصال 
امضا  باشد:  می  ذیل  شرح  به  اساسنامه   18 ماده 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، 
امضای  با  اسالمی  عقود  و  قراردادها  بروات،  سفته، 
رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت 
و نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت 
مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 
)تغییر  محل  تغییر  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
اساسنامه  مواد  اصالح  ثبتی(،  واحد  نشانی در یک 
اصالح  سامانه،  نشده  بینی  پیش  تصمیمات  در 
ماده اساسنامه )کاهش/ افزایش تعداد اعضا هیئت 
مدیره(، افزایش سرمایه از طریق ورود شرکت جدید 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
آگهی  پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  شخصیت 
باشد. می  دسترسی  قابل  ثبت  سازمان   های 

383256/ م الف 
سازمان ثبت اسناد و امالک كشور – اداره ثبت شركت و 

مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

محمد رضا محسن زاده  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
قطعه  آپارتمان مسکونی  مالکیت ششدانگ یک دستگاه  است که سند  نموده 
 5/66 که  طبقه سوم  در  واقع  مربع   متر   133/71 مساحت  به  تفکیکی  سوم 
 15232 از  مفروز  فرعی   16162 شماره  به  است  مسقف  بالکن  آن  مربع  متر 
فرعی از 314 اصلی بانضمام انباری قطعه سه تفکیکی به مساحت 6/75 متر 
مربع واقع در همکف وبانضمام پارکینگ قطعه دو تفکیکی به مساحت 10/56 
ثبت  مورد  ساوجبالغ  شهرستان  ثبتی  حوزه  جزء  همکف  در  واقع  مربع  متر 
زاده   محسن  رضا  محمد  نام  به   858 امالک  دفتر   318319 100197صفحه 
به علت  ثبت و سندمالکیت  بشماره چاپی 155624 صادر گردیده است که 
جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. 
لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت 
ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق 
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تاریخ  در  کاسپین  داده  رایانش  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تأسیس  آگهی 
ثبت   14006064799 ملی  شناسه  به   496369 ثبت  شماره  به   1395/5/18
و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. - موضوع شرکت: تجزیه و تحلیل طراحی و پیاده سازی تست 
افزاری  نرم  محصوالت  و  ها  سرویس  انواع  فروش  و  پشتیبانی  و  نگهداری  و 
پیکربندی سرور  داده  انباره  و  داده  پایگاه  های حجیم  داده  پردازش  و  تحلیل 
های  زمینه  تمامی  در  مشاوره  و  توسعه  و  تحقیق  ها  سیستم  هوشمندسازی 
موضوعات  انجام  قانونی  ضرورت  صورت  )در  اطالعات  فناوری  دانش  با  مرتبط 
پس از اخذ مجوزهای الزم(. - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. - 
مرکز اصلی شرکت: تهران میدان فاطمی میدان گلها خیابان کاج جنوبی خیابان 
مبلغ  شرکت:  سرمایه   -  ،  1413564897 کدپستی   5 واحد   9 پالک  فکوری 
1200000000 ریال می باشد. - اولین مدیران شرکت: آقای محمد صادقی به 
شماره ملی 0083540881 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دارنده 
ملی  به شماره  ماهیار حسینی  آقای سید  الشرکه.  ریال سهم   1140000000
ریال  دارنده 60000000  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  به سمت   0054918065
سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: امضا 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات 
با امضاء مدیرعامل و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و هریک از اعضا 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات نماینده قانونی: 
طبق اساسنامه. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی 

باشد.383253/ م الف  
سازمان ثبت اسناد و امالک كشور – اداره ثبت شركت و مؤسسات غیرتجاری تهران

متن آگهی

خواهان رونوشت حصر وراثت اکبر علی کاظمی ور دنجانی فرزند صفر علی به 
شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9509983846100344 از این 
دادگاه در خواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
آمنه کاظمی وردنجانی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم  منحصراست به: 
1 – غالمرضا ناظمی هرندی متولد 1335 ش ش 28 همسر متوفی

2 – سکینه کاظمی وردنجانی متولد 1330 ش ش 46 خواهر متوفی
3 – خدیجه کاظمی وردنجانی متولد 1326 ش ش 31 خواهر متوفی
4 – اکبر علی کاظمی وردنجانی متولد 1335 ش ش 44 برادر متوفی

میگردد  آگهی  نوبت  یک  مزبور  خواست  در  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
میباشد  او  نزد  متوفی  از  ای  نامه  وصیت  یا  دارد  اعتراضی  چنانچه شخصی  تا 
ازتاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و االگواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه 2۱ شهرستان شهركرد – رحمان آماده

متن آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت آقای پیر علی کریم پوربا وکالت شهباز فرج زاده به 
شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 950297 از این شعبه در خواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بی بی ناز محمودی 
به شماره شناسنامه 2420 در مورخ 1395/05/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 
1-حسین محمودی ش ش 79 برادر متوفی

2-علیرحم محمودی ش ش 81 برادر متوفی
3-شیرین جان محمودی ش ش 2090 خواهر متوفی

4-پیرعلی کریم پور ش ش 1920همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد ازتاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان –غفور عباسپور

متن آگهی

بهنام  /متهم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رئیسی  زری  شاکی   / خواهان 
برجیس قهفرخی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاه 
عمومی  دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  ناغان  بخش  عمومی 
دادگاه   – ناغان  – شهر  بختیاری  و  استان چهارمحال  واقع در  ناغان  بخش 
ثبت   9409983849401724 کالسه  به  و  ارجاع  ناغان  بخش  عمومی 
شده  تعیین   9:00 ساعت   1395/09/14 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
برجیس   بهنام  آقای  /متهم  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  /شاکی  خواهان  درخواست  و  قهفرخی 
دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه   دادرسی 
تا خوانده  االنتشار آگهی می شود  از جراید کثیر  نوبت در یکی  مراتب یک 
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  /متهم 
در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم 
دارید  معارض  شهود  چنانچه  گردد  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت 

نمائید. در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش ناغان- سید محمود صالحی پور

آگهی مفقودی 

  ) نقلیه  – سند رسمی ) سندقطعی منقول وسایل  – برگ کمپانی  برگ سبز 
خودروی سواری پراید هاچ بک تیپ111 مدل 1389 به رنگ سفید – روغنی 
– به شماره موتور 3604200 شماره شاسی s 5430089025785  و شماره 
انتظامی 71 ایران 783 د 63 بنام محمدرضا ناصری دستنایی  فرزند  علی اکبر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.95

آگهی ابالغ 

خواهان گلزار کمانگر دادخواستی به طرفیت آقای افشین سجادی به خواسته 
طالق درخواست تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان سنندج نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج واقع در سنندج 
ارجاع و به کالسه 941405 ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده 
های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و 
از  دریکی  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده در ظرف مدت یک هفته جهت 

معرفی داور خود در این دادگاه حاضر گردد.م الف 2555      
 منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه حقوقی  شهرستان سنندج 

اجراییه 
محکوم له  بانک قوامین   

محکوم علیه   بهروزفقیه –احمد تقی زاده –لیلی ساوئی 
 بموجب دادنامه شماره 920615601139 مورخ 92/12/14 شورای حل اختالف 
شماره 33 شعبه 6156 وفق دادنامه شماره 920615601139 محکوم علیه  به 
پرداخت  مبلغ 26/000/000 ریال  اصل خواسته  و خسارات تاخیر تادیه  و 
کلیه هزینه های دادرسی تا زمان وصول در حق محکوم له  و نیم عشر  دولتی  

که در حق  دولت  توسط اجرای احکام محاسبه میگردد محکوم گردیده است 
۱۱0/73۵73  رئیس شعبه 6۱۵6  شورای حل اختالف تهران 

تیم ملی فوتسال ایران برای راهیابی به جمع 4 
تیم پایانی جام جهانی فردا به مصاف پاراگوئه 

می رود.
ایران در مرحله یک چهارم  فوتسال  تیم ملی 
شب   12 ساعت  از  کلمبیا  جهانی  جام  نهایی 
شهر  کولیسئو  ورزشگاه  در  )شنبه(  امروز 
ملی  رود.  می  پاراگوئه  مصاف  به  بوکارامانگا 
تاریخی  پیروزی  از  بعد  ایران  فوتسال  پوشان 
در  و  اند  رسیده  مرحله  این  به  برزیل  مقابل 
صورت پیروزی در دیدار فردا، حریف اسپانیا یا 

روسیه در نیمه نهایی خواهند شد.
پاراگوئه نیز در حالی پا به این مرحله گذاشته 
باخته،  ایتالیا  به  ابتدا  گروهی  مرحله  در  که 
و  رسیده  پرگل  برد  به  ویتنام  مقابل  سپس 
گواتماال را هم گلباران کرده است. حریف ایران 
همچنین در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف 
کلمبیا رفت و در ضربات پنالتی میزبان بازی 

ها را حذف کرد.
تیم ملی های فوتسال ایران و پاراگوئه تاکنون 
اند که حاصل آن  به مصاف هم رفته  بار  پنج 
بوده  ایران  برای  تساوی  یک  و  پیروزی  چهار 
است. ایران بیست و هفت گل زده و پانزده گل 

توسط پاراگوئه زده شده است.
اولین رویارویی دو تیم به جام جهانی 1992 
مایلی  محمد  شاگردان  که  جایی  برمی گردد. 
کهن موفق شدند با نتیجه 10 بر 6 پاراگوئه را 
در هم بکوبند. بقیه مصاف های دو تیم در گرند 

پری برزیل بوده است. بازی ایران و پاراگوئه در 
گرند پری 2007 با نتیجه 6 بر چهار به سود 
ایران به اتمام رسید. بازی گرند پری 2010 دو 
همچنین  رسیدند.  سه  بر  سه  تساوی  به  تیم 
تیم ملی در زمان هدایت خسوس کاندالس در 
گرند پری 2013 با نتیجه پرگل 6 بر 2 از سد 
نیمه  در  پیکار  آخرین  در  و  گذشت  پاراگوئه 
نهایی گرند پری 2015 با هدایت ناظم الشریعه 
ایران موفق شد با نتیجه دو بر صفر به برتری 

دست پیدا کند.
پاراگوئه در حال حاضر با 1403 امتیاز در رده 
تیم ملی کشورمان  قرار دارد و  یازدهم جهان 

پنجم است. فوتسال در پاراگوئه روز به روز در 
حال پیشرفت است آخرین مقام این تیم، نایب 
قهرمانی کوپا آمریکا 2015 است. پاراگوئه در 
یک  بر  چهار  شکست  با  مسابقات  این  فینال 
رسید.  دومی  مقام  به  آرژانتین  روی  به  رو 
همچنین خوآن ساالس در این تورنمنت با 10 
گل، عنوان آقای گلی را بدست آورد. ساالس 
هشتم  یک  مرحله  پایان  تا  جهانی  جام  در 
بازیکنان  از  اما جزو یکی  نهایی سه گله است 

خطرناک پاراگوئه محسوب می شود.
نکته جالب در مورد پاراگوئه، این است که این 
با قوانین مختلف دارد.  کشور دو تیم فوتسال 

تیم اصلی پاراگوئه با قوانین فیفا در مسابقات 
قوانین  با  دوم  تیم  و  کند  می  شرکت  رسمی 
مسابقات  در   )AMF(فوتسال جهانی  انجمن 

غیررسمی حضور پیدا می کند.
به سابقه مصاف های دو  توجه  با  این حال  با 
از  دوره  این  در  پاراگوئه  که  عملکردی  و  تیم 
جام جهانی به ثبت رسانده، این امید می رود 
که شاگردان ناظم الشریعه با ارائه بازی حساب 
شده و با برنامه، بر این تیم نیز غلبه کرده و به 
جمع چهار تیم برتر جام جهانی راه پیدا کنند. 
 1992 جهانی  جام  در  بار  یک  تاکنون  ایران 
و  است  یافته  راه  نهایی  نیمه  به  کنگ  هنگ 
بعد از آن بهترین افتخار تیم ملی، قرار گرفتن 

در رده پنجم جام جهانی 2008 برزیل است.
در این بازی نیز قدرت بهادری قطعا به میدان 
نخواهد رفت اما محمد طاهری با رهایی کامل 
کردن  بازی  برای  مشکلی  مصدومیت  بند  از 
وضعیت حسین  تکلیف  هنوز  همچنین  ندارد. 
مشخص  برزیل  و  ایران  بازی  ستاره  طیبی 
نشده و با وجود جدی نبودن مصدومیت او این 
فردا وجود  دیدار  در  غیبتش  احتمال  بازیکن، 

دارد.
چهارم  یک  مرحله  حساس  بازی  دیگر  در 
از ساعت 2  اسپانیا و روسیه  تیم های  نهایی، 
به مصاف هم خواهند رفت.  بامداد یک شنبه 
و  ایران  بازی  برنده  حریف  بازی،  این  پیروز 

پاراگوئه خواهد بود.

مصاف حساس تیم فوتسال ایران با پاراگوئه برای صعود به نیمه نهایی

سرمربی تیم ملی فوتبال قطر بعد از باخت به 
تیم های ایران و ازبکستان در مرحله نهایی انتخابی 

جام جهانی روسیه از سمت خود برکنار شد.
تیم ملی فوتبال قطر در دو دیدار ابتدایی خود 
مقابل ایران و ازبکستان در راه انتخابی جام جهانی 
روسیه، شکست خورد و این تیم بدون امتیاز در 

قعر جدول گروه اول قرار دارد.
مسئوالن فدراسیون فوتبال قطر بعد از باخت 
»دنیل  تا  شدند  کار  به  دست  ازبکستان  به 

کارینیو« سرمربی تیم ملی خود را عوض کنند. 
کارینیو که در این مدت تحت فشار انتقادات 
زیاد کارشناسان و رسانه های قطری قرار داشت، 
سرانجام طبق اعالم یک سایت قطری از سمت 

خود برکنار شد.
سایت »الکاس« در خبری اختصاصی اعالم کرد 
که مسئوالن فدراسیون فوتبال و کارینیو برای 
فسخ قرارداد به توافق رسیده اند و سرمربی جدید 

قطر به زودی مشخص خواهد شد.

بعد از باخت به ایران و ازبکستان؛

سرمربی تیم ملی فوتبال قطر برکنار شد

و  درخواست  بنابر  بسکتبال  فدراسیون جهانی 
پیگیری های مسلماناِن کشورهای آمریکا و ژاپن، 
مهلت دو ساله ای را به کشورهای مسلمان داد 
تا در این مدت تالش خود را در جلب نظر فیبا 
برای گرفتن قطعی مجوز حجاب انجام دهند اما 
فدراسیون بسکتباِل ایران از این مهلت استفاده 

ای نکرد.
مهلت  یک  اخیرا  بسکتبال  جهانی  فدراسیون 
دوساله را در اختیار کشورهای مسلمان قرار داد 
تا بتوانند تالش خود را برای جلب نظر فیبا انجام 
دهند و با گرفتن مجوز قطعی حجاب در میادین 
بین المللی حضور داشته باشند. اما در این دو 
سال فدراسیون بسکتبال ایران نتوانست حتی 
یک دیدار دوستانه برای ملی پوشان دختر تدارک 
ببیند و تنها یک اردوی مشترک در کشور ترکیه 

برگزار شد.

دختراِن بسکتبالیست بارها در مصاحبه های خود 
از نگرانی شان  در این زمینه گفتند و از اینکه اگر 
این مهلت به اتمام برسد دیگر شاید انگیزه ای 
باشند. در  نداشته  برای دنبال کردن بسکتبال 
مربوطه  مسئوالن  که  کاری  تنها  سال  دو  این 
انجام داده اند انداختن توپ به زمین های مختلف 
بود و هیچ کس پاسخ دقیقی برای برگزار نشدن 
دیدارهای تدارکاتی ملی پوشان نداد. حتی رباب 
بانوان وزارت ورزش هم  شهریان معاون ورزش 
نتوانست به قول خود عمل کند و دیداری برگزار 
نشد. در واقع این فرصت دوساله، برای فدراسیون 
بسکتبال ایران چندان اهمیتی نداشت و کاری 
هم صورت نگرفت. باید منتظر ماند و دید که 
فدراسیون جهانی بسکتبال در آینده اجازه حضور 
بانوان محجبه در مسابقات رسمی را می دهد یا 

خیر.

پایان مهلت دوساله برای بسکتبالیست های 
محجبه

فیبا مهلت داد، فدراسیون بسکتبال ایران  اعتنایی نکرد!
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آگهی مزایده فروش زمین
شهرداری ماهدشت به استناد مجوز شماره 95/740 مورخ 1395/6/11 شورای اسالمی شهر ماهدشت در نظر دارد 

نسبت به فروش تعداد 21 قطعه از امالک )زمین( متعلق به خود به شرح:

از طریق مزایده کتبی واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت آگاهی از سایر شرایط و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه مورخ 1395/7/14 به امور مالی شهرداری ماهدشت مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل 

فرمایند.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

شهرداری ماهدشتهزینه کارشناسی، درج آگهی و نقل و انتقال دفترخانه اسناد رسمی و مالیات به عهده برنده یا برندگان می باشد.
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تفکیک از پالک 
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تفکیک از پالک 
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شهرداری ماهدشت

 نوبت دوم
دادنامه

پرونده کالسه 9309983810100390 دادنامه شماره 9309973810100901 
خواهان:مدیریت شعب پست بانک استان چهارمحال و بختیاری با مدیریت آقای 
به  محمد  فرزند  دهکردی  زاده  فرج  خانم شهناز  وکالت  با  فرزند  یزدانی  بهنام 
نشانی چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – شهرکرد خیابان 12 محرم جنوبی – 

ساختمان پزشکان حکیم – طبقه سوم 
خوانده : آقای ابوالقاسم رجبی فرزند قربانعلی به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها:1 – مطالبه وجه چک 2- مطالبه حق الوکاله 3- مطالبه خسارات 
دادرسی

رای دادگاه
خانم  وکالت  با  بختیاری  و  چهارمحال  استان  بانک  پست  دعوی  خصوص  در 
شهناز فرج زاده به طرفیت آقای ابوالقاسم رجبی به خواسته مبلغ 360000000 
ریال به عنوان اصل خواسته بعالوه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به 
استناد یک فقره چک به شماره 920144 مورخ 1393/06/11 به عهده بانک 
بانک  پرداخت  عدم  گواهی  به  باتوجه  دادگاه  کشاورزی  جهاد  شعبه  کشاورزی 
گواهی  نیز  مربوطه  بانک  توسط  که  ذیل چک  در  امضاء خوانده  و  علیه  محال 
گردیده و از تعرض مصون مانده و با عنایت به وجود چک مستند دعوی در ید 
ارائه  الذمه خود  اینکه خوانده دلیلی مبنی بر پرداخت مافی  خواهان و نظر به 
نداده است دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و با استناد به مواد 
313 و305 و306 و320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد303 و515 و522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یاد شده در صدر رای 
بابت اصل خواسته و مبلغ 11905000 ریال بابت هزینه دادرسی ،اوراق پیوست 
دادخواست و همچنین به پرداخت مبلغ 9840000 ریال به عنوان حق الوکاله 
وکیل در مرحله بدوی و در صورت دخالت در مرحله تجدید نظر مطابق تعرفه 
آن مرحله و همچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به خواسته از تاریخ 
چک مذکور بر مبنای تناسب تغییر شاخص ساالنه اعالم شده و از سوی بانک 
احکام  اجرای   واحد  بر عهده  آن  ایران که محاسبه  اسالمی  مرکزی جمهوری 
مدنی دادگاه می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید حکم صادر شده 
از  ابالغ قابل واخواهی در این شعب و پس  تاریخ  از  غیابی و ظرف بیست روز 

آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد .
دادرس شعبه اول محاكم حقوقی شهركرد- مجتبی حاتمیان

متن آگهی 

اختالف مجتمع  پرونده کالسه 9409986690700344 شعبه 7 شورای حل 
 9509976690700009 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  قدوسی 
خواهان :آقای مجید حیدری کردعلیوند فرزند جانی به نشانی لرستان – خرم 
علی  :آقای  –خوانده  راست  سمت  هفتم  حیاط   15 پردیس  کوچه  ماسور  آباد 
بابوس فرزند صید موسی به نشانی – خواسته : مطالبه وجه بابت وجه رهن مغازه 
بتاریخ پانزدهم فروردین ماه یکهزارو سیصدو نود و پنج در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه هفتم شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است پرونده کالسه 940347 از دفتر واصل و تحت نظر است با توجه به اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید. 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست آقای مجید حیدری فرزند جانی بطرفیت 
آقای علی بابوس فرزند صید موسی بخواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال 
ودیعه مغازه بعنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی بدین توضیح خواهان 
متعلق  مغازه  باب  مورخ 94/04/01 یک  عادی  نامه  اجاره  داشته حسب  اظهار 
به خوانده را با اجاره بهاء ماهیانه 2/000/000 ریال و مبلغ 40/000/000ریال 
بعنوان ودیعه اجاره نموده که پس از انقضاء مدت و تخلیه عین مستاجره خوانده 
)موجر( از پرداخت مبلغ ودیعه امتناع می نماید لذا با تقدیم دادخواست مطالبه 
مفاد  پرونده  محتویات  و  اوراق  به  توجه  با  ایحال  علی  است  نموده  را  ودیعه 
دادخواست تقدیمی تصویر مصدق اجاره نامه عادی فی ما بین مورخ 94/04/01 
که خوانده ذیل آن را امضاء نموده و از تعرض مصون مانده و اینکه خوانده علی 
رغم دعوت از طریق آگهی )بدلیل مجهول المکان بودن ( در جلسه رسیدگی 
برائت  بر  دال  مدرکی  و  دلیلی  و  نداشته  ارسال  نیز  ای  الیحه  و  نشده  حاضر 
ذمه خود ارائه ننموده و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاءشورا دعوای خواهان 
-515  -198 مواد  و  مدنی  قانون   1257 ماده  استناد  به  و  تشخیص  وارد  را 
مدنی مصوب  امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون   519
مصوب 1394 حکم  اختالف  شوراهای حل  قانون   9 ماده  اجرای  در  و   1379
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  دیگر  روز  بیست  سپس  و  مرجع 

شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – سلمان اسماعیلی . 

آگهی موضوع ماده 3

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   
رسمی فاقد سند  ساختمانهای 

 1395/04/02 139560301059001422/2559مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقد  اراضی و ساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  هیات موضوع 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  اسالمشهر  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
به  غالمحسین   فرزند  آبادی  رحمت  عبدالرحیمی  معصومه  خانم  متقاضی 
شماره شناسنامه 35  صادره از مهریز به شماره ملی 4469790540  نسبت 
مربع  متر   225 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  به شش 
  623 پالک  از  قسمتی  در  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  فرعی8   1051 پالک 
تهران   12 بخش  خشکه   آباد  قاسم  قریه  در  واقع  مذکور  اصلی  از  فرعی 
به  لذا  است.  گردیده  محرز  اسماعیلی  رجبعلی  رسمی  مالک  از  خریداری 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
خود  اعتراض  ماه   2 مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
را به اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،   تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت   ظرف 
تحویل  محل  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  تقدیم  قضائی 
اعتراض و  انقضاء مدت مذکور و عدم وصول  نمایند. بدیهی است در صورت 
متقاضی صادر  مالکیت  مقررات سند  دادخواست طبق  تقدیم  گواهی  یا عدم 

خواهد شد. م/الف 1350 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/03   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/07/18

كفیل ثبت اسناد و امالک اسالمشهر-مهدی شعبانی             

آگهی متن 

اله رحیمی خوئی فرزند رحمت  خواهان رونوشت حصر وراثت آقای نعمت 
 950310 کالسه  شماره  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  اله 
توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهی  خواست  در  شعبه  این  از 
مورخ  در   9 شناسنامه  شماره  به  رحیمی  اله  رحمت  شادروان   که  داده 
حین  ورثه  و  گفته  حیات  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   1394/12/07

به:  منحصراست  آن  الفوت 
متوفی  فرزند   1 رحیمی خوئی ش ش  اله  – حشمت   1

متوفی فرزند    814 اله رحیمی خوئی ش ش  نعمت   –  2
متوفی فرزند   27 ماهرخ رحیمی خوئی ش ش    –  3

فرزند متوفی   17 – فرخ رحیمی خوئی ش ش   4
متوفی فرزند   658 – رضوان رحیمی خوئی ش ش   5

متوفی فرزند    23 – گلرخ رحیمی خوئی ش ش   6
متوفی فرزند    28 بانو رحیمی خوئی ش ش  – گل   7
متوفی فرزند   28 – سودابه رحیمی خوئی ش ش    8

متوفی فرزند    895 رحیمی خوئی ش ش  – حبیبه   9
468  همسر متوفی امینی ش ش  اندام  – گل   10

آگهی  نوبت  یک  مزبور  خواست  در  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نزد  از متوفی  نامه ای  یا وصیت  اعتراضی دارد  تا چنانچه شخصی  میگردد 
دارد  تقدیم  این شعبه  به  یکماه  مدت  آگهی ظرف  نشر  ازتاریخ  میباشد  او 

گواهی صادر خواهد شد. این صورت  غیر  در 
عباسپور غفور   – سورشجان  یک  شعبه  اختالف  حل  شورای  رئیس 

تجهیز و ساخت 25 درصد از 
مدارس کشور توسط خیرین 

مدرسه ساز
 مدیرکل نوسازی مدارس گیالن با اشاره به نوسازی 
کشور  مدارس  از  درصد  حدود 25  سازی  مقاوم  و 
توسط خیرین مدرسه ساز، گفت: اساس تعالی انسان 
در کانون های تعلیم و تربیت و توسط افرادی که در 
امر احداث کانون های آموزشی گام بر می دارند، شکل 
می گیرد. مهندس علی اوسط اکبری مقدم، مدیرکل 
نوسازی مدارس گیالن در مراسم افتتاح دبستان 6 
کالسه دخترانه موقر که توسط خیرین ساخته شده 
است، اظهار کرد: اساس تعالی انسان در کانون های 
احداث  امر  در  افرادی که  توسط  و  تربیت  و  تعلیم 

کانون های آموزشی گام بر می دارند، شکل می گیرد.
وی با اشاره به خدمات ارزشمند آقای موثق و خانم موقر 
زوج خیر مدرسه ساز در شهرستان انزلی، افزود: باوجود 
مخالفت خیرین این مدرسه در خصوص نامگذاری این 
مدرسه به نام خیر، با اصرار اینجانب این مدرسه به نام 
آقای موثق نامگذاری گردید تا دانش آموزانی که در 
این مدرسه تحصیل می کنند با کارهای خیری که در 
جامعه اتفاق می افتد بیشتر آشنا شده و فرهنگ عمل 

خیر در اذهان عمومی نهادینه شود.
مقدم با اشاره به نوسازی و مقاوم سازی حدود 25 
درصد از مدارس کشور توسط خیرین مدرسه ساز، 
تصریح کرد: اکثر مدیران اجرایی دستگاه های مختلف 
استان در زمینه های آب، برق، گاز، مخابرات و سایر 
مدرسه  یک  ساخت  در  نوعی  به  زیرساختی  موارد 

مشارکت و مساعدت دارند.
وی در ادامه ایجاد مدارس جدید با بهترین فضای 
آموزشی در سطح استان را به برکت وجود خیرین 
مدرسه ساز دانست و متذکر شد: اولیای محترم با 
آموزش به فرزندان خود در نگهداری از این مکان ها 
نهایت کوشش و تالش را در راستای نگهداری هرچه 
بهتر از این مدارس و تحویل آن به نسل های آینده 

داشته باشند.
در ادامه مهدی حاجتی، مدیرکل آموزش و پرورش 
گیالن با اشاره به پیشگام بودن شهرستان بندرانزلی 
در انجام کارهای بزرگ و ماندگار توسط خیرین گفت: 
بسیاری از پروژه های آموزشی این شهرستان به برکت 

وجود خیرین و با نگاه فرهنگی انجام شده است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که هزینه 
کردن در آموزش و پرورش سرمایه گذاری است، افزود: 
پرورش انسان هایی دوست دار اهل بیت و عاشق والیت 
و ارزش های اسالمی در کانونی به نام مدرسه که محل 

عرضه خدمات تربیتی است شکل می گیرد.
حاجتی با اشاره به افتتاح پروژه های آموزش و پرورش 
به ارزش 160 میلیارد ریال در هفته دولت امسال در 
سطح استان، بیان کرد: در هیچ نقطه از دنیا مخارج 
سنگین آموزشی به تنهایی بر عهده آموزش و پرورش 
نبوده و کسانی که نگاه معنوی به این امر داشته باشند 

در بخش های مختلف به مدرسه کمک می کنند.

معاون خدمات مشتركین و درآمد آبفا اصفهان تاكید كرد:

اخطار به مشترکین پرمصرف مدیریت مصرف 
بهینه آب

بهادری- اصفهان- معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا استان اصفهان 
گفت: اخطار به مشترکین پرمصرف از جمله راهکارهای مقابله با مصرف 
بی رویه آب است بدین ترتیب در پنج ماهه نخست سالجاری به منظور 
مشترکین  به  غیرمتعارف  مصرف  از  جلوگیری  و  آب  بهینه  مصرف 

پرمصرف اخطار داده شد.
رضا رضایی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه 3 میلیون و 
263 هزار قبض آب بها صادر گردید که از این رقم 144 هزار و 542 
اخطاریه به مشترکین پرمصرف در اصفهان ارسال شد که این امر تأثیر 
بسزایی در کنترل مصرف صحیح آب داشته است.وی پایش مشترکین 
پرمصرف را ضروری دانست و خاطرنشان ساخت: درچند سال اخیر آبفا 
استان اصفهان به منظور ترویج مصرف بهینه آب میان اقشار جامعه 
پایش مشترکین پرمصرف را دردستور کار قرار داد این درحالیست که 
الگوی مصرف خانگی برای مشترکین مسکونی، ماهانه به ازای هرواحد 
18 تا 20 مترمکعب تعریف شده و الزم است که مصارف مازاد توسط 

مشترکین مدیریت شده و از حد مجاز بیشتر نشود.
رضایی گفت: در ابتدا برای مشترکین پرمصرف اخطاریه بر روی قبوض 
آب بها درج می شود و در صورت عدم رعایت در دوره بعد، طی نامه ای 
هشدار آمیز، کاهش مصارف به مشترکین ابالغ می شود.وی افزود: کل 
انشعابات نصب شده مشترکین آب و فاضالب در 93 شهر تحت پوشش 
شرکت آبفا استان اصفهان شامل 1100000 در بخش آب و بیش از 

619 هزار در بخش فاضالب می باشد.

واگذاری هزار هکتار از اراضی ملی برای کشت گیاهان 
دارویی  در لرستان

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از واگذاری هزار هکتار از 
اراضی ملی استان در قالب بهره وری برای کشت گیاهان دارویی خبر 

داد.
مهندس شیرزاد نجفی در دیدار با نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی 
در مجلس شورای اسالمی با ارائه گزارشی از وضعیت منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان از وی خواست نسبت به حل مشکل اعتبارات ملی و 
استانی و تامین اعتبار الزم جهت تکمیل ساختمان اداره کل رایزنی های 

الزم را انجام دهد.
در  کاداستر  و  اختالفی  اراضی  تکلیف  تعیین  وضعیت  نحوه  از  وی 
خصوص تفکیک اراضی ملی از مستثنیات مردم و تثبیت مالکیت دولت 
این پروژه و سایر پروژه های منابع طبیعی  بیان کرد: جهت اجرای 

نیازمند حمایت مجمع نمایندگان استان هستیم.
نجفی گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی این اداره کل در سال جاری 
اقدام به واگذاری هزار هکتار از اراضی ملی در قالب بهره وری برای 
و  با گونه های موسیر، زعفران، گل محمدی  کشت گیاهان دارویی 

آویشن در سطح استان اقدام کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصریح کرد: لرستان به علت 
چهار فصل بودن دارای استعدادهای بی شماری است که متاسفانه ما 
هنوز به صورت مطلوب از این استعدادها و نعمت خدادادی استفاده 

نکرده ایم.

خبر خبر

بر اساس ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان آذربایجان شرقی، شرکت آب و فاضالب 
برگزیده  دستگاه  عنوان  به  شرقی  آذربایجان 

استانی انتخاب و معرفی شد.
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  ارزیابی  اساس  وبر 
و  آب  شرکت  شرقی،  آذربایجان  استان  ریزی 
فاضالب استان به عنوان دستگاه برگزیده استانی 

انتخاب و معرفی گردید.
بعد  دو  در  ارزیابی  این  گزارش  این  اساس  بر 
و  بهبود  شرب،  آب  تامین  شامل:  اختصاصی 
توسعه سامانه های پساب و فاضالب، ارتقای بهره 
وری در تاسیسات آب و مدیریت مصرف، پایش 
کیفی آب شرب، آبرسانی به شهرها و روستاهای 
کشور و بعد عمومی شامل برنامه های مهندسی 
نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک 
و هوشمندسازی اداری، مدیریت سرمایه انسانی، 
از  صیانت  رقابتی،  فضای  در  عمومی  خدمات 

نظام  استقرار  و  اداری  سالمت  و  مردم  حقوق 
جامع مدیریت عملکرد انجام شد.

برگزیدگان  از  تجلیل  مراسم  است  ذکر  شایان 

جشنواره شهید رجایی استان با حضور استاندار 
آذربایجان شرقی، معاونین استانداری و جمعی 
مهندس  و  شد  برگزار  استانی  مسئولین  از 

ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
را  جشنواره  برگزیده  لوح  شرقی  آذربایجان 

دریافت نمود.
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
در سال 94 با انجام اقدامات ذیل نقش مهمی را 

در توسعه استان داشته است.
- اخذ موافقت از ستاد احیاء دریاچه ارومیه برای 
تامین اعتبار جهت توسعه تاسیسات فاضالب با 

اعتباری بالغ بر 3800میلیارد ریال
جمله  از  استانی  مسئولین  از  موافقت  اخذ   -
شرقی،  آذربایجان  استانداری  عمرانی  معاونت 
تاسیسات  توسعه  برای  تبریز  کالنشهر  شهردار 
شبکه  229کیلومتر  اجرای  و  فاضالب  شبکه 

فاضالب شهری
- اخذ مجوز استفاده از تسهیالت »تبصره 3« 
برای 16 شهر استان با اعتباربالغ بر 332 میلیارد 

ریال

در جشنواره شهید رجایی آذربایجان شرقی صورت گرفت:

شرکت آب و فاضالب استان، دستگاه برگزیده معرفی شد

منطقه  زمان،  پیام  خبرنگار  ارومیه- 
حفاظت شده مراکان با بیش از 103 هزار 
کل  اداره  مدیریت  تحت  وسعت  هکتار 
غربی  آذربایجان  زیست  محیط  حفاظت 
سال  شهریور   7 تاریخ  در  که  دارد  قرار 
شورای  یک  شماره  مصوبه  طبق   1346
عالی شکاربانی و نظارت بر صید به عنوان 
رسیده  تصویب  به  شده  حفاظت  منطقه 

است.
علت  به  مراکان  شده  حفاظت  منطقه   
تنوع  از  مختلف  های  زیستگاه  بودن  دارا 
با  و  بوده  برخوردار  جانوری  گونه های 
به  و  خود  اطراف  محیط  از  تأثیرپذیری 
دلیل داشتن ارتفاعات، صخره ها، دشت ها 
و تپه ماهورهای متعدد با پوشش گیاهی 
مجموعه  یک  صورت  به  استپی،  متنوع 
ارزشمند از حیات جانوری در شمال غربی 

کشور در آمده است.
جثه  بزرگ  خواران  علف  بارز  گونه های   
شامل  مراکان  شده  حفاظت  منطقه 
و  بز می باشد  و  ارمنی، کل  و میش  قوچ 
همچنین گونه هایی مثل گرگ، خرگوش 

و سیاه گوش در منطقه 
مشاهده می شود.

فرودگاه  احداث  با 
جلفا  آزاد  منطقه 
منطقه  محدوده  در 
مراکان،  شده  حفاظت 
بزرگترین  حیات 
میش  قوچ  زیستگاه 
چالش  با  کشور  ارمنی 
جدی مواجه می شود و 
ساخت این فرودگاه در 

محدوده سر محیط بانی “قوچعلی کندی” 
موجب بسته شدن کریدور مهاجرت قوچ 
با بسته شدن  و  ارمنی خواهد شد  میش 
این کریدور قطعا نسل این حیوان زیبا و 

نادر منقرض خواهد شد.
حفاظت  سازمان  مدیرکل  آراسته،  پرویز 
محیط زیست آذربایجان غربی گفت: ماهم 
در حد شایعه احداث فرودگاه را در منطقه 
آزاد تجاری جلفا شنیدیم و نامه هایی را 
هم برای جلوگیری از این کارنوشتیم.وی 
افزود:برای احداث فرودگاه و هر مکانی در 

است  نیاز  شرایطی  شده  حفاظت  مکان 
صورت  کارشناسی  کار  و  ارزیابی  باید  و 
نامه  گیرد.آراسته تصریح کرد: هیچ گونه 
هیچ  هنوز  و  است  نرسیده  ما  به  ارزیابی 
نگرفته  صورت  منطقه  این  در  احداثی 

است.
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  مدیرکل 
آذربایجان غربی گفت: احداث فرودگاه در 
دولت  هیئت  مصوبه  نیازمند  منطقه  این 
انجام  ای  مصوبه  هیچ  تاکنون  که  است 
در  فرودگاه  احداث  بنابراین  است،  نشده 

این منطقه غیر منطقی و منتفی است.

مدیركل سازمان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی:

ساخت فرودگاه در زیستگاه قوچ میش ارمنی منتفی شد
افزایش سه درصدی
 جمع آوری صدقات 

در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و 

بختیاری از افزایش سه درصدی میزان صدقات جمع آوری 
شده در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  کرد:  اظهار  ملک پور  علی 
میزان درآمد صندوق صدقات، 15 میلیارد و406 میلیون 
و 596 هزار ریال بوده است.وی با اشاره به اینکه میزان 
به سال گذشته سه درصد  این صندوق ها نسبت  درآمد 
افزایش یافته است، افزود: درآمد سال گذشته صندوق های 
صدقات 36 میلیارد و 316 میلیون و 875 هزار ریال بود 
میلیارد  جاری 41  سال  پایان  تا  می شود  پیش بینی  که 
شود. جمع آوری  استان  در  صدقه  ریال  میلیون   180 و 
صندوق   45 و  هزار   122 تعداد  اینکه  بیان  با  ملک پور 
بیشترین  گفت:  است،  شده  نصب  استان  در  صدقات 
و  شهرکرد  شهرستان های  صدقات  ازصندوق های  درآمد 
لردگان بوده است.وی با اشاره به اینکه مکان یابی نصب 
کرد:  تصریح  است،  انجام  حال  در  کوچک  صندوق های 
طبق برنامه  زمان بندی و با رویکرد مدیریت بهینه منابع  
و ارتقاء سطح بهره وری با نگاه فایده و هزینه، نسبت به 

بازبینی جانمایی صندوق های صدقات اقدام شده است.
صدقه  پرداخت  اشاره  با  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
اعتماد  افزایش  کرد:  خاطرنشان  استان،  در  الکترونیکی 
نیازمندان  به دست  مبالغ  رساندن سریع  مردم،  عمومی 
و کاهش هزینه های جمع آوری صدقات از اهداف اجرای 

این طرح است. 
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دادنامه 

تاریخ رسیدگی 92/6/23  شماره پرونده 616000320
شماره دادنامه 616000799

مالی    موسسات  و  بانکها  تعاون  ویژه  مرجع رسیدگی شعبه 6160 مجتمع 33 
خواهان    بانک قوامین  

خوانده  جواد سیفی  زمان کوهی الی     
خواسته مطالبه وجه 

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

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

– به طرفیت خوانده جواد  سیفی  قوامین   بانک  دعوی خواهان  در خصوص 
مورخه   616771 بشماره  چک  وجه  مطالبه  خواسته   به   الی   کوهی  زمان 
و  تادیه   تاخیر  ریال    خسارت  به مبلغ 86/000/000  بانک  86/5/23 عهده 
هزینه دادرسی  با توجه به مفاد دادخواست  و مستندات  شامل رونوشت  مصدق 
چک و گواهینامه  عدم پرداخت  آن واینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلسه حضور 
نیافته و   و دفاعی  بعمل نیاورده  و مستندات  مصون از  تعرض ایراد و انکار 
باقی مانده است  و وجود  اصل چک   در ید خواهان و با توجه  به نظریه کتبی  
اعضا شورای دعوی وارد تشخیص  مستندا  به مواد 198و519و522 قانون آ د م  
و مواد 11و26و28 قانون شورای  حل اختالف و33 آیین نامه  اجرایی آن ومواد 
307و309و249 قانون تجارت و تبصره الحاقی  ماده 2 قانون اصالح موادی  از 
قانون  صدور چک  مصوب 1376 مجمع تشخیص  مصلحت نظام  و ماده 77 آن 
مجمع حکم به محکومیت  خوانده  مذکور به پرداخت  مبلغ 50/000/000  ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 30000 ریال هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه  
از زمان  تاریخ چک  تا زمان  وصول  بر مبنای  تغییر شاخص ساالنه که توسط  
محاسبه   احکام  اجرای  توسط  که  مقررات  وفق  میگردد  تعیین  مرکزی   بانک 
خواهد شد محکوم مینماید  رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز از 

تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا میباشد 
۱۱0/73۵60 قاضی شورا 6۱60 مجتمع 33  تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت استان لرستان
آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم شوکت حافظی مالک ششدانگ پالک ثبتی 14829 فرعی از 2091 اصلی 
واقع در خرم آباد بخش یک خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده 
به شماره 114/1/10970مورخ 95/6/18 گواهی شد دفتر خانه 37 خرم آباد که 
هویت و امضاء شهود رسما تایید شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان به شماره پالک فوق الذکر که ذیل ثبت 28109 صفحه 237 
جلد 366 به شماره چاپی 996278 بنام حسین دوستی ثبت صادر و تسلیم شده 
است و سپس مورد ثبت به موجب سند قطعی شماره 4961 مورخ 93/5/4 دفتر 
نامعلوم مفقود  یافته است و بعلت  انتقال  آباد به خانم شوکت حافظی  37خرم 
گردیده است و با جستجوی کامل پیدا نشده و درخواست صدور المثنی نموده 
قانون ثبت و  نامه  آیین  ماده 120  تبصره یک اصالحی  باستناد  علیهذا مراتب 
اصالحی آن مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه هر کس مدعی انجام 
معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن عنوان شده یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز 
ارائه مستندات الزم و یا اصل سند  اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن 
مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و 
در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی نسبت به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. م الف 41295

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

دادنامه 

تاریخ رسیدگی 92/6/23    شماره پرونده 616000324/92  
شماره دادنامه 616000789

مالی      موسسات  و  بانکها  تعاون  ویژه  مرجع رسیدگی شعبه 6160 مجتمع 33 
خواهان    بانک قوامین  

خوانده  سمیه حیدری  فرند حیدر    
خواسته مطالبه وجه 

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

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

در خصوص دعوی خواهان بانک قوامین  به طرفیت خوانده سمیه حیدری به  
خواسته  مطالبه وجه بابت 1فقره سفته به شماره خزانه داری 952405 به مبلغ 
پنجاه میلیون ریال    خسارت تاخیر تادیه  و هزینه دادرسی  با توجه به مفاد 
دادخواست  و مستندات  شامل رونوشت  مصدق سفته و اینکه خوانده  طبق 
ابالغ  اخطاریه بصورت واقعی  در جلسه دادگاه حاضر گردیده و خوانده سمیه 
حیدری   علیرغم ابالغ اخطاریه در جلسه حضور نیافته و   و دفاعی  بعمل نیاورده  
و مستندات  مصون از  تعرض ایراد و انکار باقی مانده است  و وجود  سفته  در 
ید خواهان و با توجه  به نظریه کتبی  اعضا شورای دعوی وارد تشخیص  مستندا  
قانون آ د م  و مواد 11و26و28 قانون شورای  حل  به مواد 198و519و522 
اختالف و33 آیین نامه  اجرایی آن ومواد 307و309و249 قانون تجارت حکم 
به محکومیت  خوانده  مذکور به پرداخت  مبلغ پنجاه میلیون  ریال بابت اصل 
وفق  تادیه   تاخیر  خسارت  و  دادرسی   هزینه  ریال   30000 مبلغ  و  خواسته 
مقررات که توسط اجرای احکام محاسبه  خواهد شد محکوم مینماید  رای صادره 
نسبت به سمیه حیدری  غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ در 

همین شورا  قابل واخواهی میباشد 
۱۱0/73۵64 قاضی شورا 6۱60 مجتمع 33  تهران

آگهي مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(

در رابطه با پرونده اجرائي 940403 دادگستري شهرستان بن به طرفیت آقاي 
فرهاد هاشمي علیه آقاي محمد حیدري اموال توقیف شده ذیل متعلق به آقاي 
محمد حیدري از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ کارشناسي زیر 
شروع و هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد کند برنده مزایده شناخته خواهدشد 
و شرکت در جلسه مزایده براي عموم به استثناء مسئولین اجرا و اقرباي نسبي 
و سببي تا درجه سوم آزاد است تاریخ مزایده روز دوشنبه 1395/07/05 ساعت 
10/ده صبح بوده که در محل اجراي احکام مدني دادگستري بن بر گزار میگردد 
و متقاضیان شرکت در جلسه مي توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده از طریق 
دفتر اجراء در رابطه با چگونگي و نحوه اجراي کسب تکلیف نمایند و خریدار 
بایستي حد اقل ده درصد بهاي اموال را  در همان جلسه تؤدیع و در ظرف ده 
روز باقي مانده بهاي اموال را پرداخت نماید در غیر این صورت سپرده تودیع 
کننده به نفع دولت ضبط وآگهي مجدد صادر خواهد شد.این آگهي ضمن الصاق 
در دایره اجراء در معابر عمومي و محل فروش الصاق میشود.مال مورد مزایده 
عبارت است از یک حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ قریه بن پالک 190 اصلي 
و  نشده  مفروز  که   669 شماره  به   70 شماره  اسنادرسمي  دفتر  در  شده  ثبت 
فاقد پالک ثبتي مفروز مي باشد . ملک فوق با عرصه اي به مساحت 1691 متر 
مربع و محصور و داراي زیر بنایي به مساحت 136 متر مربع به صورت قدیمي 
ساز)ساختمان خشت و گل سقف تیر چوبي( و 85 متر مربع به صورت دیوار 
برق  انشعابات آب و  افراز و تقسیم است و داراي  قابل  و  با طاق ضربي  آجري 
وگاز میباشد که تعداد 25 اصله درخت مثمر نیز دارا مي باشد وطبق استعالم از 
شهرداري بن میزان 143/3 متر مربع عقب نشیني در ضلع جنوبي و ضلع شرقي 
دارد که پس از عقب نشیني مساحت ملک مذکور 1547/7 متر مربع مي باشد و 
ارزش ملک طبق نظریه کارشناسي 2915860000 ریال معادل 291586000 
تومان )دویست و نود ویک میلیون و پانصد وهشتاد وشش هزار تومان(برآورد 

شده است.
فرمائید.        حاصل  تماس  زیر  تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالع  کسب  جهت 

09139865298 حیدري
رئیس و قاضي اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان بن-كرم شیخ پور

آگهی ابالغ 

وقت دادرسی و دادخواست  و ضمایم آن  
کالسه  پرونده  616000318/94 

وقت رسیدگی  95/7/28 ساعت 15/15
خواهان   بانک قوامین   

خوانده    محمد صادق دانش پور فرزند حمیدرضا –حمیدرضا دانش پور فرزند 
علی   

خواهان  دادخواستی  بخواسته فوق به مجتمع شماره 33 شورای حل اختالف  
دادگستری تهران تقدیم  که به این شعبه  ارجاع و به کالسه فوق ثبت گردیده  
بعلت  مجهول المکان بودن خوانده به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه و 
به تجویز  ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  
کثیر االنتشار  آگهی میشود  ناخوانده  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف یکماه  
بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و 
ضمایم  را دریافت نماید  و اال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ابالغ شده تلقی 

و شورا اتخاذ  تصمیم قانونی خواهد نمود  110/73576    
شعبه 6۱60 شورای حل اختالف مجتمع شماره 33 تهران 

بارکد 40320104
 آگهی تغییرات شرکت چهره آرای محیط شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملی 10102323008  شناسه  و  ثبت 190307 
عمومی فوق العاده مورخ 1395/4/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل 
یارمحمد پور به کدملی 0067612504 با دریافت مبلغ 300000 ریال معادل 
کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. آقای مصطفی 
یارمحمد پور به کدملی 1502003945 با دریافت مبلغ 120000 ریال معادل 
کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. خانم فرشته 
با دریافت مبلغ 80000 ریال معادل  یارمحمد پور به کدملی 0075282593 
نام شرکاء  از شرکت خارج گردید.  از صندوق شرکت،  الشرکه خود  کلیه سهم 
کدملی  به  باشتنی  رضا  آقای  باشد:  می  ذیل  شرح  به  سرمایه  کاهش  از  پس 
سارنج  سعید  آقای  الشرکه.  سهم  ریال   100300000 دارای   0452349575
حاجیه  خانم  الشرکه.  سهم  ریال   50000 دارای   1281796980 کدملی  به 
الشرکه.  سهم  ریال   150000 دارای   0939659778 کدملی  به  پناهی  خانم 
ریال   20000 دارای   0064562158 کدملی  به  عبدی  قشقایی  فهیمه  خانم 
مبلغ  به  ریال   101020000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه  نتیجه  در  الشرکه.  سهم 
گردید.  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  کاهش  ریال   100520000
انتخاب شده توسط متقاضی در  این مستند تصمیمات کاهش سرمایه  با ثبت 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترسی می باشد.383250/ م الف  
سازمان ثبت اسناد و امالک كشور – اداره ثبت شركت و مؤسسات غیرتجاری تهران

بارکد 40320731

 آگهی تأسیس شرکت با مسئولیت محدود نواندیشان پیک سبز ارمیا در تاریخ 
1395/5/18 به شماره ثبت 496384 به شناسه ملی 14006065221 ثبت و 
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. - موضوع شرکت: ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری اعم 
واردات کلیه کاالهای  و  و فروش و صادرات  – خرید  اتوبار  و  از پیک موتوری 
بازرگانی – انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی )انجام موضوعات فعالیت 
در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم(. - مدت شرکت: از تاریخ 
تهران خیابان خرمشهر خیابان  اصلی شرکت:  مرکز   - نامحدود.  به مدت  ثبت 
گلشن کوچه 4 پالک 4 واحد 3 کدپستی 1557635111 ، - سرمایه شرکت: 
مبلغ 25000000 ریال می باشد. - اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدود 
به شرح ذیل تعیین گردیدند: مهدی پیشدادی به سمت رئیس هیئت مدیره به 
شماره ملی 0066513456 دارنده 12500000 ریال سهم الشرکه. یونس فرجی 
به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 0082197105 دارنده 
12500000 ریال سهم الشرکه. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسالمی با امضا مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر  است. - اختیارات نماینده 
قانونی: طبق اساسنامه. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

نمی باشد.383252/ م الف 
سازمان ثبت اسناد و امالک كشور – اداره ثبت شركت و مؤسسات غیرتجاری تهران

هیات موضوع قانون

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

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  139560316002001336هیات  شماره  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقایمحسن 
یک  در  غرب  آباد  ازاسالم  433صادره  شناسنامه  شماره  به  مراد  فرزند  مرادی 
باب ساختمان به مساحت117،03متر مربع پالک2641 فرعی از 1 اصلی واقع 
در اسالم آباد غرب  شهرستانی خ ابومسلم خراسانی شامل مبایعه نامه عادی و 
به  قانون اصالحات ارضی وعدم دسترسی  استقرار ملک در سهم زارعین طبق 
نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  اولیه  مالک 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم  یک ماه 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،07،03 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،07،19

اجراییه محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب
محکوم له  بانک قوامین   محکوم علیه   یوسف نجفی 

اختالف  حل  شورای   93/5/18 مورخ   615906802 شماره  دادنامه  بموجب   
شماره 33 شعبه 6159 محکوم علیه  به پرداخت  مبلغ پنجاه میلیون  ریال  
اصل خواسته  و خسارات تاخیر تادیه  و کلیه هزینه های دادرسی در حق محکوم 
له  و نیم عشر  دولتی  که در حق  دولت  توسط اجرای احکام محاسبه میگردد 

محکوم گردیده است 
۱۱0/73۵68  رئیس شعبه 6۱۵9  شورای حل اختالف تهران 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست  و ضمایم آن    کالسه  پرونده  616000323/94 

وقت رسیدگی  95/7/28 ساعت 15/05  خواهان   بانک قوامین    
خوانده    معصومه جعری فرزند محمد مهدی  سیمین سیف الهی    

خواهان  دادخواستی  بخواسته فوق به مجتمع شماره 33 شورای حل اختالف  
دادگستری تهران تقدیم  که به این شعبه  ارجاع و به کالسه فوق ثبت گردیده  
بعلت  مجهول المکان بودن خوانده به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه و 
به تجویز  ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  
کثیر االنتشار  آگهی میشود  ناخوانده  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف یکماه  
بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و 
ضمایم  را دریافت نماید  و اال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ابالغ شده تلقی 

و شورا اتخاذ  تصمیم قانونی خواهد نمود  
۱۱0/73۵6۵    شعبه 6۱60 شورای حل اختالف مجتمع شماره 33 تهران 

آگهی مفقودی

آی1/8  ایکس  ال  جی   405 پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  کمپانی  سند 
مدل 83 مشکی متالیک به شماره پالک 623ل22 ایران 82 به شماره شاسی 

83021870 و شماره موتور 12483048195 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

اگهی مفقودی
به شماره  روغنی  سند کمپانی سواری سمند lx-ef7-1700 مدل 90 سفید 
به شماره شاسی naacjijc6bf284321 و شماره  ایران 72  پالک 235م66 

موتور 14790008272 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی و 
بودجه تاكید كرد: 

نیاز کشور به خلق ایده ها 
استان  سالمت  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیریت  سازمان  رئیس  بختیاری  و  چهارمحال 
برنامه ریزی و بودجه با هئیت همراه ضمن تقدیر 
و تشکر و اهداء جوایز جشنواره شهید رجایی به 
مدیرکل بیمه سالمت استان اظهار داشت کشور 
برنامه  به  نیاز  شرایط خاصی را طی می کند و 
ریزی دارد امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به 
خلق ایده های جدید وجود دارد امروز توسعه دنیا 
با خلق ایده ها ارتباط مستقیم دارد ما وظیفه خود 
می دانیم ضمن تقدیر از کارکنان بیمه سالمت 
را  رجایی  شهید  جشنواره  در  اول  رتبه  کسب 

مجددا به ایشان تبریک عرض نماییم.

برقراری پرواز گرگان – اکتائو 
قزاقستان

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت گلستان از 
برقراری پرواز گرگان– اکتائو قزاقستان خبر داد.

اکتائو  پرواز  نخستین  گفت:  قوانلو  حسینقلی 
و  اقتصادی  امور  باحضور  –گرگان  قزاقستان 
از  چند  تنی  و  گلستان  استاندار  منابع  توسعه 
مسئولین استان انجام وبا انجام این پرواز، ارتباط 

هوایی گرگان–  اکتائو رسمأ آغاز گردید.
استان  خارجی  تجارت  تسهیل  افزود:  قوانلو 
جهت رونق این بخش ،همواره از دغدغه های 
از  ساختها  زیر  وتوسعه  بوده  استان  مسئولین 

جمله مهمترین برنامه های ما بوده وهست.
تجاری  روابط  توسعه  راستای  در  وی  گفته  به 
استان با بندراکتائو در استان منگستائو قزاقستان 
وحل مشکالت تجار و بازرگانان دو کشور تصمیم 
گرفته شد تا با برقراری پرواز گرگان –  اکتائو 
شرایط را برای گسترش تجارت این دو منطقه 
زمان  در  جویی  صرفه  قوانلو   نماییم.  فراهم 
هوایی  ارتباطات  مزیت  مهمترین  را  جابجایی 
مشکالت  مهمترین  از  یکی   : وافزود  دانست 
و  تجار  حضور  ،عدم  استان  خارجی  تجارت 
بازرگانان استان در بازار هدف است که یکی از 
دالیل آن سفرهای سخت به کشورهای هدف 
بوده  و در خصوص بندر تجاری اکتائو قزاقستان 
، تجار ما باید در سفری طوالنی وخسته کننده 
پس از عزیمت به تهران با پرواز تهران – باکو در 
کشور آذربایجان وتوقفی طوالنی در فرودگاه باکو 
مجددا از طریق پرواز باکو – اکتائو به این شهر 
بندری در قزاقستان می رسیدند که در بسیاری 
از مواقع این سفر بیشتر از  24ساعت زمان می 
برد وبا برقراری پرواز گرگان - اکتائو این زمان به 

حدود یک ساعت کاهش می یابد.

کسب رتبه برتر توزیع برق
 استان مرکزی در ارزیابی عملکرد

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در ارزیابی استانداری از عملکرد 
دستگاه های اجرایی استان در سال 94 موفق به کسب رتبه برترشد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، طی 
مراسم تجلیل از دستگاه های برتر در ارزیابی عملکرد استانی سال 94 در 
جشنواره شهید رجایی استان، شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی جز 

دستگاه های برتر استان معرفی شد.
از عملکرد دستگاه  ارزیابی  در  مرکزی  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
های اجرایی استان در سال 94 که در دو بخش شاخص های اختصاصی 
و عمومی برگزارشد، با دریافت لوح سپاس از سوی محمود زمانی قمی 
استاندار مرکزی مورد تجلیل قرار گرفت.بخش توزیع وظیفه سنگین صیانت 
از حقوق مردم در صنعت برق را برعهده دارد که این مهم جز با مشارکت 

مردم و مسئولین محقق نخواهد شد.
تامین برق پایدار باکیفیت اقتصادی به صورت هوشمند و غیر حضوری 
چشم انداز شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در سال 1404است. 
گفتنی است ،هم اکنون بیش از 670 هزار مشترک در سطح استان در 
بخش های خانگی، کشاورزی، صنعتی ، تجاری،عمومی و سایر مصارف از 

خدمات صنعت برق بهره مند هستند.

رژه شناورهای رزمی و لجستیک ارتش و سپاه  
در خلیج فارس

رژه بزرگ نیروهای مسلح کشورمان با محوریت نیروی دریایی ارتش 
و سپاه در سطحی گسترده در خلیج فارس و تنگه هرمز برگزار شد  
و تعداد زیادی از انواع شناورهای رزمی و لجستیک نیروهای دریایی 
مقابل  از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  و  اسالمی  جمهوری  ارتش 
جایگاه رژه رفتند.در این مراسم، حدود 100 فروند شناور )سطحی و 
زیرسطحی( از نیروی دریایی ارتش و 300 فروند از انواع شناورهای 

تندرو و موشک انداز نیروی دریایی سپاه از مقابل جایگاه رژه رفتند.
 F14  همچنین انواع جنگنده های نیروی هوایی از جمله جنگنده های
»تامکت« در یک دسته سه فروندی و  F4 »فانتوم« در دو دسته 
سه فروندی )مجموع 6 فروند( از مقابل جایگاه و بر فراز خلیج فارس 
رژه رفتند. همچنین در جریان رژه بزرگ نیروهای مسلح، شناورهای 
تندرو و موشک انداز سپاه از مقابل جایگاه رژه رفتند. این در حالیست 
که شناور جدید دوربرد و بالگرد بر سپاه با نام »سردار شهید ناظری« 

نیز در جلوی این شناورها حرکت می کردند. 

خبر خبر

؛مدیرکل  زمان  پیام  خبرنگار  ارومیه- 
گفت:  غربی  آذربایجان  پرورش  و  آموزش 
این  در  تحصیل  بازماندگان  از  نفر   8700

استان شناسایی و جذب مدارس شدند.
آذربایجان  افزود:  سیدمصطفوی  فریدون 
غربی دارای 56 هزار نفر بازمانده از تحصیل 
است که این تعداد بین گروه سنی 6 تا 16 

سال قرار دارند.
تا  نام  ثبت  فصل  آغاز  از  کرد:  اظهار  وی 
نفر در سامانه سناد ثبت  کنون 541 هزار 
نام کرده اند که استان در این زمینه در رتبه 

های اول کشور قرار دارد.
سازی  کیفی  کرد:  بیان  سیدمصطفوی 
نهاد  این  دار  اولویت  کارهای  جزو  آموزش 
است و در راستای کیفی سازی 110 عنوان 
با چهار هزار و 800 معلم در بخش  کتاب 

آموزش متوسطه تالیف شده است.
و  صداقت  اخالق،  رعایت  کرد:  بیان  وی 

جزو  کاری  سیاسی  از  دوری 
آموزش  مجموعه  های  فعالیت 
از  نیز  امسال  که  است  پرورش  و 
تحصیلی  سال  آغاز  روز  نخستین 

همچنان پیگیری می شود.
اظهار کرد: در بخش هدایت  وی 
شده  انجام  مدیریت  با  تحصیلی 
شکایتهای  از  موردی  بدون 
مردمی، آموزش و پرورش استان 
شده  تعیین  اهداف  به  توانست 

دست یابد.
هم  کرد:  اضافه  سیدمصطفوی 

عمده  مشکالت  از  اعتبارات  کمبود  اکنون 
ماست که در زمینه حل مسایل عمرانی و 
تامین  نیازمند  مدارس  بازسازی  و  نوسازی 

اعتبارات هستیم.
استان  مدارس  درصد   30 کرد:  بیان  وی 
در  توان  تمام  با  که  دارند  تخریبی  حکم 

حد  در  بازسازی  و  سازی  مقاوم  راستای 
امکانات موجود تالش می شود.

اداره  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز 
 25 از  بیش  توزیع  گفت:  نشست  این  در 
ورزشی  آموزشی،  تجهیزات  ریال  میلیارد 
ریال  میلیارد   10 توزیع  هوشمندسازی،  و 

سرانه دانش آموزی جهت بازگشایی مدارس 
و بیش از 15 میلیارد ریال جهت تعمیرات 

اساسی در آستانه مهر ماه انجام شد.
در  کانکسی  مدارس  درباره  صمدی،  بهرام 
شمال استان نیز افزود: ایجاد مجتمع های 
تواند  می  ماکو  آزاد  منطقه  در  آموزشی 
را  کانکسی  کالسهای  به  مربوط  مشکالت 

رفع کند. 
در  کالسها  این  مشکالت  کرد:  بیان  وی 
ماکو  آزاد  منطقه  مسووالن  با  نشستی 

بررسی شد.
نیازمند  س  کال  هزار  پنج  بر  افزون  وجود 
مقاوم سازی، تراکم باالی دانش آموزی، سه 
کالس  صد  چند  و  استیجاری  کالس  هزار 
و  آموزش  چالشهای  مهمترین  از  کانکسی 
این  با  که  است  غربی  آذربایجان  پرورش 
با  شرایط به استقبال سال تحصیلی جدید 

570 هزار دانش آموز خواهد رفت.

8700 بازمانده از تحصیل جذب مدارس آذربایجان غربی شدند

زیر  جاری  سال  در  کرج  شهری  مدیریت 
پای فصل بازگشایی مدارس فرش قرمز پهن 
کرده است و بر اساس بخشنامه ها و دستور 
العمل های ابالغی، مناطق 12 گانه موظف به 
بیشترین همکاری با مدارس در راستای رفع 
نیازهای عمرانی و خدماتی واحدهای آموزشی 

شده اند. 
علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار پایگاه 
خبری مدیریت شهری کرج با بیان مطلب 
و  تعلیم  سنگر  مدارس  داشت:  اظهار  فوق 
تربیت هستند و دانش آموزان به عنوان آینده 
سازان فردای این مرز و بوم با حضور در خانه 
تعلیم و  با  را  دوم خود، جسم و روح شان 
تربیت صیقل داده و مهیای ورود به عرصه 

های اجتماعی می شوند. 
مدارس  اینکه  بیان  با  البرز  مرکز  شهردار 
طی سالهای اخیر به سمت هوشمندسازی 
حرکت کرده و شاهد پایه گذاری نظام جدید 
آموزشی در کشور می باشیم، تصریح کرد: 
مدرسه کانون رشد اخالقی و علمی و انسانی 
افراد می باشد و اهمیت معلم در فرهنگ و 
هویت ملل مختلف تا جایی است که آنها را 
پیامبران ثانی می نامند و از این رو، رسیدگی 

توجهات  مدار  در  باید  مدارس  نیازهای  به 
جامعه قرار گیرد.

 این مسئول ارشد شهری با تاکید بر اینکه 
گرایش نوجوانان و جوانان به سمت تحصیل، 
تذهیب و ورزش از توصیه های اکید مقام 
معظم رهبری به شمار می رود، بیان داشت: 
در همین راستا فضای مدارس، دانشگاهها و 
حوزه های علمیه باید به گونه ای باشد که 
به نیازها و مطالبات محصلین پاسخ داده شود 
و آنها در فضایی شاد و سالم قادر به تعلیم و 
تربیت باشند و در غیر این صورت، خروجی 
برخوردار  الزم  کیفیت  از  آموزشی  نظام 

نخواهد بود.
 شهردار کالنشهر کرج در بخش دیگری از 
سخنانش اظهار کرد: مجموعه شهرداری و 
شورای اسالمی شهر کرج در سال جاری و 
با هدف بررسی نیازهای مدارس در جلسات 
آن  اساس  بر  که  کردند  شرکت  متعددی 
ستادهای استقبال از مهر در سطح مناطق 
به  و مدیران شهری  فعال گردید  گانه   12
به  رسیدگی  راستای  در  نوبه خود  و  سهم 
نیازهای عمرانی و خدماتی واحدهای آموزشی 
تالش کردند و به حمد الهی، شرایط نسبی 

برای حضور با نشاط و انگیزه دانش آموزان در 
مدارس مهیا شده است.

اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  از  ترکاشوند   
پسماند  مدیریت  فرهنگی،  های  سازمان  و 
و آتش نشانی و خدمات ایمنی تقاضا کرد 
با انعقاد تفاهم نامه های همکاری های دو 
پرورش  و  آموزش  گانه  نواحی 4  با  جانبه 
شهرستان کرج، از فضای مدارس در راستای 
رشد آموزش های شهروندی و توسعه فرهنگ 
شهرنشینی بهره مند شوند و دانش آموزان را 
سفیران مدیریت شهری در منازل قرار دهند 

به کاهش هزینه های جاری  این مهم  که 
آغاز  پایان  در  وی  کند.  می  شایانی  کمک 
فصل بازگشایی مدارس و حضور مجدد دانش 
آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاهها 
را به محضر ایشان، اولیای آنها، اساتید، مربیان 
و دست اندرکاران نظام آموزشی کشور تبریک 
و شادباش گفت و اظهار امیدواری کرد که 
در سایه تعالی کمی و کیفی تعلیم و تربیت 
در میهن اسالمی، شاهد تحقق حداکثری 
انقالب  معظم  رهبر  مطالبات  و  منویات 

اسالمی باشیم.

شهردار كرج تاكید كرد:

فرش قرمز مدیریت شهری زیر پای مدارس
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تا خردادماه سال 96
 نخستین واحد شیرین سازی فازهای 22 تا 2۴ وارد 

مدار می شود
  مجری طرح توسعه فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی گفت: 
فازهای  گاز  از  استفاده  با  فازها  این  سازی  واحد شیرین   نخستین 
6 تا 8 پارس جنوبی تا خردادماه سال آینده) 1396( به بهره برداری 

می رسد. 
  فرهاد ایزدجو، پیشرفت کلی طرح توسعه فازهای 22، 23 و 24 
پارس جنوبی را 86.5 درصد در بخش EPC پاالیشگاه این فازها 
اعالم کرد و افزود: با راه اندازی این فازها، 2 میلیارد فوت مکعب به 

ظرفیت برداشت گاز میدان پارس جنوبی اضافه می شود. 
هم اکنون ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی به 
بیش از 430 میلیون مترمکعب در روز رسیده است. بر اساس برنامه 
میلیون   500 رقم  از  امسال  پایان  تا  میزان  این  شده  انجام  ریزی 

مترمکعب در روز می گذرد.
بهره برداری از سکوهای 22 و 24A در مهرماه 1396

ایزدجو با اشاره به این که این فازها دارای 4 سکو هریک به میزان 
برداشت 500 میلیون فوت مکعب گاز در روز هستند، تصریح کرد: 
با ظرفیت یک  24A در مجموع  و  اقماری 22  و  اصلی  2 سکوی 
میلیارد فوت مکعب تا مهرماه سال آینده ) 1396( به بهره برداری 

می رسد. 
سکوهای فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی دارای 2 سکوی اصلی 
و 2 سکوی اقماری است. سکوهای 22 و 23 سکوهای اصلی این 
تشکیل  را  آن  اقماری  سکوهای   24B و   24A سکوهای  و  فازها 
می دهند که با راه اندازی آن ها در مجموع 2 میلیارد فوت مکعب 
) 56 میلیون مترمکعب( به ظرفیت برداشت از میدان گازی پارس 
جنوبی اضافه می شود.  ساخت سکوهای این فازها بر عهده شرکت 
صدراست. این شرکت طی سال های اخیر با مشکالت فراوان مالی 
مواجه بود و همین امر ساخت سکوها را با تاخیر مواجه کرده بود 
که با تمهید وزارت نفت و قرارگاه خاتم االنبیا، این مسئله رفع شده 
و در حال حاضر روند ساخت سکوها از سرعت بیشتری برخوردار 

شده است. 
مجری طرح توسعه فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی پیشرفت 
EPC این 4 سکو را 74 درصد اعالم کرد و افزود: پیشرفت کلی 

مرحله ساخت به 59 درصد رسیده است. 
سکوهای  را  فازها  این  سکوهای  راه اندازی  نخست  اولویت  ایزدجو 
فازهای 22 سکوی اقماری 24A عنوان کرد و گفت: تا اردیبهشت 
ماه سال آینده )1396( مراحل ساخت این سکوها تکمیل شده و 

آماده راه اندازی می شوند. 
سکوی 24A در بخش ساخت از پیشرفت 62 درصدی برخوردار 

است
وی با اشاره به راه اندازی 2 ردیف شیرین سازی مرحله نخست این 
فازها در آبان ماه سال آینده، تصریح کرد: این فازها با استفاده از 

گاز سکوهای 22 و 24A به بهره برداری می رسند. 
ایزدجو همچنین گفت: با راه اندازی مرحله نخست این طرح، قادر 
خواهیم بود روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز از این فازها برداشت 
کنیم.  به گزارش شانا، طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی 
تولید روزانه 56.6 میلیون مترمکعب گاز ترش، 75 هزار  با هدف 
بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد، دو هزار و 870 تن ال پی 
جی و دو هزار و 740 تن اتان در حال انجام است. شرکتهای صدرا 

و پتروسینا آریا پیمانکاران توسعه این فازها هستند. 

نخستین محموله ال پی جی ایران چند 
روز دیگر به اندونزی می رسد 

شرکت دولتی پرتامینای اندونزی اعالم کرد، اولین 
محموله ال پی جی از ایران چند روز دیگر به این 

شرکت تحویل خواهد شد. 
پرتامینای  دولتی  گزارش، شرکت  این  اساس  بر 
اندونزی اعالم کرد، اولین محموله ال پی جی از 
ایران در 26 سپتامبر به این شرکت تحویل خواهد 

شد.
شرکت  عرضه  زنجیره  امور  معاون  پوربا،  دانیل 
باره گفت: »این موافقتنامه بین  این  پرتامینا در 
طرفین امضا شده و قرار است اولین محموله روز 

26 و 27 سپتامبر تحویل شود.«
دانیل افزود، تقاضای باال برای ال پی جی در اندونزی 
شرکت پرتامینا را ناگزیر ساخته تا اقدام به خرید ال 
پی جی از ایران کند. یادداشت تفاهم فروش ال 
پی جی از ایران به اندونزی در سال های 2016 و 
2017، روز 8 اوت به امضای طرفین رسیده است.

این محموله قرار است 44 هزار تن سوخت، متشکل 
از 22 هزار تن پروپان و 22 هزار تن بوتان را به 

اندونزی برساند.

واردات نفت کره جنوبی از ایران 
112 درصد افزایش یافت 

آمارهای شرکت ملی نفت کره نشان می دهد که 
واردات نفت این کشور از ایران در ماه اوت نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 112.3 درصد افزایش یافته 

است. 
بر اساس این گزارش، آمارهای شرکت ملی نفت 
کره نشان می دهد که واردات نفت این کشور از 
ایران در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل 
کل  که  حالی  در   ، یافته  افزایش  درصد   112.3
میزان واردات نفت این کشور با 2.9 درصد کاهش 

به 86.1 میلیون بشکه رسیده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی شرکت ملی نفت 
کره، واردات نفت این کشور از ایران در ماه اوت 
امسال 8 میلیون و 606 هزار بشکه بوده در حالی 

که این رقم 4 میلیون و 54 هزار بشکه بوده است.
واردات نفت کره از ایران در بازه زمانی ژانویه تا اوت 
امسال 65.8 میلیون بشکه بوده، در حالی که این 
رقم در مدت مشابه سال گذشته، 27.7 میلیون 

بشکه بوده است.
زمانی،  بازه  همین  در  است،  حاکی  گزارش  این 
صادرات عربستان به کره جنوبی به  212.3 میلیون 
بشکه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

)213.2 میلیون بشکه( کاهش نشان می دهد.
واردات نفت کره جنوبی در 8 ماهه نخست امسال 
از کشورهای امارات و قطر نیز نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته کاهش داشته است.
ایران پس از عربستان، کویت، امارات و قطر پنجمین 

تامین کننده بزرگ نفت کره جنوبی بوده است.

کوتاه از پارس جنوبی نفت در جهان

آگهی مزایده 

پرونده  کالسه  با  مبین  بابل  شرکت  منقول  غیر  اعیانی  و  منقول  اموال  مزایده 
8200001

به موجب سند رهنی شماره 92056مورخ 1387/11/21 تنظیمی دفتر خانه 37 
ساری بدهکار و راهن شرکت تولیدی بابل مبین )سهامی خاص (طلبکار بانک 
به  بستانکار  تقاضای  بابل طبق  نمایندگی صادرات  به  مازندران  استان  صادرات 
ارزیابی شده  منقول  غیر  و  منقول  اموال  شماره 95/169865مورخ 1395/6/1 
شرکت مزبور واقع در شهر ک صنعتی کاردیکال  قسمتی از پالک ثبتی 3- اصلی 
بخش 9 ثبت بندپی به شرح ذیل جهت فروش آگهی می گردد طبق ارزیابی 
کارشناسان پرونده اموال منقول شرکت را در دو برگ به تعداد هفده قلم همگی 
سالم به مبلغ 1/391/250/000 ریال به عبارتی یک میلیارد و سیصد و نود و یک 
میلیون و دویست وپنجاه هزار ریال بر آورد شده است و همچنین اموال اعیانی 
غیر منقول شرکت دارای ساختمان احداثی با بلوک و خرپا تیر آهن و سربندی 
آهن با پوشش ایرانیت به صورت قدیمی به مساحت کل شرکت 453/34 متر 
مربع به مبلغ 241/670/000 ریال به عبارتی دویست و چهل و یک میلیون و 
ششصد و هفتاد هزار ریال که جمعا به مبلغ 1/632/920/000ریال به عبارتی 
ارزیابی  یک میلیارد و ششصد و سی ودو میلیون و نهصد و بیست هزار ریال 
و تعیین قیمت گردید اموال منقول و اعیانی غیر منقول فوق از ساعت 9 الی 
12 روز یکشنبه مورخ 95/7/18 در شعبه اجرای ثبت بندپی واقع در گلوگاه از 
طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 1/632/920/000 ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب ؛برق؛گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که نورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
نیم عشر  برنده مزایده مسترد خواهد شد و  به  از محل مازاد  هزینه های فوق 
وحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد 

تاریخ انتشار آگهی 95/7/3
سید روح اله اسماعیل پور رییس ثبت اسناد و امالک بندپی 

رونوشت آگهی حصروراثت 

آقای غالم عباس رستمیان طبری فرزند رستم  به شرح دادخواست به کالسه 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا   این  13/756/95/از   
توضیح داده که شادروان ام کلثوم برزگران فرزند احمد       بشناسنامه 388- 
2062729413صادره از بابل   در تاریخ 95/6/4اقامتگاه دائمی خودشهرستان 

بابل  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-جمال رستمیان طبری فرزند غالمعباس به ش ش 1669 صادره از بابل متولد 

1358 پسر متوفی 
2- جواد رستمیان طبری فرزند غالمعباس به ش ش1188 صادره  از بابل متولد 

1356 پسر متوفی 
3- جالل رستمیان طبری فرزند غالمعباس به ش ش1484 صادره از بابل متولد 

1360پسر متوفی 
بابل  از  به ش ش 561 صادره  فرزند رستم   4- غالم عباس رستمیان طبری 

متولد 1331 شوهر متوفی 
یکمرتبه  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ  از 

صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه۱3 شورای حل اختالف بابل 

دادنامه 

حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه   9109981110700666 کالسه  پرونده 
شهرستان بابل تصمیم نهایی شماره 9409971110701460 

خواهان : آقای شهرام نصیری فرزند خیر اله با وکالت آقای امراله نعمت پور فرزند 
خضر اله به نشانی بابل 4 راه فرهنگ ساختمان قانون 

خواندگان 1- آقای پوریا چاره تبار 2- خانم الناز چاره تبار 3- خانم ساناز چاره 
تبار 4- خانم آذر چاره تبار همگی به نشانی بابل امیر کبیر غربی فردوس 10 

مجتمع ساناز ط 2
5- خانم شکوفه کریم پور به نشانی بابل پشت بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه 
دانشگاه  مازندران  فنون  و  علوم  اقتصادی  موسسه   -6 مازندران  فنون  و  علوم 
مازندران با وکالت آقای علیرضا افشاری زند فرزند میرزا آقا به نشانی بابل چهار 

راه فرهنگ ساختمان فرهنگ ط1 
7- خانم احترام السادات حسن پور به نشانی تهران خیابان سعادت آباد خیابان 
25 نره تپه ای پالک 7 برج آسیا طبقه 10 واحد 4 منزل عباس نصراله زاده 

معصومیان کد پستی 19988-19176
بخواسته ها :1- ابطال سند )موضوع سند مالی است ( 2- خلع ید مشاعی 

رای دادگاه 
در خصوص دعوی آقای شهران نصیری با وکالت آقای نعمت پور بطرفیت خانم 
آذر ؛ساناز؛النازو آقای پوریا همگی چاره تبار و خانم شکوفه کریم پور و موسسه 
علوم فنون مازندران و احترام السادات حسن پور مبنی بر ابطال سند مالکیت 
به نسبت 155 سهم از 502 سهم مشاع از 78118 سهم از شش دانگ پالک 
های 34و35و37و37فرعی از 3424 اصلی بخش 2 غرب بابل خاع ید مشاعی از 
200 سهم مذکور با احتساب هزینه دادرسی نظر به محتویات پرونده دادخواست 
خواهان تصویر مصدق فروش نامه موزخ 85/12/29 و محتویات پرونده استنادی 
ابراهیم چاره تبار که  کالسه 726و مدافع در اظهارات مورث خواندگان محمد 
داللت برپذیرش شکایت شاکی تمایل به تحویل مبیع داشته است دعوی خواهان 
مواد  و  مدنی  مواد 308و 311قانون  به  مستندا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را 
519ع515ع198قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند مالکیت نسبت 
های  پالک  دانگ  از شش  سهم   78118 از  مشاع  502سهم  از  سهم   155 به 
38و37و35و34فرعی از 3624 اصلی بخش 2 در بابل و خلع ید مشاعی از 200 
سهم مذکور و پرداخت مبلغ هفتاد هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی صادر و اعالم 
به نوسسه علوم فنون مازندران و خانم حسن پور  می شود رای صادره نسبت 
حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدی نظر در محاکم تجدیدی 
نظر استان مازندران است نسبت به سایر خواندگان غیابی ظرف بیست روز از 
ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید 

نظر در محاکم تجدید نظر استان مازندران است 
رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی بابل – محسناتبار 

حصروراثت  آگهی  رونوشت 

کالسه  به  دادخواست  شرح  به  عبدالعلی      تنخوارفرزند  عادل  آقای 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا   این  95/287از    
توضیح داده که شادروان عبدالعلی تنخوار فرزند محمد تقی علی به ش ش 
از ساری در  تاریخ 94/12/14اقامتگاه دائمی خودشهرستان  2108 صادره 
به  است  آن مرحوم منحصر  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  میاندرود 
1-عادل تنخوار فرزند عبدالعلی به ش ملی 2180608667صادره از ساری 

متوفی  فرزند 
از  4999811421صادره  ملی  ش  به  عبدالعلی  فرزند  تنخوار  عارف   -2

متوفی فرزند  ساری 
3- جابر تنخوار فرزند عبدالعلی به ش ملی 2093861569صادره از ساری 

متوفی  فرزند 
از  2093862859صادره  ملی  ش  به  عبدالعلی  فرزند  تنخوار  حامد   -4

متوفی فرزند  ساری 
5- زلیخا تنخوار فرزند عبدالعلی به ش ملی2092758543صادره از ساری 

متوفی فرزند 
از  2091519626صادره  ملی  ش  به  عبدالعلی  فرزند  تنخوار  خدیجه   -6

متوفی  فرزند  ساری 
از  ملی2093397749صادره  ش  به  عبدالعلی  فرزند  تنخوار  فرشته   -7

متوفی  فرزند  ساری 
از  صادره  ملی2093421445  ش  به  عبدالعلی  فرزند  تنخوار  محبوبه   -8

متوفی فرزند  ساری 
9- سکینه راست خانه فرزند رمضان به ش ملی 2093317001 صادره از 

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

گواهی صادر خواهد شد.
 م. الف 182

میاندرود  قاضی شعبه دوم شهری شورای حل اختالف 

رونوشت آگهی حصروراثت 

آقای عباس فیروزکوهی   دارای شماره شناسنامه 121-2062087896  به شرح 
دادخواست به کالسه 10/931/95از   این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت 
بشناسنامه  فیروزکوهی  حسین  امیر  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
ورثه  گفته  زندگی  خودبدرود  دائمی  95/6/3اقامتگاه  تاریخ  8-20592921در 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-عباس فیروز کوهی فرزند صادق و ملیحه به ش ش 121 متولد 1348 محل 

تولد بابل پسر متوفی 
2-مریم رمضانی اکتیج فرزند اسکندر و شمسه ش ش 674 متولد 1355 محل 

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

صادر خواهد شد. 
شعبه دهم شورای حل اختالف بابل 

آگهی

بانک شهر شعبه مرکزی آمل  2فقره دسته چک به ترتیب متعلق به  سرقت 
359221و565497 چک  شماره  به   100789273777 جاری  شماره  به 

ملی  بانک  408042الی4080450و  و  و408030و408033الی408035 
چک  شماره  0108076696009به  جاری  شماره  به  آمل  مرکزی  شعبه 
95051780100و9505178061و9505178064  9505178066الی  ها 
صاحب حساب امید محسنی فرزند علی اصغر و  کارت ملی بنام  ایشان به 
شماره ملی 2142094074 و شناسنامه و کارت پایان خدمت و گواهینامه 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  1395/6/25سرقت  تاریخ  در  ایشان  رانندگی 

دارد. قانونی  پیگرد  گونه سواستفاده  و هر  باشد  ساقط می 
بابل

آگهی احضار متهم 

به  درویشی   سجاد  شعبه  این   9509981295100349 کالسه  پرونده  در 
به  عنایت  با  است  گرفته  قرار  تعقیب  تحت  عادی   اشخاص  به  توهین  اتهام 
مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف 
مهلت 30روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر 
گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی بعمل خواهد 

آمد م. الف 970
بازپرسی شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار

مفقودی 

سند کمپانی و برگ گمرگی و برگ سبز سواری هیوندای ساناتا lfمدل 2015 
به شماره انتظامی 631د65 ایران 11 با شماره موتور G4KEEA582665 و 
خیز  امیر  شالچی  فرشاد  نام  KMHE341G5FA093371به  شاسی  شماره 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی

 برگ سبز )شناسنامه مالکیت خودرو(و کارت ماشین خودرو کامیون باری فلزی 
مدل 1383 به رنگ سفید روغنی با شماره انتظامی 151ع11 ایران 62 با شماره 
NAD45ACAO00022855به  شاسی  شماره  با   83880578821 موتور 
مالکیت جعفر جمشیدی کوهساری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد 
نکا

اصالحیه 
شماره  رای  با   9505992 الف  م.  جویباربا  امالک  و  اسناد  و  ثبت  آگهی 
روزنامه  در    95/6/13 95/5/30و  دونوبت  در  139560310014004853که 
زیاد  آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  است  شده  چاپ  زمان  پیام 
کمالی گللو فرزند اسمعیل بوده است که اشتباها به جای کمالی مکالی چاپ 

شده است که در اینجا اصالح می شود 

آگهی احضار متهم 

اتهام  به  کارگران  امیر  این شعبه  پرونده کالسه 9509981295100003  در 
المکان بودن  با عنایت به مجهول  کالهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته است 
متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
از  ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30روز  نامبرده  امور کیفری به  انقالب در  و 
انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی 

است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی بعمل خواهد آمد
 م. الف 971

مدیر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار 

مفقودی

 سند کمپانی نیسان وانت مدل 89 با شماره پالک 797ج79 ایران 82 با شماره 
جه  در  از  و  گردیده  11489082642مفقود  موتور  شماره  و   166483 شاسی 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی

سحر  خانم  بنام  مازندران   دادگستري  وکالي  کانون  یک   پایه  وکالت  پروانه 
سلیماني فرزند حسن به شماره 1573 بانضمام مهر وکالت و سربرگ ها و کارت 
اعتبار  درجه  از  و  رفته  سرقت  به   95/6/25 تاریخ  در  ایشان  وکالت  کارآموزي 

ساقط مي باشد.هرگونه سو استفاده پیگرد قانوني دارد
.بابل 

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 87 با شماره شهربانی 757ج25 ایران 82 با شماره موتور 
2544509شماره شاسی S1412287815738مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
ملی  شماره  با  غالمحسن  فرزند  جعفری  ابراهیم  آقای  ملی  کارت   
گونه  هر  و  باشد  می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  2142011519مفقود 

سواستفاده پیگرد قانونی دارد
 بابل 

توتال  پیشنهاد  به  اشاره  با  نفت  وزیر  معاون 
 11 فاز  توسعه  در  مشارکت  برای  فرانسه 
پارس جنوبی، گفت: عالوه بر توتال، دو شرکت 
فاز  این  در  مشارکت  برای  هم  دیگر  خارجی 

گازی، اعالم آمادگی کرده اند. 
مشارکت  پیشنهاد  به  اشاره  با  کاردر  علی 
فاز  توسعه  طرح  در  فرانسه  توتال  شرکت 
شرکت  این  بر  عالوه  گفت:  پارس جنوبی،   11
فرانسوی، تاکنون دو شرکت دیگر خارجی هم 
برای مشارکت در این فاز گازی اعالم آمادگی 

کرده اند.
بر  تاکید  با  ایران  نفت  مدیرعامل شرکت ملی 
در  ایران  گاز  و  نفت  جدید  پروژه های  اینکه 
واگذار  بین المللی  مناقصات  برگزاری  قالب 
پیشنهاد  وجود  با  کرد:  تصریح  شد،  خواهند 
هنوز  خارجی،  شرکت  دو  و  فرانسه  توتال 
به هیچ  پارس جنوبی  فاز 11  قرارداد  واگذاری 
نهایی  و  قطعی  خارجی،  شرکت های  از  کدام 

نشده است.
به گزارش مهر، به نظر می رسد در کنار توتال 
هیوندایی  و  ایتالیا  انی  شرکت  دو  فرانسه، 
به   11 فاز  مشارکت  برای  هم  کره جنوبی 
عنوان تنها فاز باقی مانده میدان مشترک گازی 

پارس جنوبی، اعالم آمادگی کرده اند.
از سوی دیگر، فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه 
مردادماه پارسال در سفری به تهران با تعریف 
در صنعت  فرانسه  توتال  عملکرد  از  تمجید  و 
ایران، گفته بود: توتال بیش از 20 سال  نفت 
در توسعه پروژه های نفتی ایران حضور داشته 
و با توجه به ابراز تمایل فرانسوی ها، قرار است 
این شرکت  فعالیت  توسعه  برای  باب جدیدی 

در توسعه میدان های نفتی گشوده شود.
در همین حال، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران هم 
امور  با وزیر  پارسال در حاشیه مذاکرات خود 
خارجه فرانسه، تاکید کرده بود: فصل جدیدی 
از همکاری ایران با توتال فرانسه برای توسعه 

میدان های نفتی ایران آغاز خواهد شد.
این در حالی است که پاییز سال گذشته، علی اکبر 
شعبانپور، مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با 
بیان اینکه مذاکره برای سپردن حفاری فاز 11 
پارس جنوبی به پتروپارس و یک شرکت ایرانی 
دیگر، به مراحل پایانی رسیده است، گفته بود: 
این فاز به اندازه 2 فاز متعارف است که هر فاز 
متعارف، شامل 11 حلقه چاه است و بر اساس 

طی  را  آخر  مراحل  اکنون  هم  که  مذاکرات 
شرکت های  به  فاز  هر  حفاری  بخش  می کند، 
فاز 11  توسعه  از  هدف  می شود.  سپرده  ایرانی 
پارس جنوبی، ارسال گاز این فاز به فازهای 6 تا 8 
و 12 پارس جنوبی را استفاده از ظرفیت های خالی 
پاالیشگاهی در این فازها و تسریع در دستیابی به 
تولید مورد انتظار در این بخش از میدان از سوی 

شرکت نفت ایران اعالم شده است.

پیشنهاد نفتی توتال به ایران؛

فرانسوی ها به پارس جنوبی بازمی گردند

مدیر اسبق امور اوپک وزارت نفت 
رسمی  غیر  نشست  به  اشاره  با 
اعضای اوپک گفت:در این نشست 
فارغ از اینکه چه تصمیمی گرفته 
شود، آنچه برای ایران مهم است 
نه تنها باز پس گیری جایگاه قبلی 
ایران در پیش از تحریم هاست بلکه 
حرکت به سمت موقعیتی است 
که با ذخایر و پتانسیل ما متناسب 

باشد.
جواد یارجانی با تاکید بر اینکه حضور ایران در 
نشست روزهای 26 تا 28 سپتامبر)5 تا 7 مهر 
ماه( که در حاشیه  نشست مجمع بین المللی 
انرژی در الجزایر برگزار خواهد شد به ضررش 
نخواهد بود گفت: این مهم است که ایران در این 
نشست شرکت کند و توضیحاتی را ارایه دهد تا 

برخی ها از شرایط موجود سو استفاده نکنند.
موجب  ایران  :همراهی  افزود  همچنین   وی 
می شود عدم توافق احتمالی را به ایران نسبت 
ندهند؛ زیرا شرکت نکردن ایران در این نشست 
ممکن است تبعاتی را با خود به همراه داشته باشد 

که حضور ایران می تواند مانع آن ها شود.
یارجانی همچنین با اشاره به شکست دور قبلی 
مذاکرات اعضای اوپک که در دوحه پایتخت قطر 
برگزار شد، گفت: خیلی ها می دانند که علت آن 

شکست، کشور دیگری بود که در آخرین لحظات 
تصمیماتشان را منوط به حضور ایران کردند که 
خب طبیعی بود که ایران نمی توانست در آن طرح 

اعالم حضور کند.
به طور  از کشور ها  افزود: االن هم خیلی  وی 
خصوصی و عمومی در سطح جهانی از موضع 
ایران حمایت می کنند و اظهار می کنند که باید 
نسبت به ایران انعطاف به خرج داد زیرا به هر حال 
نمی توان از ایران انتظار داشت که تولید نفتش را 
در سطحی غیر از حداکثر توان تولیدی اش نگه 

دارد.
این کارشناس ارشد امور اوپک همچنین تصریح 
کرد: االن تمامی کشورها چه اوپک و چه غیر 
به  تمام ظرفیت خود مشغول  با  اوپک مطابق 
تولید هستند و اینکه برخی می گویند که دارای 

ظرفیت مازاد هستند صحیح نیست.

مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت:

اولویت برای ایران، باز پس گیری جایگاه
 پیش از تحریم هاست

وزیر نیرو خواستار مشارکت بیشتر شرکت های 
دانمارکی در طرح های صنایع آب و برق ایران 
به ویژه ساخت نیروگاه های بادی و خورشیدی، 
کاهش  و  فاضالب  تصفیه  آب،  منابع  کیفیت 

هدررفت آب در شبکه شهری شد. 
حمید چیت چیان در حاشیه سفر به کپنهاگ 
دانمارک با وزیر انرژی این کشور، در خصوص 
مطلوبیت آب و هوای دانمارک، توسعه همکاری 
تجدیدپذیر،  انرژی های  زمینه  در  مشترک 
و  فاضالب  بازیافت  آب،  منابع  کیفیت  ارتقای 
استفاده دوباره از پساب در بخش های مختلف، 
تعهد  به  اشاره  با  نیرو  وزیر  کرد.  گو  گفت و 
وزارتخانه متبوعش در زمینه رعایت مالحظات 
محیط زیستی در طرح ها و همچنین مشارکت 
داوطلبانه ایران در خصوص توافق های جهانی 
کنفرانس پاریس، گفت: با توجه به توانمندی های 
دانمارک و همچنین ظرفیت های بی مانند ایران 
توسعه  خورشیدی،  و  بادی  انرژی  زمینه  در 
می تواند  تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده 
محورهای همکاری آینده دو کشور باشد. این 
عضو کابینه یازدهم با اشاره به اجرای طرح های 
فاضالب در بیشتر شهرهای ایران، تصریح کرد: 
به کارگیری فن آوری های نوین در زمین تصفیه 
آب و فاضالب در ایران، می تواند زمینه خوبی 
بخش  شرکت های  مشترک  همکاری  برای 
خصوصی دو کشور باشد. در پایان این نشست 

مقرر شد وزیر انرژی، مطلوبیت و آب و هوای 
دانمارک با همراهی چند شرکت برتر این کشور 
برای بررسی زمینه های همکاری و توسعه روابط 
دوجانبه در زمینه آب و برق، به ایران سفر کنند.
با وزیر محیط  چیت چیان همچنین در دیدار 
موضوع  به  اشاره  با  دانمارک،  غذای  و  زیست 
تغییر اقلیم و کمبود آب در بخش های بزرگی 
از ایران، اظهار داشت: حدود 15 سال است که 
به علت تغییر اقلیم، خشکسالی نگران کننده ای 
در ایران اتفاق افتاده و عالوه بر کاهش بارندگی، 
تبخیر آب به دلیل افزایش دمای هوا نیز بیشتر 

شده است.
در  هوشمندانه  باید  افزود:  مسئول،  مقام  این 
زمینه کاهش پیامد تغییر اقلیم، مدیریت مصرف 
آب و افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی 
فعالیت کنیم و در این زمینه ها از تبادل تجربه و 

همکاری با دانمارک استقبال می کنیم.
وزیر نیرو در این دیدار از شرکت های دانمارکی 
دعوت کرد تا در زمینه کیفیت منابع آب، تصفیه 
فاضالب و کاهش هدررفت آب در شبکه شهری 

با شرکت های ایرانی همکاری کنند.
در برنامه های سفر سه روزه وزیر نیرو به کپنهاگ 
دانمارک، بازدید از کارخانه تولید برق با سوخت 
زباله، بازدید از برنامه دولت سبز دانمارک، بازدید 
پیش بینی  زیمنس  و  وستاس  کارخانه های  از 

شده است.

وزیر نیرو اعالم كرد:

آمادگی ایران و دانمارک برای مشارکت 
در صنایع آب و برق
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یک چهارم خانوارهای ایرانی نان آور ندارند
منتشر  خانوار  اقتصاد  درباره  مرکزی  بانک  که  گزارشی  اساس  بر 
کرده است، بیش از 26 درصد از خانوارها هیچ فرد شاغلی ندارند.

در تازه ترین گزارشی که از طرف  بانک مرکزی درباره اقتصاد خانواده 
ایرانی برای سال 94 منتشر شده است، مشاهده می شود که در بیش 
از 26 درصد خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی وجود ندارد.به گزارش 
تسنیم ،بر مبنای این گزارش در 55درصد خانوارها یک فرد شاغل 
وجود دارد.در این گزارش همچنین به توزیع خانوار شهری بر حسب 
اجاره یا تملیکی بودن مسکن نیز اشاره شده است که بر این اساس، 

25درصد خانوارهای شهری در مسکن استیجاری سکونت دارند.
 

 بازرگانی
ایران خواستار 3 برابر شدن مبادالت تجاری

 با آذربایجان شد
معاون وزیر صنعت ایران خواستار سه برابر شدن حجم مبادالت تجاری 
بین ایران و آذربایجان در طی سال آینده شد.یک مقام ارشد ایرانی 
خواستار سه برابر شدن حجم مبادالت تجاری بین ایران و آذربایجان 
در طی سال آینده شد.حسین اسفهبدی، معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ایران گفت، حجم مبادالت تجاری دو کشور 100 میلیون دالر 
است، اما این رقم باید به میزان قابل توجهی افزایش یابد.وی با تشریح 
ظرفیت های تجاری بین دو کشور گفت، سطح فعلی مبادالت راضی 
کننده نیست و باید در طی سال آینده از مرز 300 میلیون دالر عبور 
کند.اسفهبدی، این اظهارات را در حاشیه نمایشگاه ایران پروجکت 
2016 در باکو بیان کرد. در این نمایشگاه 3 روزه که طی روزهای 19 
تا 21 سپتامبر برگزار شد، بیش از 50 شرکت ایرانی فعال در زمینه 
های نفت، گاز، ساخت و ساز داروسازی، خودروسازی و دیگر حوزه 
های صنعتی، توانمندی های خود را به نمایش گذاشتند.وی با بیان 
اینکه فاصله کوتاه جغرافیایی بین ایران و آذربایجان فرصت مناسبی 
برای تجار دو کشور فراهم می سازد، خواستار توسعه همکاری های 

ایران و آذربایجان در بخش های نفتی و غیرنفتی شد.
 

 بانک
برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و سالیانه

 بانک ملت
سالیانه  عادی  عمومی  و  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجامع 
برگزار می  پنجشنبه هفته جاری  روز  در  عام(  )سهامی  ملت  بانک 
شود.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، هیات مدیره این بانک در 
عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  کرد  دعوت  سهامداران  از  ای  اطالعیه 
عادی به طور فوق العاده بانک ملت )سهامی عام( که در ساعت 10 
اندیشه  در محل سالن  مهرماه سال جاری  پنجشنبه 8   روز  صبح 
خیابان  تهران،  در  واقع  اسالمی،  تبلیغات  سازمان  هنری  تاالرحوزه 
حافظ،نبش خیابان سمیه تشکیل می شود، حضور پیدا کنند.بر اساس 
این گزارش، دستور کار این جلسه، انتخاب عضو هیات مدیره بانک و 
سایر مواردی است که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده می باشد.این گزارش حاکی است،زمان جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه بانک ملت )سهامی عام( برای تصویب عملکرد این بانک 
در مقطع منتهی به پایان اسفند ماه سال1394 نیز ساعت 11 صبح 
روز پنج شنبه 8 مهرماه سال جاری در محل تاالرحوزه هنری سازمان 
تبلیغات اسالمی، سالن اندیشه، واقع در تهران، خیابان حافظ،نبش 

خیابان سمیه تعیین شده است.
 

 معرفی قائم مقام جدید بانک اقتصادنوین
قائم مقام بانک اقتصادنوین معرفي شد.با تایید بانک مرکزي جمهوري 
سوي حسن  از  سفري«  اصغر  »علي  حکمي،  طي  و  ایران  اسالمي 
معتمدي مدیرعامل بانک اقتصادنوین به عنوان قائم مقام مدیرعامل 
این بانک معرفي شد.به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین سفري 
بانکي است که قریب به 40 سال  با تجربه نظام  از مدیران زبده و 
سابقه فعالیت در صنعت بانکداري کشور دارد.وي تاکنون سمت هاي 
بسیاري در نظام بانکي کشور داشته که از آن جمله مي توان به معاون 
مدیرعامل بانک کارآفرین، عضو هیات مدیره بانک تجارت، مدیرعامل 
شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  نایب  گردشگري،  بانک 
ایرانیان، مدیرعامل و  تارمیتاسنا، مشاور مدیریت شرکت پترو کک 
عضو هیات مدیره شرکت توسعه و سرمایه گذاري ویستا مهر، ریاست 
اداره اعتبارات بانک تجارتي ایران و هلند و عضویت در هئیت مدیره 

بیش از 10 شرکت بزرگ اقتصادي و صنعتي اشاره کرد.
 

  بانک آینده، پیشتاز در اجرای طرح کارت
 اعتباری جدید

باتوجه به طرح اخیر بانک مرکزی مبنی بر صدورکارت  اعتباری جدید 
بر پایه عقد مرابحه توسط بانک¬ها از تاریخ یکم ماه جاری،بانک آینده 
موفق شد؛در نخستین روز رسمی آغاز این طرح،تعداد 12.412 فقره 
کارت اعتباری جدید صادر و به مشتریان تحویل نماید.این کارت¬ها، 
زیرساختی،  حوزه های:  در  شده  انجام  فشرده  اقدامات  به  توجه  با 
نرم افزاری، فرآیندی و هماهنگی نیروی انسانی و پس از اعتبارسنجی 
و عقد قرارداد با مشتریان، ثبت در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی 
ج.ا.ایران )مکنا(؛در مبالغ 100 میلیون ریالی )برنزی(، 300 میلیون 
ریالی )نقره ای( و 500 میلیون ریالی )طالیی(، برای متقاضیان صادر 
بانک آینده،در مراسمی که در  شده است.به گزارش روابط عمومی 
روز پنج¬شنبه اول مهرماه ؛ در محل ساختمان مرکزی این بانک با 
حضور تعدادی از مشتریان انفرادی و نمایندگان مشتریان گروهی و 
جمعی از مدیران بانک برگزار گردید؛ تعداد12.412کارت اعتباری به 

این مشتریان تحویل داده شد.
 

اعالم ساعت کاری بانک پاسارگاد برای نیمه دوم سال  
بانک پاسارگاد،  ساعات کار واحدهای ستادی و شعبه های خود را 
در 6 ماهه دوم سال 1395 اعالم کرد. کلیه شعبه های این بانک در 
استان های تهران و البرز، در روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت 8 
صبح الی 16بعدازظهر و در روزهای پنج شنبه از ساعت 8 صبح الی 
ارایه می دهند.  به مشتریان  را  بانکی  و  بعدازظهر کلیه خدمات   13
شعبه های بانک در سایر استان ها نیز در روزهای شنبه تا چهارشنبه از 
ساعت 7:30 الی 13:30 در باجه صبح و از ساعت 16 الی 18 در باجه 
عصر آماده خدمات دهی به هم میهنان هستند. در روزهای پنج شنبه 
در خدمت  بعدازظهر  تا 13  از ساعت 7:30 صبح  این شعبه ها  نیز 
هم وطنان گرامی هستند. همچنین واحدهای ستادی بانک پاسارگاد، 
طبق روال گذشته، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 
صبح الی 15:30 بعدازظهر و در روزهای پنج شنبه از ساعت 7:30 
صبح الی 12:30 بعدازظهر آماده پاسخگویی به مراجعه کنندگان و 

پشتیبانی از شعبه های بانک هستند.

تولید روغن زیتون یک چهارم پارسال
عضو شورای ملی زیتون در توضیح علل کاهش 
در  گفت:  سال جاری،  در  محصول  این  تولید 
باغات  از  تعدادی  فارس  استان  نقاط  برخی 
است. شده   خشک  آبی  کم  دلیل  به  زیتون 
در  زیتون  تولید  وضعیت  درباره  جاللت  نادر 
زیتون  تولید  امسال  اظهارداشت:  سال جاری 
قزوین  و  گیالن  زنجان،  فارس،  استان های  در 
است.وی  یافته  کاهش  درصد   50 تا   40 بین 
دلیل این مساله را ناآور بودن باغات زیتون در 
بر  عالوه  مهرگفت:  به  و  کرد  اعالم  سال جاری 
باعث  آمد  ماه  فروردین  در  که  سرمایی  این، 
ریزش گلها شد که این امر نیز در کاهش تولید 

موثر بوده است.
در  اینکه  بیان  با  زیتون  ملی  شورای  عضو 
تولید  کاهش  در  نیز  آب  کمبود  فارس  استان 
زیتون  تولید  افزود:  داشته،  نقش  این محصول 
در برخی مناطق استان فارس همچنان توجیه 
سروستان  و  فسا  مانند  نقاطی  در  اما  دارد 
باغات خشک شده اند که مسئوالن  از  تعدادی 
و تولیدکنندگان به دنبال جایگزین کشت برای 

زیتون در این مناطق هستند.

كارو تعاون
 آماده شدن مقدمات ورود 1۴ تعاونی 

سهامی عام به بورس
مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون 
شش  در  عام  سهامی  تعاونی   14 تشکیل  از 
استان کشور و فراهم شدن شرایط حضور این 

تعاونی ها در بورس خبر داد.
با  تعاونی ها  این  کرد:  اظهار  ناطقی  علیرضا 
نفر   6000 و  ریال  میلیارد  هزار  اولیه  سرمایه 
سهامدار آماده ورود به بازار سرمایه هستند. وی 
افزود: بر اساس ماده 75 الحاقی به قانون بخش 
ورود  زیرساختهای  جدید،  نامه  آیین  و  تعاون 
می توانند  که  شده  فراهم  متعارف  تعاونی های 
به  اشاره  با  کنند.ناطقی  پیدا  بورس حضور  در 
اقدامات صورت گرفته برای تامین مالی بخش 
ایسنا گفت: در  به  بازار سهام،  از طریق  تعاون 
تابلوهای  به  متعارف  تعاونی های  ورود  صورت 
در  را  عظیمی  تحول  سرمایه،  بازار  معامالت 
بورس  رونق  و  تعاونی ها  مالی  تامین  بخش 

شاهد خواهیم بود.
 

 صنعت
جزئیات سرمایه گذاری در صنایع

 نوین ایدرو
مدیر توسعه صنایع نوین ایدرو به بهره برداری از 
30 پروژه صنایع نوین در این سازمان تاکنون 
دست  در  پروژه های  از  برخی  و  کرد  اشاره 
مطالعه و سرمایه گذاری این بخش تشریح کرد.
رویکرد  اینکه  بیان  با  فیروزمنش  محمدرضا 
اصلی کشورهای توسعه یافته بر اقتصاد صنعتی 
مسیر  از  افزوده  ارزش  ایجاد  و  بنیان  دانش 
توسعه صنایع نوین بوده است، اظهارکرد: سهم 
باالیی از درآمد ملی این کشورها از محل صنایع 
نوین تامین می شود که منظور از صنایع نوین 
باالیی  و  برتر  فناوری  از  که  هستند  صنایعی 
برخوردار بوده و دانش فنی، نوآوری و خالقیت 

در آن ها سهم قابل توجهی دارد.
 

طالی ایران به استانداردهای جهانی 
می رسد

از  ایران  در  تولیدی  طالی  عیار  که  حالی  در 
استانداردهای بازار دنیا فاصله اندکی دارد، مدیر 
شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طالی 
خارجی  شرکت  یک  با  همکاری  از  زرشوران 
برای رساندن عیار طالی تولیدی این معدن به 

استانداردهای جهانی خبر داد.
محمدرضا احمدی با بیان اینکه در حال حاضر 
طالی تولید شده در این معدن فقط از طریق 
گفت:  می رسد،  فروش  به  داخلی  بورس  بازار 
اولویت اول مجتمع طالی زرشوران رسیدن به 
بر اساس  ظرفیت اسمی تعیین شده است که 
به  باید  معدن  این  طالی  تولید  امسال  برنامه 
600 کیلوگرم برسد که تاکنون 85 درصد این 

برنامه محقق شده است.
 

خودرو
تولید 5 مدل سواری متوقف شد  

سواری  مدل  پنج  تولید  امسال  ماه  مرداد 
این  در  شد.  متوقف  داخلی  خودروسازان  در 
دنده ای   C30وولیکس خودروی  تولید  مدت 
با  راین  خودروسازی  شرکت   LUXURY
 700 از  و  بوده  همراه  درصدی  صد  کاهش 
صفر  به  گذشته  سال  ماه  مرداد  در  دستگاه 

رسید.
از   B50 آسا  و  مارک  لند  سواری  دو  تولید 
متوقف  نیز  بهمن  خودروسازی  گروه  تولیدات 
این محصوالت  تولید  که  به گونه ای  است  شده 
به ترتیب از 9 و 58 دستگاه در مرداد 1394 
تولید خودروی  است.همچنین  رسیده  به صفر 
با  نیز  دیار  خودرو  سازه های  شرکت  سابرینا 
کاهش صد درصدی همراه بوده و از 40دستگاه 
در مرداد ماه سال گذشته به صفر کاهش یافته 
دیگر  عنوان  به   M4 وال  گریت  است.تولید 
دیار  خودرو  سازه های  شرکت  تولیدی  سواری 
هم صد درصد کاهش یافته و از 13 دستگاه در 

مرداد 1394 به صفر رسیده است.

خبر خبر

شرایط  برجام،  توافق  از  بعد   : اقتصاد  گروه 
نفتی  صادرات  حوزه های  همه  در  صادرات 
دولت  طرفی  از  است.  شده  بهتر  غیرنفتی  و 
توانست تورم را کنترل کند و وعده رشد 5 الی 

8 درصدی داده است.
حل  داشت،  اصلی  برنامه  دو  یازدهم  دولت 
امضای  آن  نتیجه  که  ایران  هسته ای  پرونده 
برجام بود؛ و حل مسایل و مشکالت اقتصادی 
دولت  تحریم ها  رفع  و  برجام  از  کشور.بعد 
کند  شناسایی  را  بین المللی  بازارهای  توانست 
این  نتیجه  برقرار کند.  ارتباط خوبی  آنها  با  و 
و  صادرات  حوزه  در  تجاری،  رابطه  بهبود 
صادرات  حوزه  سه  در  را  بود.صادرات  واردات 
و  نفت  به  وابسته  غیرنفتی  صادرات  نفتی، 
 ، کنیم   می  بررسی  واقعی  غیرنفتی  صادرات 
در هر سه این حوزه ها، شرایط بهتر شده است. 
حجم  برگرداندن  برای  یازدهم،  دولت  اراده 
توانست  بود.دولت  خوب  خیلی  نفت  صادرات 
و  برساند  رقمی  تک  به  را  40درصدی  تورم 
گذشته  دولت  در  است.  تقدیر  قابل  واقعا  این 
بود.  منفی  رشد  نرخ  و  بود  40درصد  تورم 
بودند؛  امروز  از  فقیرتر  40درصد  مردم  یعنی 
بود.در  فروپاشی  آستانه  در  اقتصادی  وضعیت 
دولت  و  شده  مثبت  رشد  نرخ  یازدهم  دولت 

هم برنامه ریزی می کند تا امسال به نرخ رشد 
5 الی 8درصدی برسد. البته این با برنامه ریزی 

ممکن خواهد بود.
موانع صادراتی تا حدود زیادی  برطرف شده

توسعه  کمیسیون  رئیس  رابطه  همین  در 
صادرات اتاق بازرگانی تهران به ارزیابی وضعیت 
تصریح  و  پرداخت  یازدهم  دولت  در  صادرات 
کرد: موانع صادراتی تا حدود زیادی به دنبال 
نمی توان  هنوز  اما  است  شده  برطرف  برجام 

موفقیت  عدم  یا  موفقیت  از  دقیقی  ارزیابی 
میری  آقا  حاجی  رضی  داشت.سید  صادرات 
گفت: در زمینه صادرات نمی توان نقش برجام 
را درافزایش صادرات نفتی و غیرنفتی را در نظر 
بخشی  که  باعث شد  برجام  افزود:  نگرفت.وی 
برداشته  ایران  با  تجارت  موانع  و  تحریم ها  از 
شود و بسیاری کشورها از بندها و گرفتاری ها 
برای تجارت با ایران رها شوند و اکنون با ایران 
افزایش  ایران  صادرات  نتیجه  در  و  کنند  کار 

از  را  صادرات  افزایش  اگر  بنابراین  یافت؛ 
دستاوردهای دولت بدانیم افزایش صادرات هم 
از دستاوردهای دولت به حساب می آید.رئیس 
کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران 
برطرف  و  ممنوعیت ها  رفع  اگر  اما  داد:  ادامه 
شدن تحریم ها به یک امر عادی و روزمره در 
بیاید به ضرر صادرات خواهد بود. وقتی موانع 
از  انگار  که  است  این  مانند  می شود  برداشته 
ابتدا مانعی وجود نداشته است و از این نقطه 
وضعیت  دقیق تر  شکل  به  می توان  که  است 
صادرات را بررسی و ارزیابی کرد و تحرکات و 
اقدامات دولت و بخش خصوصی از این مرحله 
و  می گیرد  قرار  توجه  مورد  بیشتر  که  است 
می توان گفت که آیا صادرات قابل قبول بوده 
است یا خیر.میری معتقد است در حال حاضر 
صادرات  وضعیت  از  دقیقی  قضاوت  نمی توان 
داشت، چرا که هنوز شرایط برای روابط تجاری 
به شکل کامل عادی نشده است و تمام موانع 
تجاری برطرف نشده است.وی اضافه کرد: اگر 
موانع  قراردادی  و  قانونی  حقوقی،  لحاظ  به 
از  الزم  اقدامات  عمل  در  هنوز  شده  براشته 
طرف برخی کشورها انجام نشده است و برخی 
رفع  افتادن  تعویق  به  باعث  سیاسی  تحرکات 

کامل موانع شده است.

رئیس كمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی: 

افزایش مبادالت تجاری  نتیجه برجام است
صادرات جان تازه گرفت

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و 
ویژه اقتصادی با انتقاد از تعیین رقم باال برای حداقل 
سرمایه تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد 
گفت: مناطق آزاد کنونی جزو موفق ترین مناطق 

کشور هستند.
اکبرترکان در خصوص الیحه ایجاد 19 منطقه آزاد 
و ویژه اقتصادی وتجاری جدید در کشور و انتقاداتی 
که به این الیحه می شود، گفت: به اعتقاد من 
مناطق آزادکنونی کشور جزو موفق ترین ها هستند 
و باید برای تعیین سطح موفقیت این مناطق، آنها 
را با شهرهای اطرافشان مقایسه کنیم. وی با بیان 
اینکه مناطق آزاد در کشور در مسیر دستیابی به 
توسعه هستند، افزود: به عنوان مثال منطقه آزاد 
ماکو را باید با شهرهای اطراف آن مقایسه کرد تا 
مشخص شود منطقه آزاد بودن چقدر بر رشد و 

توسعه آن تاثیر گذاشته است.
تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر 
آزاد  مناطق  در  اینکه  اعالم  با  اقتصادی  ویژه  و 
معافیت های مالیاتی، گمرکی، بانکی و قانون کار به 
اجرا می رسد، اظهار داشت: باید برای بررسی مناطق 
آزاد به عملکرد آنها در سه سال گذشته بپردازیم و 
اینکه در این مدت چه پیشرفتی نسبت به سایر 
شهرها داشتند. ترکان با بیان اینکه باید ببینیم که 
مقایسه مناطق آزاد با چه مناطقی صورت می گیرد، 
گفت: یک زمانی می خواهیم ماکو را با سنگاپور 
مقایسه کنیم، خب باید ببینیم چه چیزی در کشور 
ما قابل مقایسه با آن کشور است که منطقه آزادمان 

قابل مقایسه باشد.
وی ادامه داد: اما اگر مناطق آزاد را در سطح کشور 
بسنجیم، می بینیم که مسیر این مناطق به سمت 

اهداف بوده است البته نمی گوییم که به هدف 
مقاومتی حرکت  اقتصاد  مسیر  در  اما  رسیدیم 
می کنیم. دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص مصوبه شورای 
پول و اعتبار برای تعیین حداقل سرمایه تاسیس 
بانک خارجی در مناطق آزاد، گفت: در گذشته 
تاسیس بانک در مناطق آزاد با سرمایه کمتری 
در قانون پیش بینی شده بود اما قوانین سخت 
گیرانه ای برای آن گذاشته شد و حداقل سرمایه 
بانک های خارجی 25 میلیون یورو تعیین شد. 
ترکان ادامه داد: هنگامیکه رقم سرمایه گذاری 25 
میلیون یورو بود 17 متقاضی پیدا شد، اما نمی دانم 
به چه دلیلی به جای اینکه از اینها استقبال شود، 
مبلغ حداقل سرمایه گذاری را به 150 میلیون 
یورو افزایش دادند. وی با بیان اینکه البته حاال 
رقم سرمایه گذاری به 100 میلیون یورو کاهش 
پیدا کرده است، اظهار داشت: این تصمیمات و رقم 
باالی سرمایه گذاری باعث می شود که بانکی ایجاد 
نشود و حتی نگرانم اگر با این رقم هم بانک های 
خارجی بیایند، حداقل سرمایه را به 500 میلیون 
یورو افزایش دهند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه باید 
شرایط برای حضور بانک های خارجی بیشتر فراهم 
شود، گفت: ضرب المثلی هست که می گوید فامیلم 
را می فروشم اما به قیمتی می گذارم که کسی نخرد!
گفتنی است، شورای پول و اعتبار در مصوبه ای 
حداقل سرمایه برای تاسیس بانک های خارجی 
در مناطق آزاد را 100 میلیون یورو تعیین کرد در 
حالیکه دو ماه پیش از آن در مصوبه ای این مبلغ را 

150 میلیون یورو مصوب کرده بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تدکید براینکه 
نفر در  طی دو سال گذشته خدود 25 هزار 
و  فنی  سازمان  کمک  به  ناکارآمد  مناطق 
آموزش دیده اند گفت: دولت تالش  حرفه ای 
می کند تا بتواند در تمامی زمینه ها به رفع 

مشکالت حاشیه نشینان کمک کند.
طی  کرد:  اظهار  ایزدی  محمدسعید 
اجتماعی،  مسکن  قالب  در  گذشته  روزهای 
تفاهم نامه ای با حضور وزرای راه و شهرسازی 
مبنای  بر  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  و 
در  می تواند  تعاون  وزارت  که  فرصت هایی 
محله های هدف ایجاد کند به امضا رسید. در 
قالب دو تفاهم نامه ما فضاهای آموزشی برای 
آنها  و  فراهم می کنیم  فنی حرفه ای  سازمان 
توانشان  در  که  تعدادی  به  کردند  تقبل  هم 
آموزش دهند. سال 1393  به ساکنان  است 
هدف  بافتهای  در  حرفه ای  فنی  سازمان 
نفر  هزار   10 از  بیش  به  نوسازی  و  بهسازی 
دوره آموزش داد. سال 1394 این رقم به 15 
هزار نفر دوره ارتقا پیدا کرد. در سال 1395 
نیز امیدواریم این حداقل دو برابر شود و به 
در ستاد  افزود:  برسد.وی  دوره  نفر  هزار   30
ملی توانمندسازی بافتهای ناکارآمد سعی می 
ارتباط  که  وزرا  از  یکی  جلسه  هر  در  کنیم 
مستقیم در حوزه بهسازی دارد دعوت کنیم 
در  را  همکاری  عملیاتی  چارچوب  بتوانیم  تا 
این  در  برسانیم.  انجام  به  نامه  تفاهم  یک 

اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزیر  با  خصوص 
که در حوزه توانمندسازی بخصوص در زمینه 
بسیار  ناکارآمد  بافتهای  در  ای  حرفه  فنی 
فعال است جلسه ای داشتیم که این سازمان 
آموزش  امر  به  کار  وزارت  بازوی  عنوان  به 
می  فرسوده  بافتهای  در  پایه  مهارت های 
پردازد. این یکی از برنامه های ما در محالت 
ساکنان  برای  وسیله  این  به  بتوانیم  تا  است 
معتقدیم  زیرا  کنیم؛  ایجاد  شغلی  فرصت 
مردم باید ابتدا بتوانند به توانایی دست پیدا 
کنند و بعد به عرصه نوسازی محیط زندگی 
شان بپردازند.مدیرعامل شرکت مادرتخصصی 
کرد:  تاکید  ایران  شهری  بهسازی  و  عمران 
بانکی  تسهیالت  توانست  که  جایی  تا  دولت 

بخش مسکن را متنوع کرد. 
داد  کاهش  را  ها  بهره  هم  این خصوص  در 
حال  در  برد.  باال  را  تسهیالت  سقف  هم  و 
خرید  بخش  به  که  وامهایی  تمام  حاضر 
اختصاص می یابد در بخش بافتهای فرسوده 
ارایه می شود  کمتر  1.5 درصد سود  با  نیز 
و سود این تسهیالت 8 درصد است.به گفته 
بافتهای  در  اکنون  هم  که  وامهایی  ایزدی، 
شهرها  بعضی  در  شود  می  ارایه  فرسوده 
بیش از 100 درصد هزینه ساخت را پوشش 
این  از  استفاده  فرصت  بهترین  که  می دهد 
سازان  انبوه  نیز  و  ساکنان  برای  تسهیالت 

فراهم شده است.

تركان در دفاع از عملکرد مناطق آزاد گفت؛

تالش دولت در رفع مشکالت حاشیه نشینانچه چیزمان شبیه سنگاپور است که مناطق آزادمان باشد؟!
 در قالب مسکن اجتماعی

ثبت نام دریافت کارتهای اعتباری10، 30 و 50 
میلیون تومانی از اول مهرشروع شد؛ اما برخی 
می دادند.  خبر  بخشنامه  ابالغ  عدم  از  شعب 
400هزار،  حدود  ترتیب  به  کارتها  اقساط 
است.طرح  تومان  1.5میلیون  و  میلیون  یک 
ویژه دولت برای اختصاص کارت های اعتباری 
10، 30 و 50 میلیون تومانی از )اول مهرماه( 
مبنی  مرکزی  بانک  تاکید  علیرغم  و  آغاز شد 
برای  بانکها  عیار  تمام  همکاری  و  همراهی  بر 
باز  بانکی  اما سیستم  این طرح،  موفق  اجرای 
هم پا پس کشیده است. دستورالعمل از سوی 
بانک مرکزی 14 روز است که ابالغ شده؛ اما 
باز  که  می گویند  آنها  کارکنان  و  بانکی  شعب 
هم منتظر بخشنامه و دستورالعمل اجرایی از 
امر،  همین  هستند.  خود  مربوطه  بانک  سوی 
به آن  این شعبه  از  به سرگردانی مردم  منجر 
قرار  که  کارتی  دریافت  برای  هم  آن  شعبه، 
تامین  را  نیازشان  مورد  خدمات  و  کاال  است 

کند، شده است.
آغاز سرگردانی مردم در شعب بانکها

بانک مرکزی در بخشنامه ابالغی کارت مرابحه 
بانکها به صراحت اعالم  به  که 18 شهریورماه 
کرده بود:«خواهشمند است دستور فرمایید به 
منظور اتخاذ تدابیر و مقدمات الزم، مراتب به 
آن  ذی ربط  واحدهای  تمامی  به  تسریع  قید 
بر  و  ابالغ  غیربانکی  اعتباری  بانک /مؤسسه 
حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق و 
مؤثر به عمل آید؛ به نحوی که حداکثر تا تاریخ 
مرابحه  اعتباری  کارت های  عرضه   ،1395.7.1
چارچوب  در  کشور  بانکی  شبکه  سطح  در 
در  باشد.  امکان پذیر  موصوف  دستورالعمل 
خاتمه، الزم است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای 
به  ذی ربط،  واحدهای  به  ابالغی  بخشنامه  از 
مؤسسات  و  بانک ها  بر  نظارت  کل  مدیریت 
اعتباری این بانک ارسال شود. » ؛ این تاکید 
و تصریح یعنی درست عکس همان چیزی که 
در اولین روز اجرای این طرح، شعب بانکی از 
آن خودداری کرده و مردم را سرگردان کردند.
گزارش میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد 
که برخی بانکها، کال پای خود را از اجرای این 
طرح کنار کشیده و شعب آنها هم به صراحت 
طرح  اجرای  از  بانک،  این  که  می کنند  اعالم 
را  آن  و  کرده  کناره گیری  اعتباری  کارت های 
اجرا نمی کند. خبرنگار مهر در تماس تلفنی با 
دو شعبه یکی از بانک های خصوصی، مطلع شد 
که این بانک قصد ندارد صدور کارت اعتباری 
این  کارمندان  از  کند.یکی  اجرایی  را  مرابحه 
میلیون   10 اعتباری  کارت  کرد:  اعالم  بانک 
تومانی متعلق به خود بانک، در مقابل سپرده 

در  و  شد  خواهد  اجرایی  تومانی  میلیون   4
مجموع، این بانک به ارایه کارت اعتباری 10، 
وارد  مرکزی  بانک  تومانی  میلیون   50 و   30
این  از کارمندان شعبه دیگر  نخواهد شد.یکی 
کرد:  اعالم  مهر  مراجعه خبرنگار  در  نیز  بانک 
کارت های  ارایه  برای  برنامه ای  هیچ  ما  بانک 
ندارد. تومانی  اعتباری 10، 30 و 50 میلیون 

به  مهر  خبرنگار  مراجعات  حال،  عین  در 
بسیاری از بانکهای خصوصی نیز حکایت از این 
داشت که هنوز  ابالغیه  و دستورالعمل اجرایی 
اقساط  پرداخت  و  ضامن ها  شرایط  چگونگی 
شعب  به  بانکها  این  مرکزی  شعبه  سوی  از 
یکی  کارمند  است.  نشده  ابالغ  زیرمجموعه 
مهر  با  گفتگو  در  خصوصی  بانکهای  از  دیگر 
اجرایی  دستورالعمل  )پنجشنبه(  کرد:  اعالم 
کارتهای اعتباری 10 تا 50 میلیون تومانی به 
شعبه ابالغ شده و یکی دو روز زمان می برد تا 
بتوانیم آن را اجرایی کنیم.در این میان برخی 
شعب بانک های دولتی هم از اجرای این طرح 
اطالع دقیق داشتند و برخی دیگر در مراجعه 

مردم به آنها، اعالم می کردند که شب گذشته 
جزئیات طرح در تلویزیون اعالم شده و هنوز 
به  است.  نرسیده  آنها  به  اجرایی  بخشنامه 
طرح  این  اجرای  از  که  شعبی  برخی  هرحال 
اطالع دقیقی داشتند، اعالم می کردند که قرار 
است این کارتها جایگزین تسهیالت خرد شود، 
ولی هنوز دستورالعمل اجرایی دقیق آن ابالغ 

نشده است.
جزئیات اقساط و ضامنین؛ از اقساط ۱.۵ میلیون 

تومانی تا سند ملکی در رهن
تشریح  به  دولتی  بانکهای  از  یکی  کارمند 
نیاز  مورد  ضامن های  تعداد  و  اقساط  جزئیات 
این کارت ها پرداخت و گفت: تسهیالت 10 تا 
50 میلیون تومانی مانند تسهیالت عادی است؛ 
ولی برای دریافت کارت های 30 و 50 میلیون 
تومانی نیاز است که عالوه بر یک ضامن دارای 
متقاضی هم  فرد  از حقوق، خود  گواهی کسر 
همه  از  و  کرده  ارایه  حقوق  از  کسر  گواهی 
مهمتر، سند ملکی هم در رهن بانک قرار دهد.
او ادامه داد: البته برای دریافت کارت با اعتبار 

ده میلیون تومان، نیاز به سند ملکی نیست و 
فرد  متقاضی،  از حقوق  کسر  گواهی  بر  عالوه 
متقاضی باید یک ضامن به بانک معرفی کند و 
این ضامن هم باید گواهی کسر از حقوق ارایه 
نماید.به گفته این کارمند بانک، برای دریافت 
کارت اعتباری، اگر مدارک فرد متقاضی کامل 
در  اعتباری  کارت  روز  سه  تا  دو  ظرف  باشد، 
و  ثبت نام  به  نیاز  و  می گیرد  قرار  اختیارش 
عادی  کامال  شرایط  نیست؛  خاصی  نوبت دهی 
به  باید  البته حقوق ماهانه فرد متقاضی  است 
کافی  اقساط  پرداخت  برای  که  باشید  اندازه 
باشد.او گفت: قسط کارت اعتباری ده میلیون 
تومانی هر ماه، 400 هزار تومان، کارت اعتباری 
30 میلیون تومانی هر ماه حدود یک میلیون 
تومانی  میلیون   50 اعتباری  کارت  و  تومان 
هر ماه حدود یک میلیون و 400 هزار تا یک 
یکی  است.رئیس  تومان  هزار   500 و  میلیون 
به  رابطه  این  در  نیز  دولتی  بانکهای  از شعب 
اعتباری  کارت های  ارایه  گفت:  مهر  خبرنگار 
و  بود  خواهد  بانکها  منابع  محل  از  مردم،  به 
در  بانکها  برخی  است  ممکن  همین  خاطر  به 
این طرح مشارکت نکنند.او ادامه داد: ارایه این 
بانکهاست،  نفع  به  مردم  به  اعتباری  کارتهای 
دریافت  مشتری  از  را  مصوب  سود  آنها  زیرا 
دستورالعمل  باید  هرحال  به  اما  می کنند؛ 
ضوابط  اساس  بر  بانک  هر  سوی  از  اجرایی 
تا  شود  ابالغ  و  تدوین  مرکزی  بانک  مربوطه 

بتوانیم کار را پیش بریم.
 نقد كردن كارتهای اعتباری ممنوع شد

با  تا  داشتند  قصد  مردم  برخی  میان  این  در 
مبالغ  در  خصوص  به  اعتباری  کارت  دریافت 
آن  نقدی  مبالغ  از  و  کرده  نقد  را  آنها  باال، 
این  مرکزی  بانک  دیروز  اما  کنند.  استفاده 
و  کرد  سد  کنندگان  سوءاستفاده  برای  را  راه 
اعالم نمود که نقد کردن این کارتهای اعتباری 
بانک  دیروز  ابالغی  بخشنامه  است. در  ممنوع 
مرکزی به بانکها آمده است: »نقد شدن مبلغ 
به  پذیرنده ها  نزد  اعتباری  کارت های  اعتبار 
کارکرد  از  موضوع  انحراف  اینکه موجب  دلیل 
مطلقاً  می شود،  آن  بر  متصور  اهداف  و  اصلی 
ممنوع است.به هر حال باید منتظر ماند و دید 
که چه سرنوشتی در انتظار کارت های اعتباری 
برای  دولت  ویژه  طرح  عنوان  به  مرابحه، 
خرید  در  مردم  مالی  تامین  و  تقاضا  تحریک 
بانکها  آیا  است؛  نیازشان  مورد  و خدمات  کاال 
همچنان از دستورالعمل های بانک مرکزی در 
روزهای  در  یا  می کنند  سرپیچی  زمینه  این 
آینده اوضاع بهتر در انتظار مراجعان به بانکها و 

متقاضیان این کارتها خواهد بود.

در روز اول اعطای كارتهای اعتباری چه گذشت؟

 نقد کردن کارتهای اعتباری ممنوع شد
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گروه فرهنگی و هنری پیام زمان فیلم  فروشنده 
را مورد بررسی قرار می دهد، فروشنده فیلمی 
به کارگردانی و نویسندگی اصغر فرهادی است. 
است.  فرهادی  اصغر  بلند  فیلم  هفتمین  این 
فروشنده در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۶نامزد نخل 
طال بود. در مراسم اختتامیه این جشنواره جایزه 
بهترین فیلم نامه به اصغر فرهادی رسید و شهاب 
حسینی هم برندهٔ جایزه بهترین بازیگر مرد شد.

آنچه در فروشنده رخ می دهد؛داستان از این 
قرار است که  آپارتمانی در تهران در حال فرو 
ریختن است و ساکنان آن از جمله زوج متاهلی 
که شخصیت های اصلی داستان اند، عماد)شهاب 
حسینی( و رعنا )ترانه علیدوستی(، برای نجات 
جان خود با عجله در حال فرار از خانه اند.  در پایان 
خانه سر جایش ثابت می ماند، با ترکی عمیق بر 
روی دیوار که منجر به نشت گاز می شود. عماد 
و رعنا مجبور می شوند که خانه ی تازه ای پیدا 
کنند. آنها سریعاً می روند به واحد بزرگ ولی 
واقع  نزدیکی همان جا  قدیمی خانه ای که در 
است. اما ظاهراً ردپای ناخوشایندی از گذشته ی 
خانه هنوز باقی مانده. مستأجر قبلی نیمی از 
برای  را جا گذاشته و حاضر نشده که  اثاثش 
بردنشان بیاید. وقتی که علتش را می پرسند، در 
جواب معلوم می شود خانم مستأجر، آن طوری 
که در بیان مردم تهران رایج است، با مردهای 

زیادی پریده، به بیان دیگر روسپی بوده. نق نق ها 
شروع می شود و بعد از آن اتفاقی می افتد که 
سبب نادیده گرفتن موضوعی سیاه تر می شود. 
رعنا در خانه تنها است و می شنود که کسی 
است  عماد  که  این  تصور  به  شده.  خانه  وارد 
شروع می کند به حرف زدن، اما عمادی در کار 
نیست.شب همان روز عماد به خانه برمی گردد و 
وقتی که از پله ها باال می رود، ردپای خونی در 
راه پله ها به چشمش می خورد و همسرش را در 
حالی می بیند که وقتی زیر دوش بوده، توسط 
کسی که وارد خانه شده به سرش ضربه خورده. 

در بیمارستان سرش را بخیه می زنند و معلوم 
می شود که مشکل جشمی خاصی ندارد. به غیر 
از این که اوضاع کالً خوب نیست. چنین اتفاقاتی 
پیش می آید و آدم های خوب در شهرهای بزرگ 
ممکن است که مورد حمله قرار بگیرند. اما آنچه 
که بر سر رعنا آمده، خوبی ذاتی اش را تحت 
تأثیر قرار می دهد. رعنا وحشت کرده…حالت 
تدافعی هم بهش دست داده. از عماد که معلم 
ادبیات دبیرستان است می خواهد تا کارش را رها 
کند و در خانه پیشش بماند… اما از طرف دیگر 
هم می خواهد که تنها باشد. رعنا مجموعه ای از 

تنش ها و فراتر از آن مجموعه ی تناقضات است. 
از سر تنش و استرس شروع می کند به پرخوری. 
عماد در قالب جوانمردی تمام عیار ظاهر می شود 
که فقط به دنبال آرامش و حمایت از همسرش 
که  می ریزد  هم  به  وقتی  اوضاع  اما  است. 
احساسات زنانه ی غیرمنطقی رعنا این اجازه را 
به او نمی دهد و عماد هم طاقتش تمام می شود.

دارد؟»اسکات  پیروزی  شانس  فروشنده  ایا 
فینبرگ« تحلیلگر معروف جوایز سینمایی در 
اسکار ۲۰۱۷  جوایز  از  خود  پیش بینی  اولین 
از فیلم »فروشنده« ساخته اصغر فرهادی نام 
برد، در حالیکه هنوز فیلمی از ایران به آکادمی 
معرفی نشده بود. اما در میان فیلم های مطرحی 
که هنوز از سوی کشورهای مربوطه به آکادمی 
»فروشنده«  فیلم  نام  نشده اند  معرفی  اسکار 
ساخته اصغر فرهادی در صدر شانس های اسکار 

دیده می شد.
انتخاب  برای  که  های  قوس  و  کش  تمام  با 
اسکار بود باالخره در اواخر شهریور ماه فروشنده 
ساخته اصغر فرهادی از بین چهار فیلم دیگر 
»ایستاده در غبار«  )محمد حسین مهدویان(، 
»دختر« )سیدرضا میرکریمی(، »النتوری« )رضا 
درمیشیان( و »ناهید« )آیدا پناهنده( ار سوی 
سینما فارابی انتخاب شد وامیدواریم این فیلم 

دست پر از اسکار۲۰۱۷ بازگردد. 

امیدوارم »فروشنده« نماینده خوبی برای ایران در اسکار باشد 

»بادیگارد« در آمریکا

و  شهرها  در  حاتمی کیا  ابراهیم  کارگردانی  به  »بادیگارد« 
ایالت های آمریکا اکران می شود.

فیلم »بادیگارد« با همکاری مؤسسه فرهنگی و هنری آرام آرت 
به روی پرده سینماهای آمریکا می رود.

مؤسسه فرهنگی و هنری »آرام آرت« به عنوان برگزار کننده 
جشنواره فیلم های فارسی زبان،این بار با همکاری مؤسسه 
سه گال رسانه معاصر در ایران، فیلم سینمایی »بادیگارد« را 
برای اکران در شهرهای داالس، واشنگتن و شیکاگو و … 
بیست و دوم  روز  فیلم  این  اکران  اولین  آماده کرده است. 
سپتامبر ساعت ۸ شب به وقت محلی در داالس خواهد بود و 
پس از آن اکران خود را در شهرهای دیگر امریکا ادامه خواهد 
داد. اولین بلیت فروشی »بادیگارد« که برای اکران در شهر 
مذکور از هفته پیش آغاز شد، در روزهای ابتدایی فروش، به 

دلیل استقبال بسیار به پایان رسید.
»بادیگارد« آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا با بازی پرویز 
اقایی، شیال  امیر  بابک حمیدیان،  زارعی،  مریال  پرستویی، 
خداداد، فرهاد قائمیان موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر مرد از جشنواره فیلم فجر پیشین و تندیس بهترین 

آهنگساز در جشن خانه سینما شده است.

ثبت نام 25۹ مدیرمسئول برای انتخابات هیات 
نظارت بر مطبوعات

۲۵۹ مدیر مسئول برای حضور در انتخابات هیات نظارت بر 
مطبوعات و تعیین نماینده مطبوعات در این هیات، ثبت نام 

کردند.
 به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، از این تعداد، 
روزنامه،  مدیرمسئول   ۱۷ همچنین  هستند.  زن  نفر   ۲۳
۳۹ مدیرمسئول هفته نامه، ۳۱ مدیرمسئول دوهفته نامه، 
 ۱۶ ماهنامه،  مدیرمسئول   ۵۸ دوماهنامه،  مدیرمسئول   ۶
و ۲  پایگاه خبری  مدیرمسئول  فصلنامه، ۹۰  مدیرمسئول 

مدیرمسئول خبرگزاری برای این انتخابات ثبت نام کردند.
مجوز  رسانه ها  این  از  عنوان  گزارش، ۱۷۸  این  اساس  بر 
خود را در دولت یازدهم  دریافت کرده اند، ۱۹ رسانه دارای 
صاحب امتیاز حقوقی هستند و دفتر مرکزی ۱۰۵ رسانه نیز 
در تهران واقع است. همچنین بر پایه این گزارش، مدیران 
مسئول رسانه های ۲۹ استان برای انتخابات ثبت نام کرده اند 
که از این میان، استانهای تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان 
بیشترین درخواست را داشته اند. به لحاظ گستره توزیع نیز ۵۱ 
درخواست از نشریات استانی، ۱۰ درخواست مربوط به نشریات 
محلی و ۳۱ درخواست نیز متعلق به نشریات منطقه ای بوده 

است.

 »ربوده شده« روایت بحران حریم شخصی 
در جامعه 

کارگردان فیلم سینمایی »ربوده شده«، موضوع فیلم را 
بحران حریم شخصی در جامعه امروز ایران عنوان کرد و 
اندیشیدن  به  را  امیدوارم تماشای فیلم هر فردی  گفت: 

وادار کند.
شده  ربوده  سینمایی  فیلم  خصوصی  اکران  مراسم 
جواد  کنندگی  تهیه  و  میرباقری  بیژن  کارگردانی  به 
نوروزبیگی با حضور عوامل فیلم و اهالی سینما و رسانه 

در پردیس سینمایی کوروش برگزار شد.
در ابتدای مراسم و پیش از نمایش فیلم جواد نوروزبیگی 
تهیه کننده فیلم با تبریک عید غدیر اظهار کرد: از عوامل 
فیلم تشکر می کنم و امیدوارم مخاطب با تماشای این 
ما همه تالش  دریافت کند.  را  آن  در  پیام مستتر  فیلم 

خود را کردیم که فیلم خوبی بسازیم.
این  در  نیز  شده«  »ربوده  کارگردان  میرباقری  بیژن 
حریم  بحران  روایتگر  فیلم  این  موضوع  گفت:  مراسم، 
شخصی در جامعه حال حاضر است، امیدوارم تماشای آن 
هر فردی را به اندیشیدن وادار کند و از فیلم لذت ببرید.

نمایش فیلم های انقالب و دفاع مقدس
 در بنیاد سینمایی فارابی

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، 
فارابی  سینمایی  بنیاد  همت  با 
هشت فیلم جدید سینمای انقالب 
و دفاع مقدس تحت عنوان هفته 
فیلم »ستارگان خاک«، با حضور 
مدیران  سینماگران،  از  تعدادی 
فرهنگی، اصحاب فرهنگ و اعضای 
بسیج سازمان زیبا سازی شهرداری 
عباس  نمایش  سالن  در  تهران 

کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی به نمایش درمی آید.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم های 
»تا دور دست« )حسین قاسمی جامی(، »تا آمدن احمد« )صادق 
صادق دقیقی(، »ایستاده در غبار« )محمدحسین مهدویان(، »امکان 
مینا« )کمال تبریزی(، »سیانور« )بهروز شعیبی(، »نفس« )نرگس 
دریایی« )مسعود  و »پری  )رضا کریمی(  آفتاب«  و  آبیار(، »تگرگ 
آقاباباییان( از روز چهارشنبه ۳۱شهریور تا جمعه ۹ مهر در این سالن 

نمایش به روی پرده می روند.

»طریق عشق« شجریان مهرماه منتشر می شود
عشق«  »طریق  موسیقی  آلبوم 
»محمدرضا  همکاری  حاصل 
»پرویز  زنده یاد  و  شجریان« 
منتشر  به زودی  مشکاتیان« 
می شود. به نقل از روابط عمومی 
»طریق  موسیقی،  آلبوم  این 
عشق« حاصل همکاری شجریان، 
موسیقی  گروه  و  مشکاتیان 
قطعه   ۱۰ شامل  و  »عارف« 

ساخته شده بر سروده هایی از »حافظ«، »موالنا« و »پرویز مشکاتیان« 
است که قطعات »پیش درآمد فشاری«، »تک نوازی سنتور«، »سنتور 
و آواز«، »چهار مضراب، دل انگیز«، »تار و آواز«، »تصنیف دل مجنون«، 
»نی و آواز«، »کمانچه و آواز«، »تصنیف ساقی« و »تصنیف جان جهان« 
را شامل می شود. این مجموعه در سال ۱۳۶۷ در کنسرتی در اروپا به 
اجرا درآمده و نسخه استودیویی آن پس از سال ها مجوز نشر گرفته 
است. همچنین اعضای گروه »عارف« در آلبوم موسیقی »طریق عشق« 
به این ترتیب معرفی شده اند: پرویز مشکاتیانـ  سرپرست گروه و نوازنده 
سنتور، داریوش پیرنیاکانـ  نوازنده تار، جمشید عندلیبیـ  نوازنده نی، 
محمد فیروزی ـ نوازنده عود، اردشیر کامکار ـ نوازنده کمانچه، بیژن 

کامکارـ  نوازنده رباب و دف و ارژنگ کامکارـ  نوازنده تنبک.
دکتر »حسین عمومی« آوازشناس و ردیف شناس برجسته ایرانی درباره 
آوازخوانی گفته است: »آوازخوان ایرانی باید چهار ویژگی اساسی داشته 
باشد، اول صدای زیبا و شش دانگ و آموزش دیده، دوم دانش آوازی و 
ردیف خوانی، سوم آشنایی کامل به ادبیات بخصوص شعر دیروز و امروز 
ایران و چهارم ادای درست و معنی دار کلماتی که به آواز می خواند، 
در تاریخ معاصر ایران، این چهار ویژگی در هیچ خواننده ای بارزتر از 
محمدرضا شجریان حضور ندارند.« پخش رسمی آلبوم »طریق عشق« 
از روز دوشنبه )پنجم مهرماه( آغاز می شود. گروه فرهنگی و هنری پیام 
زمان اول مهر ماه سالروز تولد استاد موسیقی  ایران زمین محمد رضا 
شجریان را تبریک می گوید وبرای ایشان سالمتی کامل را آرزو دارید.

اظهارات مرضیه برومند خطاب به قالیباف
مرضیه برومند در مراسم اختتامیه جشنواره تئاترشهر از خانه دار شدن 
نمایشگران عروسکی خبر داد و گفت: امیدواریم این مکان با مساعدت 

آقای قالیباف به یک خانه مورد نیاز نمایشگران عروسکی تبدیل شود.
به گزارش پیام زمان ، دبیر هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش 
عروسکی تهران – مبارک در مراسم اختتامیه جشنواره تئاترشهر خبر 
از خانه دار شدن نمایشگران عروسکی داد و گفت:»در آن روزهای اولی 
که در غم از دست دادن استاد و شوهر خواهر عزیزم بودم، خبری به 
گوشمان رسید که به لطف محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، سرانجام 
نمایشگران عروسکی صاحب خانه شدند و این خبر غم و اندوه من 
از شما متشکریم و قدردان شما هستیم. قالیباف  را کم کرد.آقای 

همه ما می دانیم شما چه کارهایی برای ما کرده اید و چه کارهایی را 
می خواستید اما نتوانستید به سرانجام برسانید. از شما می خواهم که 
شهردار باقی بمانید، چرا که وجودتان برای ما هنرمندان مغتنم است«.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که خانه عروسک هنوز آماده نیست، 
یادآور شد:» در حال حاضر مکان خانه عروسک مشخص شده، اما هنوز 
کامل نیست و امیدواریم با کمک و مساعدت شما و همکارانتان این بنا 

تکمیل و تبدیل به مکان فرهنگی ویژه نمایش عروسکی شود.«
در پایان ، مرضیه برومند به نمایندگی از نمایشگران عروسکی لوح 
تقدیری را به محمدباقر قالیباف؛ شهردار تهران تقدیم کرد و در پایان 
گفت: شما چهره خوب و مهربانی دارید و این باعث دلگرمی هنرمندان 
است و نگاه خندان شما به هنرمندان آرامش می دهد. خیلی خوب است 
که شهردار شهر فردی خوش قیافه است. ما این لوح را با عجله آماده 
کرده ایم چون در ابتدا قصد داشتیم در مراسم افتتاح »خانه عروسک« 
این لوح را به شما تقدیم کنیم اما از آنجا که به ایام سوگواری می رسیم 
این لوح را تقدیم می کنیم. و در فرصت مقتضی، لوحی زیباتر و به همراه 

چندین عروسک به شما تقدیم می شود.«

خبر

خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد 
 به آب دیده و خون جگر طهارت کرد

امام خواجه که بودش سر نماز دراز 
 به خوان دختر رز خرقه را قصارت کرد

امروز با حافظ

بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی 
می  کتاب  یک  در  دیگر  کسی  که  بگویم  را 

گوید . 
فریدریشویلهلمنیچه

سخن حکیمانه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی )نوبت اول(
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه احداث ساختمان 
های پشتیبانی فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه را بشرح ذیل به مناقصه گذارد 
لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید که صرفا در مهلت مورد 
اشاره در ذیل جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه فوق الذکر به اداره 
استانداری  مقابل   – بلوار شهید کشوری   – کرمانشاه  نشانی:  به  کل  اداره  و رسیدگی  پیمان 

مراجعه نمایند.
1-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

2-مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و در صورت کسب حداقل امتیاز الزم )60( در مراحل 
بعدی از آنها دعوت بعمل می آید.

لغایت   1395/٧/6 تاریخ  از  کیفی:  ارزیابی  اسناد  دریافت  و  مناقصه  در  شرکت  3-مهلت 
1395/٧/12 باستثنای روزهای تعطیل

٤-مهلت و امکان ارسال استعالمات ارزیابی کیفی: تا آخر وقت اداری مورخ 1395/٧/26 در 
محل دبیرخانه اداره کل می باشد.

5-زمان اعالم نتایج ارزیابی کیفی: تا مورخ 1395/٧/29 در محل اداره کل
6-مبلغ برآورد پروژه: 22/639/19٤/32٧ ریال مطابق فهارس بهای پایه ابنیه، تاسیسات برقی 
با احتساب ضرایب باالسری، منطقه ای، بهنگام  باند فرودگاه سال 1395  و مکانیکی و راه و 

سازی و تجهیز کارگاه
صورت  به  بایستی  که  باشد  می  ریال   1/132/000/000 مناقصه  در  شرکت  تضمین  ٧-مبلغ 
ضمانتنامه بانکی از بانک های سطح استان یا فیش واریزی به حساب شماره 21٧6323٧52001 

سیبا بانک ملی بنام اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه باشد.
8-دارا بودن و ارائه گواهی نامه صالحیت معتبر حداقل پایه 5 رشته ساختمان برای شرکت در 

این مناقصه الزامی می باشد.
9-اجرای پروژه بر اساس بخشنامه سر جمع بشماره 100/6٤05 مورخ 89/2/٤ می باشد.

10-ضمانتنامه شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد میتوانند به سایت 
مناقصات به آدرس الکترونیکی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایند.

11-هزینه کلیه آگهی های مربوطه به عهده برنده مناقصه می باشد.
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

آگهی دعوت به همکاری 
شرکت حسابرسی فرهادی

ثبت  و  بندی  رتبه  امر  در  کار  سابقه  15سال  از  بابیش  فرهادی  بندی  رتبه  و   ثبت 
– ساختمان -تاسیسات  شرکت ها - خرید و فروش شرکت - رتبه های آماده فروش 
ابنیه وراه - تاسیسات و نفت و گاز و...استخدام مدرك کارشناسی یافوق دیپلم مهندس 
عمران - زمین شناسی – معماری - مکانیک بابیش از سه سال سابقه کار و بازنشسته 
ذیل  های  نمایندگی  در  را  –مکانیک  معماری   – زمین شناسی   - عمران  های  دررشته 

استخدام می نماید.
دفتر مرکزی شهرکرد:-33332651 -333٤0393  -038  

تلفن:09130306٤٤0-091338٤3383  
نمایندگی – تهران – اردبیل -  اهواز-  اصفهان – یاسوج 

خیابان شریعتی روبه روی پزشکی قانونی-جنب بانک مسکن-حسابرسی فرهادی

مجموعهداستانآسیهجوادی؛
»از تیر به مهر« در بازار کتاب

داستان های  از  مجموعه ای 
»از  عنوان  با  آسیه جوادی 
نشر  توسط  مهر«  به  تیر 

آموت منتشر شد.
»از  داستان  ،مجموعه 
آسیه  نوشته  مهر«  به  تیر 
سوی  از  )ناستین(  جوادی 
شد.  منتشر  آموت  نشر 
و  شاعر  مجابی،  جواد 
یادداشت  در  جوادی  آسیه  همسر  و  نویسنده 
کوتاهی درباره داستان های این مجموعه عنوان 
روایت  در  داستان ها  این  اهمیت  است:  داشته 
بی واسطه نویسنده از دنیای زنان است با بیانی 
دلیر و استوار و هیجانی که پشت آن تفکر دایمی 
نسبت به سرنوشت انسان معاصر جریان دارد. 
مجابی می نویسد: اندیشیدن به موقعیت انسان 
چند ساحتی، بن مایه ای است که قصه ها بر آن 
استوارند؛ خواه حالت افسانگی یافته باشند خواه 
از واقعیت موحش روزانه برآمده باشند. ویژگی 
دیگر، جوشش شعری ناپیدائی است که بن مایه  
شاعرانگی  یک  می دهد،  شکل  را  داستان ها 
فرزانه وار که هم از نظر ساختار، هم از نظر مضمون 
و مفهوم به آفرینش ادبی طراوت می بخشد. او 
معتقد است: باور دارم این داستان ها متعلق به 
دنیای مدرن و بیشتر معطوف به فرهنگ خودمان 
است و از این نظر خواندنی و اندیشیدنی. این نوع 
خیال  آزادی  و  همدلی  لذت  پیشنهاد  ادبیات 

ورزی بین نویسنده و مخاطب است.

در بازار کتاب

آئین افتتاحیه چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم 
اجتماع  و  گردهمایی  بزرگ ترین  به مثابه  مقاومت 
تاالر  در  مقاومت  محور  سینماگران  و  هنرمندان 

اندیشه حوزه هنری برگزارشد..
جشنواره  از  زمان  پیام  خبرنگار  رواب  گزارش  به 
و  حضور  با  مراسم  این  مقاومت،  فیلم  بین المللی 
شهدای  خانواده ای  به ویژه  شهدا  خانواده  همراهی 
و  داخلی  هنرمندان  و  سینماگران  و  حرم  مدافع 
خارجی با اجرای برنامه های شامل سخنرانی، تجلیل، 
بزرگداشت، نکوداشت و اعالم برندگان جوایز شش 

بخش جشنواره به اجرا درآمد.
سخنرانی دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص 

مصلحت نظام، سخنرانی دکتر عبدالعلی علی عسگری رئیس سازمان صداوسیما، اهدای جوایز 
بهترین آثار شش بخش جشنواره شامل: “فیلم های کوتاه”، “سینمایی ویدیوی”، “مجموعه های 
تلویزیونی”، “پویانمایی”، “نماهنگ” و “قلم طالیی” و “اقالم تبلیغی” ، تجلیل و بزرگداشت پنج 
چهره سینمایی: ، عزیز اهلل حمید نژاد، نادر طالب زاده، محمدرضا شرف الدین، جعفر دهقان و اصغر 
بختیاری” و نکوداشت زنده یادان: فرج اهلل سلحشور، فرید کشن فالح و شهیدان دکتر رکن آبادی و 

سیاح طاهری و … ازجمله برنامه هایی آئین افتتاحیه این رویداد فرهنگی سینمایی بود.
علیرضا افتخاری خواننده موسیقی ایرانی قطعه »مدافعان حرم« را در پاسداشت مقام شهیدان 

گران قدر مدافع حرم اجرا کرد.
برنامه های چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با رقابت بیش از ۴۰۰ اثر از ۳۲ کشور 
جهان و با حضور سینماگران و هنرمندان داخلی و خارجی از امروز شنبه سوم مهرماه در پردیس 
سینمایی ملت و مجموعه سینمایی فلسطین رسماً آغاز می شود و به مدت هشت روز تا نهم 

مهرماه ادامه می یابد.
چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با شعار”تجلی گفتمان فرهنگی انقالب اسالمی”به 
همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس از ۲ تا ۹ مهرماه سال جاری 

در تهران برگزار می شود.

برگزاری آئین افتتاحیه چهاردهمین جشنواره مقاومت

وزارتراهوشهرسازی
ادارهکلراهوشهرسازی

استانکرمانشاه


