
 شنبه
 10  مهر  1395 

 29 ذی الحجه 1٤3٧ 
1  Oct  2016 

 د      ور جد      ید       سال سیزد  هم 
 شماره 3331     

 تک شماره 1000 تومان 
 12 صفحه

تفویض اختیارات 
اجرای اقتصاد 

مقاومتی به استان ها

صالحی: 

منصف باشیم، »برجام« راه ها را باز کرد
شروط  از  یکی  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
چهارگانه رهبر معظم انقالب برای مذاکره در سال 
90 را نقش رییس جمهوری در هماهنگی بین تیم 
و شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد و گفت: ولی 
رییس جمهور آن زمان اعتقادی به مذاکرات به این 

صورت نداشت.
علی اکبر صالحی در برنامه دست خط در پاسخ به 
برای  انقالب  رهبر  چهارگانه  شروط  درباره  سوالی 
وزارت  که  بودند  داده  اجازه  آقا  گفت:  مذاکرات 

خارجه مذاکرات با آمریکا را محرمانه را پیش ببرند - کسی باید این دو را با هم هماهنگ می کرد و رییس 
جمهور باید هماهنگ کننده این دو راه باشد که آقای رئیس جمهور آن زمان اعتقادی به مذاکرات به این 
صورت با آمریکا نداشت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص دیگر شروط رهبری توضیح داد: 
مذاکره کننده در حد وزیر خارجه نباشد. یکی دیگر غیر از مسائل سیاسی و یا غیرهسته ای مذاکره نشود. 

مذاکره برای مذاکره نباشد، یعنی همانند 5+1 نباشد که چند سال مذاکره کنید. 

بیماریهای قلبی؛ 
علت 40 درصد مرگ 

جوانان ایرانی

اوپک در نشست 
الجزایر یک تصمیم 

استثنایی گرفت

رقیبان بانک مسکن وارد بازار می شوند

 موسسات اختصاصی »وام مسکن« آمدند
در هر استان فقط یک موسسه فعالیت خواهد کرد
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یارانه ۲۰۰ هزار نفر 
حذف شد

معاون وزیر کار با بیان اینکه در 5ماهه امسال یارانه بیش 
از۲00هزار نفر حذف شد، گفت:دولت قصد حذف گسترده 
یارانه بگیران را ندارد و فقط یارانه خانوارهای با درآمد بیش از 

۳5 میلیون تومان حذف می شود.

رسمایه گذاری ۲۰ هزار 

ICT میلیارد تومانی در

ارتباطات  وزارت  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاون 
افزایش سهم فناوری اطالعات در سبد ICT به ۳0 درصد و 
سرمایه گذاری حداکثر ۲0 هزار میلیارد تومانی در این حوزه 

را از جمله برنامه های پیش  روی دولت عنوان کرد.

اقتصادیاقتصادی

پرسپولیس به تیم 
دسته دومی باخت

اولین شگفتی
 جام حذفی 
رقم خورد
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با ابالغیه اخیر بانک مرکزی، از این پس موسسات جدید به 
طور رسمی و با شرایط خاص می توانند جهت جذب سپرده 
و اعطای تسهیالت مسکن در کنار بانک مسکن اقدام کنند؛ 
مشخص  استان  یک  در  اختصاصی  به طور  موسسات  این 

فعالیت خواهند کرد.
اعتبار  تامین  در  که  کمبودهایی  و  چالش ها  به  توجه  با 
کالن  شهرهای  ویژه  به  کشور  سطح  در  مسکن  تسهیالت 
به  آن  تسهیالت  و  وام  تامین  دیگر  سویی  از  و  دارد  وجود 

عنوان کمک هزینه به طور انحصاری از طریق بانک مسکن 
انجام می شود، تصمیمات اخیر بانک مرکزی و شورای پول 
مسکن  تسهیالت  و  پس انداز  موسسات  ایجاد  به  اعتبار  و 

انجامیده است.

آگهی مزایده استیجاری هتل 
شهرداری سامان

شهرداری سامان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 112 مورخ 
شهرداری  هتل  سامان  شهر  اسالمی  محترم  شورای   95/6/23
به  پایه ماهیانه ٤0000000 ریال  به قیمت  به صورت استیجاری  را 
بخش خصوصی واگذار نماید لذا متقاضیان بر اساس شرایط ذیل 
می توانند به صورت مکتوب قیمت خود را اعالم و به دبیر خانه 

شهرداری اعالم نماید .
1 – مدت اجاره به صورت ماهیانه و یکسال شمسی می باشد و در 

صورت موافقت شورا سه سال قرارداد منعقد می گردد 
2 – مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری 95/0٧/20 می باشد.
از هتل و مجموعه اطراف  و  بازدید  – شرکت کنندگان ضمن   3

تاسیسات مذکور قیمت خود را اعالم نمایند .
٤ – کلیه مجوزات الزم از دستگاههای مربوطه به عهده مستاجر 

می باشد.
مزایده  در  شرکت  سپرده  عنوان  به  ریال   2٤000000 مبلغ   –  5
واریز و فیش  بانک تجارت  به حساب ٧9568 شهرداری عهده  
واریزی به همراه قیمت پیشنهادی را داخل پاکت را به دبیر خانه 

تحویل نمایند.
6 – هزینه چاپ آگهی و بنر به عهده برنده مزایده می باشد.

یزدان آقاخانی ـ شهردار سامان  

آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم 
- دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزد شهر 

- موضوع مناقصه: زیر سازی و آسفالت معابر سطح شهر ؛احداث خیابان کنار گذار 20 متری و پیاده رو 
سازی سطح شهر 

- منابع تامین اعتبار: منابع داخلی 
- برآورد اولیه:100/166/276/045 لایر فهرست بهاءراه و باند و ابنیه سال 1395

- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 5/000/000/000 لایر )پانصد میلیون تومان (
اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت و دارابودن حداقل رتبه 4 در 

رشته راه و باند و ابنیه 
-مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 95/7/10 الی 95/7/17 

- تاریخ و محل  ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/7/17 
-تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت مناقصه روز یک شنبه ساعت 10:30 مورخ 95/7/18 

برای اطالعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری ایزدشهر رجوع گردد 
تلفن 44534068-44536000 

تاریخ چاپ 95/7/10
حسن یحیی پور – شهردار ایزد شهر

صفحه 7

سازمان  سریع  هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل 
فعالیت  امروز  از  اینکه  به  اشاره  با  هواشناسی 
سامانه بارشی در کشور شروع می شود گفت: با 
فعالیت این سامانه دمای هوا در نیمه شمالی 

کشور دو تا پنج درجه خنک تر می شود.
به گزارش ایسنا احد وظیفه  گفت: به تدریج 
با  گاهی  باران  بارش  خزر  دریای  سواحل  در 
رعد وبرق و وزش باد پیش بینی می شود که 
بارش در استان گیالن شدت بیشتری خواهد 
داشت و در برخی مناطق شمال غرب کشور و 
باران  پراکنده  رگبار  نیز  غربی  البرز  ارتفاعات 
گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی 

رخ خواهد داد.
و  شمالی  خراسان  در  اینکه  بیان  با  وی 
پیش  پراکنده  بارش  رضوی  خراسان  شمال 
باران  بارش  شنبه  روز  گفت:  می شود  بینی 
داشت.  خواهد  ادامه  خزر  دریای  سواحل  در 

همچنین در استان های واقع در غرب زاگرس 
مرکزی و برخی مناطق دامنه های جنوبی البرز 
باران  پراکنده  رگبار  نیز  و شمال شرق کشور 
گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی 
تولید  سبب  می تواند  که  می شود  بینی  پیش 
گردوخاک محلی شود و نیز این وضعیت روز 
مرکزی،  زاگرس  از  بخش هایی  در  یکشنبه 
دامنه های جنوبی البرز و نواحی مرکزی کشور 

پیش بینی می شود.
وظیفه ادامه داد: روزهای شنبه و یکشنبه در 
و  و جنوب سیستان  هرمزگان  و شمال  شرق 
بلوچستان به ویژه در ساعات بعدازظهر رگبار 
باران گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی 
می شود که این وضعیت روز یکشنبه در منطقه 

تقویت خواهد شد.
جنوب  در  شنبه  روز  و  جمعه  روز  همچنین 
کشور  جنوب  و  غرب  از  بخش هایی  و  غرب 

در  افقی  دید  کاهش  سبب  گردوخاک  پدیده 
کیفیت هوا خواهد شد.

مدیــرکل پیــش بینــی و هشــدار ســریع 
ــا بیــان اینکــه خلیــج  ســازمان هواشناســی ب
ــواج پیــش بینــی  ــده م ــارس در دو روز آین ف
ــنبه  ــر روز یکش ــت: از بعدازظه ــود گف می ش
ــاد شــدید  در شــرق و شــمال کشــور وزش ب
پیــش بینــی شــده کــه در برخــی مناطــق بــا 
ــورت  ــه ص ــل ب ــه زاب ــاک و در منطق گردوخ

ــود. ــد ب ــاک خواه ــان و گردوخ طوف
وظیفه در پایان درباره وضعیت آسمان تهران 
روز  تهران  آسمان  گفت:  آینده  روز  دو  طی 
شنبه کمی ابری تا نیمه ابری گاهی با وزش باد 
و حداقل دمای 1۲ و حداکثر دمای ۲۳ و روز 
یکشنبه نیمه ابری در بعدازظهر بارش پراکنده 
و وزش باد با حداقل دمای 1۲ و حداکثر دمای 

۲1 درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.

سامانه بارشی در راه ایران

اد      امه د      ر صفحه 2 
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کالم  نور

آزادسازی چند نقطه در حلب قدیم

شدند  موفق  مقاومت  نیروهای  و  سوریه  ارتش 
باشگاه حلب و شماری از تاسیسات برق را در 

منطقه حلب قدیم آزاد کنند.
نیروهای  و  سوریه  ارتش  تسنیم،  گزارش  به 
در  را  برق  تاسیسات  و  حلب  باشگاه  مقاومت 

منطقه حلب قدیم به کنترل خود درآورند.
بر اساس این گزارش، واحدهایی از ارتش سوریه 
و نیروهای مقاومت شماری از ساختمان ها را در 
منطقه حلب قدیم بازپس گرفتند که از جمله 
آن باشگاه حلب، تاسیسات برق و پارکینگ این 

منطقه را به کنترل خود درآوردند.
نیروهای سوری دیروز به سمت محله سلیمان 
الحلبی حرکت کردند  و درگیری های شدیدی 
منطقه  در  ها  تروریست  و  سوریه  ارتش  بین 

ایستگاه پمپاژ آب در جریان است.

سالم ترین نقاط زمین 
به لحاظ کیفیت هوا

سازمان  سوی  از  که  جدیدی  مدل  اساس  بر 
جهانی بهداشت )WHO( ارائه شده، »برونئی« 
به لحاظ کیفیت هوا، جزو تمیزترین و سالم ترین 

نقاط روی زمین است.
از سوی  یافته که دیروز  این  ایسنا،  به گزارش 
رسانه های داخلی این کشور منتشر شده حاصل 
تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سال ۲۰۱۲ 
میالدی است که از ۱۵۴ کشور جهان جمع آوری 
شده و نشان می دهد که در این منطقه تنها یک 
مورد مرگ مرتبط با آلودگی هوا به ثبت رسیده 

است.
میلیون  یک  چین  در  که  است  حالی  در  این 
نفر به دلیل هوای آلوده جان خود را از دست 

داده اند.
بر اساس اطالعات فوق، برونئی پایین ترین نرخ 
در جهان  را  هوا  آلودگی  از  ناشی  میر  و  مرگ 
دو  ثبت  با  وانوآتو  و  فیجی  آن  از  پس  و  دارد 
مورد مرِگ مرتبط با آلودگی هوا در جایگاه دوم 
و سوم هستند. با این حال در مناطقی از اقیانوس 
آرام نظیر کریباتی، میکرونزی و جزایر سلیمان 
هیچ مورد مرگ مرتبط با هوای آلوده ثبت نشده 

است.
به گزارش شینهوا، مدل جدید بر اساس داده های 
استفاده  با  منطقه   ۳۰۰۰ از  شده  جمع آوری 
اطالعات  زمین،  روی  آلودگی  مونیتورهای  از 

ماهواره ای و مدل سازی تهیه شده است.
برونئی در بین کشورهای آسیایی نیز بهترین 
که  حالی  در  دارد  را  هوا  کیفیت  وضعیت 
آمار،  بوده و طبق  بدترین جایگاه  اندونزی در 
۶۱ هزار و ۷۹۲ مورد مرگ مرتبط با آلودگی 

هوا داشته است.

بازداشت کشیش 58 ساله
 در فرانسه

یک کشیش کاتولیک ۵8 ساله به جرم تجاوز 
به یک دختر بچه زیر ۱8 سال در شهر کولمار 

فرانسه بازداشت شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
این کشیش به اتهام تجاوز به کودک و خیانت 
در امانت در شهر کولمار، در شمال شرق فرانسه 
اعظم  اسقف  گفته ی  به  است.  شده  بازداشت 
رخ  پیش  سال  چندین  جرم  این  استرازبورگ، 

داده است.
وی همچنین بیان کرد که این فرد که در سال 
۲۰۰۵ به عنوان کشیش محله ی »وینتز نهایم« 
در نزدیکی کولمار انتخاب شده بود، به کمک های 

مردمی به کلیسا دستبرد می زده است.
این کشیش متهم است که بخشی از این مبالغ 
وی  از  و  واریز   جوان  دخترک  حساب  به  را 

درخواست های جنسی می کرده است.
انفو، در مدت  فرانس  به گزارش شبکه خبری 
آزادشده« »سخن  نهاد  به  نفر   ۴۰۰ ماه   ۹ 

)La Parole Libérée( اعتراف کردند که 
قربانی جنسی برخی کشیشان بوده اند.

یک روزنامه روسـی نوشـت مسـکو 
تعـداد دیگـری جنگنـده سـو 24 
نظامـی  پایـگاه  بـه  را   34 سـو  و 

حمیمیـم ارسـال کـرد.
نقـل  بـه  روسـیه  »ایزوسـتیا«  روزنامـه 
نوشـت،  روسـیه  نظامـی  منبـع  یـک  از 
بـرای  آمادگـی  راسـتای  در  مسـکو 
افزایـش عملیات هـای خـود علیـه گـروه 

تعـداد  سـوریه،  در  داعـش  تروریسـتی 
دیگری جنگنده سـوخو ۲۴ و سـوخو ۳۴ 
را بـه پایـگاه نظامی حمیمیم سـوریه که 
جنگنده هـای روسـی از آن بـرای حملـه 
بـه مواضـع داعـش در سـوریه اسـتفاده 

کـرد. ارسـال  می کننـد، 
بـه  ادامـه  در  روزنامـه  ایـن  همچنیـن 
روسـیه  نوشـت،  منبـع  همیـن  از  نقـل 

بـرای  نیـز  را   ۲۵ سـوخو  جنگنده هـای 
ارسـال بـه سـوریه آمـاده کـرده اسـت.

مسـئوالن  از  یکـی  راسـتا  همیـن  در 
شـورای سیاسـت خارجی و دفاع روسـیه 
جنگنده هـای  تعـداد  افزایـش  گفـت: 
روسـی در سـوریه احتمـاال پاسـخی بـه 
شکسـت توافقنامـه آتش بـس در سـوریه 

بـوده اسـت.

بـرای  آمریـکا  و  روسـیه  توافقنامـه 
مـاه  نهـم  آتش بـس در سـوریه کـه در 
در  و  شـد  حاصـل  میـالدی  جـاری 
دوازدهـم همیـن مـاه اجرایـی شـد تنها 

شـد. لغـو  هفتـه  یـک  از  پـس 
دولــت دمشــق و شورشــیان مســلح 
ــت  ــئول شکس ــر را مس ــوریه یکدیگ س

می داننــد. آتش بــس  ایــن 

روسیه جنگنده های جدیدی به سوریه فرستاده است

خبر

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

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

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

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

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

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 4/36   طلوع آفتاب 5/60 
اذان ظهر 11/54  اذان مغرب 18/05

ایران هند و پاکستان را به خویشتنداری دعوت کرد

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه، خویشتنداری هرچه بیشتر 
هند و پاکستان را خواستار شد.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی، سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی وزارت 
امور خارجه کشورمان درخصوص تشدید تنش میان هند و پاکستان 
گفت: جمهوری اسالمی ایران دو کشور دوست و همسایه خود را به 
خویشتنداری تمام و کمال و پرهیز از توسل به هرگونه راه های غیر 
مسالمت آمیز و حل و فصل مشکالت فی ما بین از طریق گفت وگوی 

مستقیم و میز مذاکره فرا خواند.
قاسمی در ادامه اظهار داشت : ما امیدواریم هر دو کشور برای یافتن راه 
حل های صلح آمیز و دیرپا در جست وجوی راهکارهایی منطقی و به دور 

از هرگونه احساسات مقطعی و روش های نظامی برآیند. 
قاسمی همچنین در ادامه بیان داشت: فزونی تنش و استمرار بحران بین 
این دو کشور زمینه را برای گروه های افراطی و تروریستی و کشور های 
حامی آن ها در جهت گسترش ناامنی و بی ثبات نمودن هرچه بیشتر 

امنیت منطقه فراهم می سازد.
سخنگوی وزارت امورخارجه بر این نکته تاکید کرد که کشورهایی صاحب 
فرهنگ و تمدنی چون هند و پاکستان می توانند همچون گذشته و بار 
دیگر در جهت ایجاد بستر های الزم و یافتن اسلوبی برای مذاکره و تفاهم، 
اختالفات خود را با استفاده از دیپلماسی، رفت و آمد بین دو کشور و 
در سطوح الزم مورد پیگیری قرار دهند. تالش و کوشش هرچه بیشتر 
آن ها در این برهه میتواند تمامی تالش های آشفته جویان و بدخواهان 

منطقه ای و بین المللی را با ناکامی هرچه بیشتر مواجه کند.

امیرعبداللهیان:

با افتخار از حزب ا... لبنان حمایت می کنیم

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل گفت:  تهران در قبال منطقه 
و در مبارزه جدی با تروریسم و کمک به امنیت و ثبات منطقه، همواره 

سازنده ترین سیاست را دنبال کرده است.
به گزارش ایسنا، دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتقاضه فلسطین 
در واکنش به ادعاهای اخیر جان کری مبنی بر اینکه »چیزهایی وجود 
دارد که ایران در منطقه انجام می دهد و ما مخالف آن هستیم و ما از 
نقش ایران در یمن، سوریه و حمایشان از حزب ا... رضایت نداریم« گفت:  
عامل اصلی مشکالت پیچیده امنیتی منطقه و پیدایش داعش ، مداخالت 

نظامی آمریکا در منطقه است.
وی که در سومین سالگرد انتقاضه جدید فلسطین سخن می گفت،  ادامه 
داد: محور آمریکا و رژیم صهیونیستی در پشت ماجرای حمله نظامی 
سعودی به یمن قرار دارد و سعودی بدون حمایت اطالعاتی و لجستیکی 

واشنگتن هرگز قادر به حمله نظامی به یمن نبود.
امیرعبداللهیان با تاکید به اینکه اکنون نیز سعودی در معادله مقاومت 
مردم یمن بشدت گرفتار آمده است گفت: بی تردید سیاست های مداخله 
جویانه آمریکا مانع تحقق راه حل سیاسی در بحران سوریه و یمن بشمار 

می رود.
به گفته دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل،  تهران در قبال 
منطقه و در مبارزه جدی با تروریسم و کمک به امنیت و ثبات منطقه، 
همواره سازنده ترین سیاست را دنبال کرده است و ما با افتخار از حزب ا... 

لبنان حمایت می کنیم.
»صهیونیسم«  با  مبارزه  جبهه  دو  در  ا...  گفت: حزب  امیرعبداللهیان 
و »تروریسم« با قدرت عمل نموده و سهم بزرگی در کمک به امنیت 

منطقه و جهان دارد.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران با صدای بلند از مقاومت 
مردم فلسطین و مبارزه علیه رژیم صهیونیستی پشتیبانی می کند افزود: 
کمک موثر به دولت و ملت عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم را وظیفه 
انسانی و شرعی خود می دانیم و تا تحقق ثبات و امنیت منطقه ، روند 

کمک های مستشاری و انسان دوستانه خود را تقویت خواهیم کرد.

الوروف: آمریکا از همان ابتدا از »جبهه النصره« 
حمایت می کرد

وزیر خارجه روسیه در سخنانی اعالم کرد: دالیل و مستندات بسیاری 
وجود دارند که نشان می دهند ایاالت متحده آمریکا از همان ابتدا از جبهه 

النصره در سوریه حمایت می کرده است.
به گزارش مهر به نقل از »روسیا الیوم«، »سرگئی الوروف« وزیر خارجه 
روسیه در سخنانی اعالم کرد: دالیل متعددی وجود دارند که حاکی از 

حمایت آمریکا از جبهه النصره در سوریه از همان ابتدا، هستند.
تالش  ابتدا  همان  از  ها  آمریکایی  افزود:  وی  گزارش،  این  اساس  بر 
می کردند تا تروریست های جبهه النصره را از حمالت گسترده به مواضع 

آنها در امان نگاه دارند.
الوروف همچنین تأکید کرد: دولت ایاالت متحده آمریکا با وجود تعهداتی 
های  گروه  از  مسلح  های  گروه  تفکیک  به  موفق  تاکنون  است،  داده 

تروریستی در سوریه نشده است.
وزیر خارجه روسیه افزود: برآورد ما این است که هدف آمریکا از حمایت 
از جبهه النصره، حفظ این گروه تروریستی برای بکارگیری آن در هنگام 

استفاده از گزینه نظامی علیه دولت دمشق، بوده است.
سرگئی الوروف همچنین اعالم کرد که روز جمعه به منظور بررسی تحوالت 

سوریه مذاکراتی را با »جان کری« همتای آمریکایی خود خواهد داشت.

گزارش دیوان محاسبات درباره حقوقهای نامتعارف

قرائت گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد حقوق های نامتعارف در 
دستور کار صحن علنی مجلس در هفته جاری قرار دارد.

قرائت گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد حقوق های نامتعارف در 
دستور کار صحن علنی مجلس در هفته جاری قرار دارد.

از  اسالمی  شورای  مجلس  آتی  هفته  علنی  جلسات  مهر  گزارش  به 
یکشنبه )۱۱مهر( آغاز خواهد شد و مجلس در سه روز یکشنبه، سه شنبه 

و چهارشنبه جلسه علنی دارد.
آیین  تدوین  کمیسیون  گزارش  به  رسیدگی  ادامه  اساس  براین 
نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده )۴۲( 
قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی )یک فوریت طرح 
در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۷ به تصویب رسیده است( در دستور کار 

مجلس قرار دارد.
اقتصادی درباره الیحه تاسیس صندوق  همچنین گزارش کمیسیون 
بیمه همگانی حوادث طبیعی )اعاده شده از شورای محترم نگهبان( 
قرائت خواهد شد و کمیسیون مشترک درباره طرح تقویت و توسعه نظام 

استاندارد )اعاده شده از شورای محترم نگهبان( گزارش ارائه می دهد.
بنابراین گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح الحاق ۲ تبصره 
به ماده )۶۱۷( قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم تعزیرات( و کمیسیون 
فرهنگی درباره الیحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان 

)ایتا( گزارش خود را به صحن ارائه می دهد.
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره الیحه اصالح 
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا )ادغام با طرح کاهش آلودگی هوای 
کشور به شماره چاپ ۶۲( از دیگر موارد در دستور کار صحن علنی 

مجلس در هفته آینده خواهد بود.
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انقالب  رهبر  از  تهران  موقت  جمعه  امام 
از  یکی  به  انتخاباتی  توصیه  جهت  به 
پیش رو  انتخابات  احتمالی  کاندیداهای 
جهت  به  رهبری  از  گفت:  و  کرد  تشکر 
انتخابات،  در  کاندیدا  یک  دخالت  مسئله 

تشکر می کنم.
به گزارش ایسنا، آیت ا... محمد امامی کاشانی 
گفت:  تهران  جمعه  نماز  دوم  خطبه  در 
جوانان  به  نامه  دو  انقالب  رهبر  همچنین 
که  تکفیری  گروه های  نکوهش  و  غرب 
انحراف از اسالم را دامن می زنند نوشته اند 
که تشکر می کنم،  امروز جهان اسالم گرفتار 
مسلمانانی شده است که از کفار پشتیبانی 

می کنند. وای از عرب طاغی و یاقی.
تکفیری  گروه های  امروز  داد:  ادامه  وی 
کشورهای  در  سعودی  دولت  توسط 
را  مصیبت  این  و  شده اند  بسیج  اسالمی 
بزرگی  مشکل  مسئله،  این  کرده اند.  ایجاد 
است. حال باید چه کرد؟ باید منتظر فرج 
ماند و تسلیم گناه و فساد نشد. نسبت به 
کرد.  تردید  و  نباید شک  آن حضرت  فرج 
تاریک  دنیای  در  ولی عصر  به  توجه  و  دعا 
امروز، امیدوارآور است، والیت فقیه یکی از 
مصادیق این امیدواری است، آینده نگری و 
فکر کردن براساس مبانی فقهی توسط ولی 

فقیه انجام می شود.
امام جمعه موقت تهران هفته دفاع مقدس 
را تکریم کرد و افزود: شهادت شهداء برای 
توجه به راه امام حسین و توجه به حضرت 
ولی عصر )عج( بود. حرکت نیروی انتظامی 
برای پاسداری از ارزش های جامعه و امنیت 
جامعه است. نیروهای مسلح نیز بر همین 

حرکت  می کنند.  خدمت  پایه  و  اساس 
نظام به سوی ظهور امام زمان )عج( است. 
برای شهدای هفته دفاع مقدس و شهدای 
حرم اهل بیت از پیشگاه طلب اعتالء مقام 
همسران  مادران،  پدران،  برای  می کنم. 
برای  دارم.  مسئلت  و صبر  اجر  فرزندان  و 
از  مسلح  و  انتظامی  نظامی،  نیروهای 
خدمت  و  توفیق  سالمت،  طلب  پیشگاه 

بیشتر به نظام اسالمی را دارم.
امروز  داد:  ادامه  کاشانی  امامی  آیت ا... 
سالروز شهادت سلطان علی محمد باقر )ع( 
در  ایشان  است.  کاشان  اردهال  مشهد  در 
از  سخن  و  خواند  جمعه  نماز  شهر  این 
امام زاده  این  به  کرد.  اسالمی  حکومت 
ایشان  شریف  اصحاب  و  یاران  و  بزرگوار 
ایران و  احترام و تعظیم می کنم. امیدوارم 
سایر کشورهای اسالمی در سایه اهل بیت 
شوکت  و  اقتدار  با  امان  و  امن  در  پیامبر 

بیشتری باشند.
زنان  وقتی  افزود:  تهران  موقت  امام جمعه 
و دختران نباید تسلیم بی بند و باری شوند. 
دنیاطلبی  و  جاه طلبی  تسلیم  نباید  افراد 
شوند. امیدوارم دختران و جوانان از بی عفتی 

و گناه اجتناب کنند تا سعادت مند شوند.
نماز  اول  خطبه  در  کاشانی  امامی  آیت ا... 
از  بخش هایی  خواندن  با  تهران  جمعه 
تبیین   به   حسین)ع(  امام  وصیت نامه 
اهمیت عزاداری امام حسین )ع( و گریه بر 
آن حضرت، اهل بیت و اصحاب آن حضرت 
زمان  آن  سیاسی  نظر  افزود:  و  پرداخت 
نظر  همان  اساس  بر  و  می کردند  پخش 
گمراه  حسین  حضرت  به  نسبت  را  مردم 
علیه  لعنت ا...  یزید  که  بود  این  می کردند 
حاکم اسالمی است و حسین )ع( بر علیه 

حاکمیت جامعه اسالمی قیام کرده است.
وی افزود: امر به معروف یک اصل اسالمی 

است.  استوار  اصل،  این  بر  اسالم  و  است 
دلپاکیزه  باید  آدمی  خود  اینکه  بر  عالوه 
دهند  انجام  پاکیزه  اعمال  و  باشد  داشته 
جامعه  در  نباید  بسازد.  هم  را  جامعه  باید 
نیز  امام  هدف  تمام  و  باشد  فساد  و  گناه 
زدن  هم  بر  عاشورا  حادثه  در  بود.  همین 
نهی  و  معروف  به  امر  احیای  و  حکومت 
بود  حسین)ع(  امام  کار  منحصرا  منکر  از 
در  کنند.  چنین  توانستند  نمی  دیگران  و 
از  نهی  باید  باال  انسان های  مسائل  برخی 

منکر و امر به معروف کنند.
آمده  روایت  در  تهران  موقت  جمعه  امام 
جمعه  شب های  در  هدی  ائمه  که  است 
و همچنین در  به عرش  ارواح شان می رود 
چنین  اگر  می گردد.  بر  بعد  و  قدر  لیالی 
نباشد علم آنان به فرموده امام صادق، تمام 
آن  از  برگشت  و  عرش  به  رفتن  می شود. 
موجب فهم انسان از نقشه جهان می شود. 
به  سیر  بود.  همینطور  )ع(  حسین  امام 
و  قدر  لیالی  بر  افزون  عاشورا  در  باال  عالم 
شب های جمعه است. امام حسین در عرش 
کانون  که  مقامی  به  تماس  با  و  کرد  سیر 
جمله  از  را  امور  همه  تصمیم گیری هاست 

شهادت خود و یارانش را مشاهده کرد.
دایره  باید در  وی گفت: مجالس عزادارای 
تابان  خورشید  برابر  در  و  حسینی  شعاع 
معروف  اثر  مردم  روی  یعنی  باشد  کربال 
توجه  انسان  قلب  از منکر گذارد. در  و رد 
اثر بگذرد. اگر در دل ما  به معارف و خدا 
چنین توجهی ایجاد نشد، عزاداری مان ابتر 
را  باید منکر و گناه  بود. خودمان   خواهد 

ترک کنیم.

 به جهت توصیه انتخاباتی به احمدی نژاد صورت گرفت؛

قدردانی امامی کاشانی از رهبری

اد      امه از صفحه1
وی در خصوص شرط چهارم رهبر معظم انقالب 
در این ارتباط تاکید کرد: این که رئیس جمهور 
به عنوان کسی که رئیس شورای عالی امنیت 
ملی است - زیرا دو راه بود، آقای جلیلی دبیر 
شورای امنیت ملی بود و ۵+۱ را پیش می برد و 
آقا)رهبر معظم انقالب( نیز اجازه داده بودند که 
وزارت خارجه مذاکرات با آمریکا را محرمانه را 
پیش ببرند- کسی باید این دو را با هم هماهنگ 
رییس  که  بود  این  چهارم  که شرط  کرد  می 

جمهور هماهنگ کننده این دو راه باشند.
زمان  آن  جمهور  رئیس  آقای  گفت:  صالحی 
آمریکا  با  این صورت  به  مذاکرات  به  اعتقادی 
نداشت. به من هم می گفت اشتباه می کنید و 

جلوی ما را هم نگرفت و تشویق هم نکرد.
وی در پاسخ به این سوال که ›اگر این انجام می 
شد جلو می افتادیم؟‹ گفت: بله. االن هم گفتن 
در  زمان  آن  در  اوباما  ندارد.  فایده  این مسائل 
آستانه انتخابات دور دوم خود بود و گزارشات آن 
زمان مشخص است و ببینید تقاضای آمریکایی 

ها در آن زمان چه بود.
صالحی ادامه داد: در آن زمان این آمادگی وجود 
داشت و به این شرایط نمی افتاد. اصال جور دیگر 
شد و ابعادش بسیار وسیع شد. دکتر)احمدی 
نژاد( جلوی ما را نگرفت ولی چون ورود پیدا 
نکرد هماهنگی بین وزارت خارجه و دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی خیلی سخت شده بود.

سند  ›یک  پرسید  خط  دست  برنامه  مجری 
محرمانه شما با آقای مونیز امضا کردید. که هیچ 
چیز هم از آن درنیامده است. که گفته می شود 
سند محرمانه در مورد موضوع آینده هسته ای 
مان است و یکی دو خبرگزاری خبری در موردش 

دادند. چیزی در این باره نمی توانید بگویید؟
صالحی پاسخ داد: ما سند محرمانه امضا نکردیم. 
وقتی کشوری پروتکل الحاقی را امضا می کند 
برنامه بلندمدتش را به آژانس بدهد. ما برنامه 
مدت خود را به آژانس برای ۱۵ سال آینده اعالم 
کردیم. هر کشوری که برنامه بلند مدت خود را 
به آژانس می دهد اعالم می کند که این برنامه 
من اعالم عمومی نشود. ما هم مطابق همین رویه 
به آژانس اعالم کردیم این برنامه را به کسی اعالم 

نکند. 
وی تصریح کرد: خیلی چیزهای دیگر هست که 
ما از آژانس می خواهیم اعالم نکند. مثال این که 
چه میزان اورانیوم تولید می کنیم. دلیلی ندارد 

این عمومی شود.
زمانی  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
های  فعالیت  و  سازی  غنی  برای  محدودیتی 
سایتی اصال نخواهیم داشت؟ بعد از چه مدتی؟ 
برجامی  محدودیت  بخواهم  اگر  داشت:  اظهار 

در  ها  محدودیت  سری  یک   ، کنم  عرض  را 
چارچوب پادمان است که چه برجام باشد چه 
نباشد آن بازرسی خود را انجام می دهد. یکسری 
الحاقی  پروتکل  در چارچوب  ها  محدودیت  از 
پروتکل  این  عضو  کشور  از ۱۳۰  بیش  است. 
هستند که ما هم مثل بقیه کشورها این را می 
دیگری  روی مسائل  مثال  به طور  که  پذیریم 
از پادمان..... هر چند پروتوکل الحاقی را  فراتر 
قبل از برجام من خودم امضا کردم. سال ۱۳8۳. 
داوطلبانه اجرا می کردیم که بعد دیدیم بدعهدی 
کردند، متوقف کردیم. االن همان را احیا کردیم. 
وی اضافه کرد: یک سری محدودیت در قالب 
ساله  ها ۱۵  محدودیت  این  پذیرفتیم.  برجام 
است و یکی از اینها ۲۵ است. آن اورانیومی که از 
کوه می کنیم، به اردکان برای خردایش و تبدیل 
به کیک زرد می بریم. وقتی کیک زرد شد باید 
به اصفهان حمل شود. حمل از اردکان تا اصفهان 
را باید تحت مراقبت آنها انجام دهیم. کنترل این 
بار ۲۵ ساله است. این برای این است که کنترل 
نمی شود.  دیگری منحرف  بار جای  این  کند 
یکی دو محدودیت ۱۵ ساله است. فلز اورانیوم 
و پولوتونیوم برای ۱۵ سال نباید تولید نکنیم. من 

این را بارها گفتم که ما اصال پولوتونیوم نداریم.
é دست خط درحین مذاکرات

وی در پاسخ به سوالی در خصوص دست خطی 
این  داد:  توضیح  نوشته  که در حین مذاکرات 
آخرین جلسه بود؛ وقتی که مذاکرات به سرانجام 
رسید و آخرین جلسه ای بود که مذاکره کننده 
ها و وزرای خارجه و نماینده اتحادیه اروپا، خانم 
هر  داشت،  حضور  جلسه  آنجا  در  موگرینی، 
شخصیتی دو تا سه دقیقه ای صحبت می کرد 
و من در طول زمانی که آنجا نشسته بودم از 
این که شاهد موفقیت به سرانجام رسیدن برجام 
این  زیرا  گنجیدم.  نمی  پوست خود  در  بودم، 
بحث مسیر طوالنی را طی کرده بود و از سال 
۱۳8۲ این پرونده تصنعی کلید خورده بود و تا 

سال ۱۳۹۴ ادامه داشت. 
وی ادامه داد: من از ابتدا حضور داشتم. همواره 
پرونده  این  زمانی  یک  که  بودم  امیدوار  هم 
بسیار  من  برای  لحظه  آن  شد.  خواهد  تمام 
خوشایند بود. این پرونده به سرانجام رسید و 
تمام آن گردنه های سخت را عبور کردیم و 
ملت  با حفظ حقوق  الهی  لطف  به  توانستیم 
بزرگوارمان این مسئله را به سرانجام برسانیم. 
بود.  خودم  برای  و  نوشتم  یادداشتی  یک  لذا 
وقتی یادداشت هایم را مرور می کردم دیدم 
چیز بدی نیست و قاب کنیم شاید در تاریخ 

یک روزی جای خود را پیدا کند.
صالحی در پاسخ به این سوال مجری که ›آن 
زمان که این دست خط را می نوشتید تصورتان 

از برجام چه بود واالن که یک و سال و اندی 
گذشته است حس شما نسبت به این سند مهم 
چیست؟ گفت: چون از ابتدای تولد این پرونده 
برای من  داشتم  انتها حضور  روز  تا  ساختگی 
خیلی پر معنابود. تمام سنگینی ها و مشکالت 
و پیچیدگی ها را شاهد بودم. به عنوان نماینده 
بین  آژانس  ایران در  دائمی جمهوری اسالمی 
المللی انرژی اتمی بودم. زمانی که دکتر روحانی 
این پرونده شدند-زیرا چند ماه بعد  عهده دار 
دکتر روحانی عهده دار این پرونده شد و ابتدا 
بود  پرونده  این  دار  اتمی عهده  انرژی  سازمان 
و بعد وزارت خارجه ورود پیدا کرد و چند ماه 
بعد به دکتر روحانی به عنوان دبیر شورای عالی 

امنیت ملی آن زمان محول شد.
وی یادآوری کرد: من این مذاکرات را کامال به 
اروپایی می  دارم که چطور آن سه کشور  یاد 
خواستند اراده خود را به ما تحمیل کنند. بعد 
روبرو  پیشنهاد  این  با  بود که  هم همان زمان 
شدیم که ۶ ماه به دلیل فقدان اعتماد متقابل کار 
را متوقف کنیم و بعد از جلب اعتماد فعالیت های 
خود را مجدد آغاز کنیم. لذا ۶ ماه فعالیت های 
هسته ای جمهوری اسالمی ایران متوقف شد 
ولی این ۶ ماه به یک سال و تا دو سال ادامه 

داشت.
é  اگر قرار باشد باز بدقولی کنند 

وی گفت: تا این که به سال ۱۳8۴ رسیدیم و 
انتخابات ریاست جمهوری و فعالیت ها آغاز شد 
و این بار با سرعت بیشتر و قدم های بلند همراه 
بود. این اخطار را هم بدهم اگر قرار باشد اینها باز 
بدقولی کنند بازگشت ما بازگشت به حالت قبل 
نیست بلکه برگشت به حالتی بسیار متفاوت تر 
نسبت به آن چیزی که ما قبل از برجام بودیم 

خواهد بود. 
وی توضیح داد: این برجام ابعاد مختلفی دارد. 
بحث های فنی، حقوقی و سیاسی و تحریم دارد. 
بنده به عنوان کسی که متولی بحث فنی هستم 
- در ابعاد دیگر مانند بعد حقوقی و تحریم ورود 
پیدا نکردم- خوشبختانه در بحث فنی اقداماتی 
صورت گرفته است و همان طور که مقام معظم 
رهبری فرمودند که ›خوشبختانه اقداماتی انجام 
گرفته است که اگر آنها بدقولی کنند ما در عرض 

یک سال و نیم می توانیم به صدهزار سو برسیم‹ 
این فرمایش رهبری است.

که  ماهی  و ۲-۳  آن یک سال  افزود:  صالحی 
مذاکره انجام گرفته بود در بعد فنی با مشکالتی 
روبرو شدند که مقام معظم رهبری فرمودند آن 
چیزی که از سوی ما پذیرفته شده بوده مورد 

قبول ایشان نیست. 
چشم  مردم  از  بسیاری   ‹ کرد  سوال  مجری 
داشتند بعد از این قضیه گشایشی در مسائل 
اقتصادی ایجاد شود که االن به آن صورتی که 
گمان می رفت نشده است و حداقل مردم این 
گشایش را در سفره هایشان نمی بینند. زمان 
بگذرد و شاید بیشتر خود را نشان دهد. این گونه 
به نظر می رسد که امریکایی ها فکر اینجاها را 
کرده بودند و ما نکرده بودیم. ممکن است اگر 
وزیر خارجه و رئیس تیم بودید طراحی دیگری 

داشته باشید؟
ما  کنندگان  مذاکره  نه.  داد:  پاسخ  صالحی 
کار  این  بود.  داده  انجام  را  الزم  اقدامات  همه 
مشخص  چارچوبش  فنی  بحث  بود.  سنگین 
است. محدوده مشخص است و تنها نیاز است 
شما استدالل علمی کنید که امتیازی از دست 
ندهید. در بعد سیاسی هم آقای ظریف یک تنه 
همه آنها را حریف بود. در بعد تحریم بانکی و 
مسائلی از این دست خیلی سخت است. این که 
همه قوانین از جمله قوانین ایالت های مختلف 

امریکا را بدانید سخت است. 
و  بانکی  داد: عزیزانی که در مسائل  ادامه  وی 
تحریم تالش کردند با تمام قوا بود ولی شاید فکر 
نمی کردند چنین اتفاقی رخ دهد. من مطلبی 
اگر  باشد  این  سوال  باید  واقعاً  کنم  عرض  را 
برجام را نداشتیم چطور می شد؟ این هم یک 
سوال است. بارها این سوال پرسیده شده است. 
منصفانه اگر ارزیابی کنیم. برجام خیلی گشایش 
ایجاد کرد. قابل مقایسه نیست. برای خرید نیاز 
اگر  کنیم.  طی  را  پیچیده  مسیرهای  نیست 
بخواهیم تجهیزاتی را خریداری کنیم از طریق 
کانال خرید اقدام می کنیم. لذا برجام خیلی راه 
را باز کرده است. اعتماد کامالً سلب شده است و 
طرفین نسبت به یکدیگر اعتماد ندارند. این یک 

واقعیت است.

صالحی: 

منصف باشیم، »برجام« راه ها را باز کرد
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تقاضای وزیر کشور از زائران اربعین

وزیر کشور در صفحه اینستاگرام خود از زوار اربعین حسینی یک تقاضا 
کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در صفحه اینستاگرام خود به زائران 
عتبات عالیات یک توصیه کرد.رحمانی فضلی نوشت:«از زائرانی که برای 
شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی قصد سفر به عتبات عالیات را 

دارند، تقاضا داریم بدون ویزا به مرزها مراجعه نکنند.
آخرین  روزه  وزیر کشور طی سفری یک  روز گذشته  است؛  گفتنی 
وضعیت آمادگی مرز بین المللی مهران برای پذیرایی از زوار و همچنین 
وضعیت زیر ساخت های استان به منظور تسهیل در تردد زوار مورد 

بازدید و ارزیابی قرار داد.

اظهار نظر کویت درباره برجام

دولت کویت با استقبال مجدد از امضای توافق هسته ای میان ایران و 
قدرتهای بزرگ جهان، توافق نامه وین را تاریخی دانست.

به گزارش ایرنا صادق معرفی نماینده کویت در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی طی سخنانی در نشست وین با اشاره به حق کشورها در استفاده 
از فن آوری صلح آمیز هسته ای گفت: همکاریهای نزدیک و شفاف 
از اهمیت  اتمی  انرژی  المللی  با آژانس بین  ایران  جمهوری اسالمی 

باالیی برخوردار است.
به نوشته روزنامه ›الرای‹، صادق معرفی با اشاره به اینکه عاری ساختن 
منطقه خاورمیانه از سالحهای کشتار جمعی باید در رأس اهداف و 
اولویت ها قرار گیرد، افزود: زرادخانه هسته ای اسرائیل امروزه تهدیدی 
عملی برای امنیت منطقه و مانعی بزرگ در راه عاری ساختن منطقه 
از سالح های کشتار جمعی است و متاسفانه عدم پایبندی تل آویو به 
قوانین بین المللی و نپیوستن به توافقنامه های جهانی، امری نگران 

کننده است.
وی افزود: فعالیتهای هسته ای اسرائیل در سطح جهانی نیز موجبات 
نگرانی را ایجاد کرده چرا که این رژیم با آزانس بین المللی انرژی اتمی 

نیز هیچ نوع همکاری انجام نمی دهد.
این مسئول کویتی همچنین با اشاره به فعالیتهای تحقیقاتی پژوهشی 
هسته ای محرمانه ای که از سوی رژیم اشغالگر قدس انجام می شود، 

عدم ارائه اطالعاتی در این زمینه به آژانس را غیر قابل قبول دانست.

40 درصد از بارداری ها در مراحل اولیه منجر به 
سقط می شود

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه۴۰ درصد از بارداری ها 
در مراحل اولیه منجر به سقط می شود، گفت: تعداد سقط های ناخواسته 

نسبت به زمان های گذشته افزایش نیافته است.
اشرف آل یاسین در گفت وگو بافارس،  در ارتباط با وقوع سقط ناخواسته 
در مادران باردار، اظهار داشت:  به نظر نمی رسد که تعداد سقط های 
ناخواسته نسبت به زمان های گذشته افزایش یافته باشد، چرا که از صد 
حاملگی  که ایجاد می شود حدود ۴۰ مورد آنها به طور معمول سقط و 
دفع می شود.  وی افزود: بسیاری از این سقط ها قبل از اینکه به تست 
مثبت حاملگی برسد، انجام می شود در صورتی که پیش از این خیلی 
افراد متوجه این موضوع نبوده چرا که دیر نسبت به بارداری خود به 
آگاهی می رسیدند. امروزه تست های حاملگی سبب شده است تا بسیار 

سریع نسبت به باردار شدنشان اطالع پیدا کنند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد:  بسیاری از کسانی که در 
روزهای نخست باردار شدن سقط در آنها رخ می دهد، به دلیل نامناسب 
بودن جنین این اتفاق در آنها بروز می کند و در واقع یک نوع واکنش 
 IVF طبیعی بدن محسوب می شود. آل یاسین افزود: ما بیماری را که
می کنیم از ۱۰ تا ۲۰ تخمکی که از فرد آماده می کنیم دو سوم آنها 
دارای مشکل کروموزومی دارد و این مسئله ارتباطی با عوامل محیطی 
ندارند. این آمار تنها مربوط به ایران نیست و میزان سقط های ناخواسته 
در روزهای ابتدایی بارداری در کشورهای مختلف نیز به همین صورت 
است. متخصص زنان و زایمان با اشاره به اینکه از ۱۰۰درصد بارداری ها 
در مراحل اولیه ۴۰ درصد آنها منجر به سقط می شود،  گفت: ۱۵ تا ۲۰ 
درصد سقط ناخواسته نیز در سه  ماهه ا ول بارداری به وقوع می پیوندد، 
چرا که جنینی که تشکیل شده به دلیل مشکل کوروموزومی که پدر و 

مادر دارند تخم پوچ شده و منجر به سقط می شود.

توضیح قاسمی درباره نامه ظریف 
به موگرینی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش 
به اخبار منتشر شده در مورد نامه محمدجواد ظریف 
به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
ارسال  کرد:  اظهار  موضوعی،   تأیید چنین  با  اروپا 

چنین نامه هایی امر جدیدی نیست.
بهرام قاسمی در گفت وگو با ایسنا  با بیان این که 
ارسال این نامه مربوط به چندی پیش است ، ادامه 
داد: پیش از این نیز چنین نامه هایی بین طرفین 

مبادله شده است .
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان تاکید کرد :چنین 
همچنین  و  فیمابین  مسائل  دلیل  به  تبادالتی 
پیگیری مسأله برجام یک امر  کامال عادی است 

و امری غیرطبیعی قلمداد نمی شود.
می تواند  همواره  دوطرف  بین   : کرد  تصریح  وی 
نامه هایی در همین راستا تبادل و موضوعات  فی 

مابین  مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.

ورود دیرهنگام دولت برای تنظیم بازار

واردات برنج آذرماه آغاز می شود

برنج  بازار  در  نابسامانی  ماهها  از  پس  سرانجام 
وزارت  محصول،  این  قیمت  سابقه  بی  صعود  و 
جهادکشاورزی در اقدامی دیرهنگام تصمیم گرفت 
۱۰ هزارتن برنج را برای تعدیل قیمت این محصول 
که  گفت  معروفان  عباسی  کند.حسن  بازار  روانه 
برنج  قیمت  کنترل  برای  جهادکشاورزی  وزارت 
در بازار داخلی و تنظیم بازار این محصول تصمیم 
گرفت ۱۰هزار تن برنج توزیع کند و هدف اصلی 
ما تامین نیاز مصرف کنندگان بزرگ و همچنین 
تامین نیاز هیاتها و تکایا در ایام ماه محرم است تا با 
تامین نیاز آنها، از ورودشان به سطح بازار جلوگیری 
کنیم.معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی اضافه 
برنج  کردیم  احساس  اینکه  دلیل  به  هم  کرد:  
درحال گران شدن است و هم نزدیک شدن به ایام 
ماه محرم و صفر این تصمیم اتخاد شد؛ چرا که در 
این ایام به دلیل نذوراتی که مردم می دهند، مصرف 
تمام  در  دلیل  همین  به  می کند؛  پیدا  افزایش 
استانهای کشور برای هیات ها، تکایا و امکانی که 
مصارف باال دارند برنج و شکر عرضه خواهیم کرد.

وی به این پرسش که آیا در این ایام، مردم عادی نیز 
می توانند برنج و شکر دولتی دریافت کنند؟ پاسخ 
داد: بله، افراد عادی هم که مراجعه کنند و ما این 
کاالها را در اختیارشان قرار می دهیم. به گزارش 
مهر، وی در مورد شبکه فروشگاهی توزیع این اقالم 
بازرگانی  شرکت  بازرگانی  نداد.معاون  توضیحی 
دولتی ایران درباره قیمت برنج و شکر عرضه شده 
توسط دولت نیز اظهارداشت: ما به قیمت مصوب 
این اقالم را عرضه خواهیم کرد که براین اساس 
قیمت هرکیلوگرم  برنج زیر ۴ هزارتومان و شکر 
۲۵۲۰ تومان خواهد بود.به گفته معروفان در این 
ایام ۱۰ هزارتن برنج و ۵ هزارتن شکر توزیع خواهد 
شد.معروفان با بیان اینکه ممنوعیت فوق از اول 
مرداد تا اول آذر به مدت  ۴ ماه برقرار است، گفت: 
طی این مدت بخش خصوصی هم نمی تواند برنج 
خود  قبلی  ذخایر  توزیع  زمینه  در  اما  کند  وارد 
مشکلی ندارد و می تواند این کار را انجام دهد.وی 
در پاسخ به این پرسش که آیا در آذرماه واردات 
برنج از سرگرفته خواهد شد، اضافه کرد:بله، نیاز 
کشور به برنج ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن و میزان 
تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است بنابراین ما 
باید کمتر از یک میلیون تن برنج وارد کنیم که این 

کار انجام می شود.

کشف محموله بزرگ گوشت فاسد 
در البرز

مدیرکل دامپزشکی استان البرز از کشف محموله 
بزرگ گوشت فاسد در این استان خبر داد.

کرج  در  فارس  با  گفت وگو  در  علی اصغر شریفی 
و  سودجو  افراد  از  برخی  متاسفانه  داشت:  اظهار 
بی توجه به سالمت جامعه، اقداماتی انجام می دهند 
که سالمت مردم را با خطر جدی روبه رو می سازد. 
وی افزود: این افراد ناآگاه نمی دانند که دستگاه های 
نظارتی و بازرسی در حوزه های مختلف از جمله 
عرضه  و  تولید  بر  نظارت  حوزه  در  دامپزشکی 
در  شبانه روزی  طور  به  دامی  خامی  فرآورده های 
کوچک ترین  مشاهده  صورت  در  و  بوده  تالش 
انجام  قانونی  قاطع  برخورد  متخلفان  با  تخلفی، 
می دهند. مدیرکل دامپزشکی استان البرز تصریح 
کرد: به عنوان نمونه طی روزهای اخیر یک محموله 
و  در شهرستان کرج کشف  فاسد  بزرگ گوشت 
بالفاصله با متخلف برخورد قانونی صورت گرفت و 
هم اکنون پرونده متهم در مراجع قضایی در دست 

بررسی است.
انجام  حین  که  عملیات  این  در  گفت:  شریفی 
از  پس  ماموران  شد،  اجرا  روزانه  بازرسی های 
مراجعه به یک واحد بسته بندی فرآورده های دامی 
به عملکرد این واحد مشکوک شده و بررسی های 

بیشتر را در دستور کار قرار دادند.
وی بیان داشت: در این بررسی ها بیش از ۷۰ کارتن 
گوشت قرمز چرخ کرده که فاسد و تاریخ مصرف 
گذشته بود کشف گردید و متهمان تالش داشتند 
از  پس  را  غیربهداشتی  و  فاسد  گوشت های  این 
بسته بندی مجدد و جعل تاریخ مصرف روانه بازار 
کنند. مدیرکل دامپزشکی استان البرز افزود: این 
محموله بیش از یک تن وزن داشته و خوشبختانه 
خرده  صورت  به  عرضه  و  بازار  به  ورود  از  پیش 
فروشی کشف و بالفاصله معدوم شد. شریفی ادامه 
داد: همچنین طی روزهای اخیر ماموران بازرسی 
اداره دامپزشکی در شهرستان ساوجبالغ دو واحد 
عرضه فرآورده های خام دامی و طیور را به دلیل 
بی توجهی مکرر به قوانین و ذبح غیربهداشتی و 

کشتار غیرمجاز دام و طیور تعطیل کردند.
وی اظهار داشت: این دو واحد در شهرهای چهارباغ 
و گلسار فعالیت داشتند و پیش از این چندین تذکر 
دامپزشکی شهرستان ساوجبالغ دریافت  اداره  از 

کرده بودند.

خبرخبر

پس  این  از  مرکزی،  بانک  اخیر  ابالغیه  با 
موسسات جدید به طور رسمی و با شرایط 
و  سپرده  جذب  جهت  می توانند  خاص 
بانک  کنار  در  مسکن  تسهیالت  اعطای 
به طور  موسسات  این  کنند؛  اقدام  مسکن 
اختصاصی در یک استان مشخص فعالیت 

خواهند کرد.
بـا توجـه بـه چالش هـا و کمبودهایـی کـه 
در  مسـکن  تسـهیالت  اعتبـار  تامیـن  در 
کالن  شـهرهای  ویـژه  بـه  کشـور  سـطح 
وجـود دارد و از سـویی دیگـر تامیـن وام 
و تسـهیالت آن بـه عنـوان کمـک هزینـه 
بـه طـور انحصـاری از طریق بانک مسـکن 
بانـک  اخیـر  تصمیمـات  می شـود،  انجـام 
مرکـزی و شـورای پـول و اعتبار بـه ایجاد 
موسسـات پس انـداز و تسـهیالت مسـکن 

انجامیـده اسـت.
چند  مسکن  بانک  حاضر  حال  در  گرچه 
برای  متفاوت  شرایط  با  و  مختلف  گزینه 
پیش روی  مسکن  حوزه  در  تسهیالت دهی 
صورت  هر  به  اما  می دهد،  قرار  متقاضیان 
تنها نماینده شبکه بانکی در تامین بخشی 
این  طبیعتا  و  بوده  مسکن  هزینه های  از 
با  را  موجود  تقاضاهای  تمامی  نمی تواند 
توجه به قیمت فعلی مسکن پاسخگو باشد.

براین اساس، قرار بر این شد تا با مجوز بانک 
تسهیالت  و  پس انداز  موسسات  مرکزی، 

در  حدودی  تا  طرح  این  البته  که  مسکن 
سایر کشورها نیز مرسوم است، ایجاد شده 
تا بتواند از طریق جذب پس اندازهای خرد 
مالی  تامین  به  اعطای تسهیالت مسکن  و 

این حوزه بپردازد.
تامین  که  است  این  موسسات  این  ویژگی 
اعتبار بخش مسکن را به طور اختصاصی در 
مناطق جغرافیایی مشخص از طریق جذب 
حالت  این  در  که  می دهد  انجام  سپرده 
می تواند هزینه تعداد بیشتری از خریداران 

مسکن را پوشش دهد.
»تاسیس،  اجرایی  دستورالعمل  براساس 
و  پس انداز  موسسات  بر  نظارت  و  فعالیت 

و  اعالم  تازگی  به  که  مسکن«  تسهیالت 
ابالغ شده است، حداقل سرمایه  الزم جهت 
تاسیس و فعالیت موسسات در تهران ۵۰ 
میلیارد تومان و در سایر کالنشهرها و مراکز 
استان ها تا ۳۰ میلیارد تومان تعیین شده 
اعالم  اعتبار  و  پول  البته شورای  که  است 
مقاطع  در  می تواند  مرکزی  بانک  کرده 
می آید  پیش  که  شرایطی  طبق  و  دوساله 
سرمایه  حداقل  افزایش  و  تغییر  به  نسبت 
اقدام کند و این موضوع به طور حتم باید با 
تصویب شورای پول و اعتبار انجام می شود.

و  پس انداز  موسسات  فعالیت  برای  اما 
تسهیالت مسکن نیز چارچوب تعیین شده 

مورد  در چند  باید  آنها  که  به طوری  است 
سپرده گذاری  قبول  کنند؛  اقدام  خاص 
مدت دار، صدور گواهی سپرده عام و خاص، 
موسسات  از  بلندمدت  تسهیالت  دریافت 
اعتباری، دریافت کمک و وام های خارجی 
بین المللی  توسعه  و  مالی  موسسات  از 
کمک  دریافت  مرکزی،  بانک  مجوز  با 
موسسات  دولتی،  شرکت های  دولت،  از 
صدور  شهرداری ها،  و  غیردولتی  عمومی 
سپرده گذاران  درخواست  به  ضمانت نامه 
در  سپرده گذاری  مسکن،  بخش  در  فقط 
بانک مسکن، انتشار و فروش اوراق بهادار، 
ارائه ی خدمات نقل و انتقال وجوه ریالی به 
سپرده گذاران از طریق بانک مسکن، صدور 
افتتاح  سپرده گذاران،  برای  برداشت  کارت 
حساب امانی در حوزه پیش فروش مسکن و 
چند مورد دیگر از جمله فعالیت هایی است 
انجام  مسکن  پس انداز  موسسات  در  که 

خواهد شد.
آن طور که پیش تر بت شکن  - مدیر عامل 
موسسات  بود:  کرده  اعالم   - مسکن  بانک 
جدید در قالب شخصیت حقوقی و سهامی 
بخش  سرمایه  با  و  شده  پذیره نویسی  عام 
خصوصی فعالیت می کند ۲۰ درصد سهام 
توسط  مابقی  و  مسکن  بانک  به  مربوط 
خریداری  حوزه ها  سایر  و  مسکن  بخش 

خواهد شد.

رقیبان بانک مسکن وارد بازار می شوند

 موسسات اختصاصی »وام مسکن« آمدند
در هر استان فقط یک موسسه فعالیت خواهد کرد

مجلـس   ۹۰ اصـل  کمیسـیون  رییـس 
آخریـن وضعیـت پیگیری ها بـرای طرح 
سـاماندهی حقـوق و دسـتمزد مقامات و 
مدیران را تشـریح کـرد و گفت: از دیوان 
محاسـبات و سـازمان بازرسی کل کشور 
نیـز اطالعاتـی را دریافـت کرده ایـم کـه 
بـه محـض کامـل شـدن گـزارش، آن را 

ارائـه مـی کنیم.
آخرین  خصوص  در  محمدی  داوود 
در   ۹۰ اصل  کمیسیون  های  پیگری 
مورد طرح ساماندهی حقوق و دستمزد 
مقامات و مدیران کشور گفت: طرحی که 
تدوین شده دارای ۱۰ ماده است که بر 
اساس این مواد قانونی دریافت حقوق و 

دستمزدها ساماندهی شود.
وی افزود: پیش بینی های خوبی به عمل 
آمده که بر اساس آن تمامی دریافت ها 
و  اقتصاد  امور  وزارت  نزد  ای  در سامانه 
نوعی  به  و ضبط می شود؛  ثبت  دارایی 
برای دستگاه های  قابلیت دسترسی  که 

نظارتی وجود داشته باشد.
مجلس   ۹۰ اصل  کمیسیون  رییس 
موادی  اساس  بر  کرد:  تصریح  همچنین 
تنها  فرد  هر  برای  شده  بینی  پیش  که 
یک فیش حقوقی صادر می شود و حتی 
را  وظایفشان  ذیحسابان  و  مالی  ناظرین 
انجام دهند و اگر  با دقت و صحت  باید 
کوتاهی وجود داشته باشد آنها هم تحت 

تعقیب قرار می گیرند.
افزود:  مجلس  در  قزوین  مردم  نماینده 
چه  در  که  این  موضوع  کلیات  مورد  در 
مبالغ  از  چقدر  و  دارد  قرار  وضعیتی 
مانده  باقی  مقدار  چه  یا  و  برگشته 
گزارش جامعی تهیه می شود و از دیوان 
هم  کشور  کل  بازرسی  و  محاسبات 

اطالعات مورد نیاز را اخذ کرده ایم.
اینکه  محض  به  گفت:  پایان  در  وی 
خواهیم  ارائه  را  آن  شود  کامل  گزارش 

کرد.

با  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
تفویض اختیارات اجرای اقتصاد مقاومتی به 
استان ها روند اجرای اقتصاد مقاومتی سرعت 

بیشتری می گیرد.
فرماندهی  ستاد  نشست  در  واعظی  محمود 
استانداری  در  که  مازندران  مقاومتی  اقتصاد 
دولت  در  اکنون  گفت:  شد،  برگزار  مازندران 
مشکالت از حالت همایشی خارج و به اقدامات 

عملی در آن حوزه ها اقدام شده است.
واعظی با اشاره به اینکه با وجود همه مشکالت 
و کاهش قیمت نفت در سال گذشته، در سال 
جاری در مقایسه با سال گذشته همه شاخص 
است،  کرده  معنی داری  رشد  اقتصادی  های 
اظهار کرد: این نشان می دهد هنوز قبل از 
فرهنگ  مقاومتی  اقتصاد  رسیدن  نتیجه  به 

اقتصادی نهادینه شده است.
وی با بیان اینکه امسال امید است که رشد 
پایان سال به پنج درصد  تا  اقتصادی کشور 
برسد، افزود: عالئم خوبی را در رشد اقتصادی 
 8.8 رشد  صنعت  بخش  در  هستیم؛  شاهد 
درصد، در کشاورزی چهار درصد و در مجموع 
رشد اقتصادی باالی چهار درصد را شاهدیم و 
وضعیت در نیمه دوم سال بسیار بهتر از نیمه 

اول سال خواهیم  بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به 
رونق  به  این شاخص های منجر  باید  اینکه 

اشتغالزایی و معیشت مردم شود، افزود: باید در 
اشتغالزایی و گشایش در معیشت طبقه متوسط 

مردم تالش وافری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه باید تا پایان سال نقشه راهی را 
به عنوان پیگیری موضوعات مطرح کنیم، افزود: 
اگر بتوانیم  به گونه ای اختیارات را به استان ها 
تفویض کنیم روند اقتصاد مقاومتی در استانها با 
سرعت بیشتری صورت می گیرد و برای این 

مهم نمی توانیم تغییر ناگهانی داشته باشیم.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: چارچوبی برای اقتصاد 
مقاومتی تعیین شده و فعالیت اقتصاد مقاومتی 
در مازندران در ریل درستی قرار گرفته است و 
اقداماتی که برای حل موانع تولید صورت گرفته 
نوعی پیش نیاز اقتصاد مقاومتی و اقدام بسیار 

خوبی است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد:

تفویض اختیارات اجرای اقتصاد مقاومتی 
به استان ها

مقام  دادستان  گفت:  کشور  کل  دادستان 
قضاوت ندارد، اما دادستان ها به غیر از اینکه 
قاضی هستند و اصول قضاوت را باید در کار 
و برنامه های خود پیاده کنند وظیفه دارند به 
داد مردم و جامعه نیز توجه کنند و در مواقعی 
که فرد شکایتی دارد رسیدگی های الزم به آن 

مورد را انجام دهند.
حجت السالم و المسلمین منتظری امروز ۹ 
همایش  اختتامیه سیزدهمین  در  ماه  مهر 
نظامی  و  انقالب  عمومی،  دادستان های 
کشور، روسای کل دادگستری ها و سازمان 
قضایی نیروهای مسلح که در مشهد برگزار 
شد، در خصوص وظیفه دادستان در مقام 
این  در  گفت:  مردم،  عامه  حقوق  گرفتن 
و  باشند  شاکی  نباید  مردم  دیگر  مورد 
حقوق  احقاق  فریادزننده  خود  دادستان 
که  حدی  در  را  خود  تالش  و  بوده  عامه 

مطلوب است در این مورد انجام دهد.
منتظری با اشاره به اینکه موضوع حقوق عام 
نوع حقوق  این  پیگیری  و  مصادیق  تعریف، 
باید دقیق مشخص شود، عنوان کرد: در حال 
و  شده  مطرح  تازگی  به  موضوع  این  حاضر 
دادستان ها باید نظرات و پیشنهادات خود را در 
این خصوص به دست ما برسانند تا تشکیالت 

جدید هر چه سریع تر به تصویب برسد.
منتظری با بیان اینکه امیدواریم خروجی این 
همایش برای دستگاه قضا و دادستان  ها مفید 
باشد و دستاورد خوبی از این همایش کسب 
شود، اظهار کرد: این همایش در سطح مطلوبی 

برگزار شد.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، 
اظهار کرد: مشروعیت کار تمام ما به دلیل 
به  رهبری  معظم  مقام  که  است  اجازه ای 
بار مسئولیت  و  دستگاه قضایی داده است 
عنوان  به  ایشان  گذاشتند  ما  دوش  بر  را 
قضائیه  قوه  که  هستند  معتقد  ما  امر  ولی 
باید صد درصد انقالبی بوده و انقالبی عمل 
کند اگر ما مشروعیت خودمان را مستند به 
اجازه ایشان می دانیم وظیفه داریم به باید 

و نبایدهای ایشان عمل کنیم.

منتظری با تاکید بر اینکه برخالف نظر برخی از 
افراد انقالبی بودن، تندروی نیست، تصریح کرد: 
انقالبی گری به معنی عادل، دقیق، دلسوزانه، 
منصفانه، قاطعانه و بدون رودروبایستی عمل 

کردن است.
دادستان کل کشور نظارت دادستان ها را بر 
دو صورت دانست و افزود: اولین نظارت شما 
مربوط به نظارت های موردی است که گزارشی 
به دست دادستان ها رسیده و باید آن را بررسی 
کند، اما این نوع نظارت با توجه به شرایط کافی 

نیست.
تاکید  قضائیه   قوه  ریاست  کرد:  اضافه  وی 
زیادی بر راه اندازی و تقویت نظارت الکترونیکی 
فراهم  زیرساخت ها  راستا  این  در  داشته اند، 
شده و دو سامانه مربوط به آن تشکیل شده 
است، در این موارد محدودیت هایی داریم که 
مسئولیت هایی برداشته که حداکثر تا ۵۰ روز 

آینده این بخش نیز فعال می شود.
منتظری با اشاره به اینکه عالوه بر این  نظارت ها 
سه سیستم دیگر پیش بینی شده است، اظهار 
گزارش  دریافت  منظور  به  سامانه ای  کرد: 
طراحی  عامه  حقوق  خصوص  در  مردمی 
شده، اما سامانه دوم به منظور دریافت نظرات، 
به  اعتراض  را در خصوص  گزارشات مردمی 
عملکرد دادسراها دریافت می کند تا اعتماد به 

مردم به دستگاه قضایی جلب شود.
اما  کرد:  خاطرنشان  کشور  کل  دادستان 
و  دادسراها  ارتباط  برای  نیز  سوم  سامانه 
دادستان ها با دادستان کل به منظور ایجاد 
رویه واحد قضایی در میان مدیران دادسرا 
از  بعضی  در  که  پرونده هایی  انجام  برای 
و  شبهات  به  پاسخ  و  نبوده  روشن  موارد 
مختلف  موضوعات  در  دادستان ها  سواالت 
سه  این  امیدواریم  که  است  شده  طراحی 

سامانه در دهه فجر به افتتاح برسد.

دادستان کل کشور با اشاره به کوه خواری،  
طبیعی  منابع  تخریب  و  زمین خواری 
چنانچه  کرد:  تأکید  افراد،  برخی  توسط 
از  فزاینده ای  طور  به  کشور  طبیعی  منابع 
به  من  است.  مسئول  کسی  چه  برود  بین 
عنوان دادستان کل کشور و شما به عنوان 
دادستان های ایران عرضه کامل را نداشتیم 
ماست  بی عرضگی  بدهیم،  انجام  کاری  که 
که کار به اینجا رسیده است و زمینه چنین 
فعالیت هایی پدید آید. چرا ما باید به جایی 
به  نسبت  انقالب  معظم  رهبر  که  برسیم 
این مسأله و زمین خواری ها و کوه خواری ها 

ورود پیدا کنند.
وی با اشاره به مسأله فضای مجازی این فضا را 
بسیار مهم عنوان کرد و گفت: از جمله مسائلی 
که می تواند در حقوق عمومی قرار گیرد مسأله 
فضای مجازی است. فضای مجازی فوق العاده 
جدی  را  مسأله  این  باید  و  است  خطرناک 

بگیریم.
منتظری افزود: منتظری افزود: خواهشمندم با 
معاونت قضایی جرایم رایانه ای دادستانی کل 
و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه همکاری 
و  هنجارشکن  شبکه های  رصد  با  و  کنیم 
رسانه های ضدانقالب آنها را به دادستانی کل 

اطالع دهیم.
وی با بیان اینکه بخش اقتصاد مقاومتی در 
تصریح  است،  مجریه  قوه  اختیارات  حوزه 
کمک  با  می تواند  آن  از  قسمتی  اما  کرد: 
قوه قضائیه به پیش رود و بر این اساس از 
دادستان های محترم تقاضا می کنم با توجه 
اقتصاد  تحقق  در  حتماً  رهبری  تأکید  به 
مقاومتی کمک کنند و این وظیفه ماست 
که کشور را در راستای اقتصاد مقاومتی به 

پیش ببریم.
به  اشاره  با  ادامه  در  کشور  کل  دادستان 

همکاری دادستانی ها با ناجا و مراکز اطالعاتی 
و امنیتی، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای 
عالی امنیت ملی که بر همگان الزم االجراست 
قوه قضائیه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که 
مجرمینی که به مسائل امنیتی متهمند پیش 
از صدور قرار تخفیف محکومیت و مرخصی از 
وزارت اطالعات استعالمات الزم را اخذ نمایند.

وی ادامه داد: در همکاری با ناجا در مسائلی 
خودروها  توقیف  و  بدحجابی  همچون 
استان ها  از  بعضی  در  کنید.  همکاری 
و  است  خوب  بسیار  فعالیت  و  همکاری 
بگیرد.  صورت  باید  همکاری  این  حتماً 
همچنین جلسات مشورتی با مسئولین ناجا 
داشته باشید و تعامل و همکاری های بین 

قوه قضائیه و ناجا را افزایش دهید.
دادستان های  نظارت  به  اشاره  با  منتظری 
مراکز استان ها بر دادستان های شهرستان ها 
قانونی  و دستگاه خوب  را یک وسیله  این 
عنوان کرد که می تواند مفید باشد و گفت: 
این  دادگستری ها  محترم  روسای  از  من 
برگزاری  برای  را  زمینه  که  دارم  را  انتظار 
مرکز  دادستان های  همفکری  جلسات 
با دادستان ها فراهم کند. همچنین  استان 
از دادستان های محترم شهرستان ها تقاضا 
دادیاران خود  برای  دارم جلسات توجیهی 

تشکیل دهند.
وی با بیان اینکه اخیراً دستورالعمل کاهش 
تعداد زندانیان تعیین و ابالغ شده است،  تصریح 
کرد: این دستورالعمل بسیار مهم است و بار 
سنگینی بر روی دوش دادستان ها می گذارد. 
درخواست من این است که جلسات توجیهی 
را برای این امر برگزار کنید و معتقدم در صورت 
مشکالت  دستورالعمل  این  صحیح  اجرای 
زندانیان کاهش خواهد یافت و اعتبار دستگاه 

قضایی باال خواهد رفت.
از  داد:  ادامه  کشور  کل  دادستان 
دادستان های محترم تقاضا دارم حوادث و 
اتفاقات مهم شهر خود را به دادستانی کل 
اطالع دهید تا با همفکری هم مسائل را به 

طور صحیح حل کنید.

دادستان کل کشور:

 زمین خواری ها حاصل بی عرضگی است

رییس کمیسیون اصل 90 مطرح کرد:

تشریح آخرین وضعیت طرح ساماندهی 
حقوق و دستمزد مقامات و مدیران

ابالغ
قرائی  رضا  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  کشاورزی  خدیجه  خواهان   
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  مقدم 
شعبه ۲۶۷  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  شهرستان 
دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران ارجاع گردیده و به کالسه 
۹۵۰۹۹8۰۲۱۶۷۰۰۶۹۹ ثبت گردیده و وقت رسیدگی ۹۵/۰8/۲۳ ساعت 
۱۰:۳۰ تعیین که به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳  قانون آیین دادرسی مدنی و مراتب 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حاضر گردد . 
72036/ 110 منشی دادگاه حقوقی شعبه 267 دادگاه عمومی مجتمع قضایی 
خانواده دو تهران – زمانه قاضی 

آگهی
اینجانب شعبان همراز مالک خودروی تاکسی پیکان نارنجی به شماره 
پالک  شماره  ۹۱۱۲8۰۱۳۲۴۵و  موتور  شماره  8۱۴۰۰۰۰۹و  شاسی 
المثنی  رونوشت  تقاضای  فروش  اسناد  فقدان  8۷۷ت۴۴ایران ۶۲بعلت 
سند خودروی مذکور را نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی در خصوص 
خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع در 
کیلومتر ۶ جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند بدیهی 

است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقررات اقدام خواهد شد
 نکا

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله به اطالع طلعت خواجه فرخی مجهول المکان می رساندکه 
کیانوش عالئی وعبدالکریم شکارپوردادخواستی به طرفیت شما به خواسته 
اثبات مالکیت یک قطعه زمین معروف به حمومکا در پالک ۴۵۵ دزفول به 
این دادگاه تقدیم نموده که به کالسه ۹۵۰۳8۵ثبت ووقت رسیدگی آن 
مورخ ۹۵/8/۱۹ساعت۱۱:۳۰می باشد لذا مراتب وفق ماده ۷۳ قانون آئین 
دادرسی مدنی اعالم تا قبل از حلول وقت رسیدگی جهت تحویل گرفتن 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به این دادگاه مراجعه و همچنین در وقت 
رسیدگی دردادگاه حاضرشوید درغیراین صورت دادگاه به صورت غیابی 

رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی دزفول

مفقودی نوبت اول 
باروت اسلحه شکاری ساچمه زنی دولول ته پرپرکوسه  مفقودی کارت 
کالیبر۱۲ ساخت ترکیه بشماره سالح ۰۲sp۰/t۱۱۰۲متعلق به علی اکبر 

فدائی آستانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا
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آگهی
درخصوص تجدید نظر خواهی  اقای سید ابوالقاسم حاجی مالعلی ترک بطفیت مسعود 
فریدونی نسبت به دادنامه شماره ۴۶۱ صادره از این شعبه به علت مجهول المکان بودن  
تجدیدنظر خوانده ودرخواست تجدیدنظر خواه وبه تجویز مواد ۷۳ قانون ایین دادرسی 
مدنی دادگاههای انقالب  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد 
تا تجدیدنظر خوانده فوق از تاریخ نشر آگهی ظرف ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت  و ظرف مهلت فوق 

پاسخ خود را کتبا باین دفتر ارائه نماید 
۱۱۰/۷۴۰۶۳ میر دفتر شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

آقای مجتبی اسکندری دادخواستی به طرفیت آقای عباس کرمی دایر بر مطالبه وجه 
سه فقره چک وخسارت دادرسی وتاخیر تادیه تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  
نموده  که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰8۶ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید 
مدرس تهران  واقع  در تهران _خیابان دماوند خیابان وحیدیه مجتمع قضایی شهید 
مدرس ارجاع  و به کالسه ۹۵۰۵۵۰  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  ۱۳۹۵/8/۱۰ 
ساعت ۹/۰۰ تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده و در خواست  
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در 
امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  
میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن 
اعالم نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/74061منشی دادگاه کیفری شعبه 1086 دادگاه کیفری 2 مجتمع  قضایی شهید 
مدرس تهران

دادنامه 
اختالف شماره ۲ سامان  پرونده کالسه ۹۵۰۹۹8۳8۵۴۴۰۰۲۳۲ شورای حل 

تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۳8۵۴۴۰۰۲۶۱
خواهان :آقای ابراهیم  ایمانی چمعالی فرزند جمال به نشانی سامان خ پاسداران  

کوی فرهنگ سه راه کاهکش کوچه اول پالک 8 
خوانده : آقای فرزاد مقیم فرزند فتح ا... به نشانی شهرکرد آپارتمان های نگین 

خیابان مولوی شرقی کوچه ۶/۱ پالک ۴
خواسته : مطالبه وجه چک  به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به شماره ۲۷8/۴۰۹۱۶8 
عهده بانک صادرات شعبه سامان  به سررسید 8۵/۷/۱۲ به انضمام هزینه دارسی 

و خسارت تاخیر تادیه
رای قاضی شورا

ایمانی چمعالی فرزند جمال به طرفیت آقای  ابراهیم  در خصوص دعوی آقای 
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰  به  به خواسته مطالبه وجه چک  ا...  فتح  فرزند  مقیم  فرزاد 
بانک صادرات شعبه سامان به سررسید  ریال به شماره ۲۷8/۴۰۹۱۶8  عهده 
به  توجه  از  شورا  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  انضمام  به   8۵/۷/۱۲
محتویات پرونده و گواهی عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و 
اظهارات خواهان در  رسیدگی مورخ ۹۵/۵/۱8 و عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ 
قانونی و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت 
صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده 
دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه 
مشورتی شورا به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱8 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و مستندا« به ماده۱۱ قانون  شورا های حل اختالف و 
مواد ۳۱۳ و ۳۱۱ و ۳۱۰ قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۵۲۲ و۵۱۹ و ۱۹8 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
بابت اصل خواسته و ۱۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
لغایت اجرای حکم که توسط دایره ی  از زمان سررسید دین مورخ 8۵/۷/۱۲ 
اجرای احکام بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه و وصول میگردد 
در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی بوده و وفق مقررات ظرف 
مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ۲۰ روز پس از آن 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی محترم شهرستان سامان می باشد .

قاضی شورای حل اختالف شعبه 2 شهرستان سامان –محمد رضا بالنیان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فردیس

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانونی تعیین وضعیت ثبتی و اراضی 
۱۳۹۵۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱۷۴۵به  شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ هیات اول موضوع قانونی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد خزائی فرزند شارضا بشماره شناسنامه ۶۶۱صادره 
از نهاوند در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۴۹,۲متر مربع پالک ۲۷۵۰فرعی 
از ۱۶۳اصلی واقع در فردیس سه راه حافظیه بلوار ثابتی خیابان طالقانی کوچه شقایق 
پالک۱۷ خریداری از مالک رسمی آقای جعفر آقاکریمی محرز گردیده است . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
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.م/الف۶۲۶۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۷/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳۹۵/۷/۲۵

دادنامه
تاریخ رسیدگی: 8۶/۳/۲۲  شماره پرونده: ۲۱/۱۲۴/8۶

شماره دادنامه: ۳8۱   مرجع رسیدگی: شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران
خواهان: آقای بهمن گلشن با وکالت مرتضی یاوری

خوانده: شرکت تولیدی بنیادی بافت گرمسار 
خواسته ها:صدور حکم ورشکستگی

گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به شعبه وثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر 
دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی اعالم وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص آقای بهمن گلشن با وکالت مرتضی یاوری به طرفیت شرکت تولیدی 
بنیادی بافت گرمسار با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۱۱۵8۲۱بخواسته صدور حکم 
ورشکستگی واعالن توقف خوانده از تاریخ 8۲/۷/۱۵ تقدیم داشته ومفادا چنین توضیح 
داده که شرکت خوانده مبادرت بصدور چک به شماره ۲۰۷8۶۳-8۵/۷/۳۰ عهده بانک 
رفاه کارگران شعبه گرمسار به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در وجه خواهان نموده که 
به جهت بالمحل بودن گواهینامه عدم پرداخت بشماره 8۵۰۰۳۶۱-8۵/۱۲/۲ برای 
آن صادر گردیده است از سوی دیگر دفتر اسناد رسمی شماره ۳۱۱ تهران باارسال 
اظهارنامه شماره ۱۴۲۱-8۲/۷/۱۵ برای شرکت خوانده اعالم نموده که به علت عدم 
پرداخت اقساط اقدام به صدور اجرائیه علیه وی کرده است که به اداره سوم اجرای 
اسناد رسمی ارسال گردیده است بعالوه بانک رفاه کارگران بابت وام دریافتی خوانده 
از آن بانک به مبلغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در سررسید توسط خوانده پرداخت نشده 
وهمچنین بابت وجه سیزده فقره سفته وهمچنین عدم بازپرداخت وام دریافتی وی 
به مبلغ ۲۷۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال علیه شرکت یاد شده اقامه دعوی نموده است که طی 
دادنامه های شماره ۲۲۶-8۵/۴/۱۴ و۵۹۴-8۴/8/۷ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی 
گرمسار حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجوه مذکور صادره گردیده است لذا 
خواستار صدور رای بشرح خواسته می باشد آقای عارف نیک بنیان مدنی باارائه آگهی 
روزنامه رسمی شماره ۲۷8۰8/ت/۳۲-8۵/۷/۱۶ به عنوان مدیرعامل شرکت خوانده در 
جلسه مورخ 8۶/۳/۲۲ دادگاه دفاعا بیان داشته که با توجه به رکورد اقتصادی جامعه 
شرکت آنان دچار معضالت مالی شده ودر حال حاضر قادر به پرداخت بدهی نمی 
باشد ودر صورت اخذ تسهیالت ومساعدت دولت نسبت به پرداخت بدهی اقدام خواهد 
کرد دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی وکیل خواهان دادنامه های شماره 
۲۲۶-8۵/۴/۱۴ و ۵۹۴-8۴/8/۷ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار 
که به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت طلب بانک رفاه صادر گردیده وتوجها به 
اینکه مدیرعامل شرکت خوانده در جلسه مورخ 8۶/۳/۲۲ دادگاه به عدم توانایی شرکت 
یادشده در پرداخت بدهی اش اقرار نموده لذا باوارددانستن دعوی خواهان به استناد ماده 
۴۱۲ بند ب ماده ۴۱۵ ومواد ۴۴۰/۴۱8/۴۱۶ قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت 
خوانده واعالن توقف آن از تاریخ 8۲/۷/۱۵ صادر واعالم می گردد توضیحا اینکه درکلیه 
اختیارات ئحقوق مالی شرکت خوانده که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر 
تصفیه قائم مقام قانونی ورشکستگی می باشد  رای صادره حضوری وبا توجه به اقرار 

خوانده مستندا به مواد ۲۰۳/۲۰۲ وتبصره ۳۳۱ ق آ د م قطعی است.
110/74064 رئیس شعبه 124 دادگاه حقوقی تهران

آگهی
خواهان طالب جعفری دادخواستی به طرفیت خوانده سید هادی حسینی  به خواسته 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه  های عمومی  شهرستان  تهران  نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۱۲8دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید باهنر تهران  واقع  
در تهران _فلکه چهارم تهرانپارس مجتمع قضایی شهید باهنر ارجاع  و به کالسه 
۹۵۰۹۹8۰۲۴۲۵۰۰۲۱۰  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  ۱۳۹۵/۹/۱۵ ساعت 
۹/۳۰ تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان 
و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  
و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا 
خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  
کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر  گردد 
110/74065منشی دادگاه  حقوقی  شعبه 128دادگاه  عمومی  حقوقی  مجتمع قضایی 
شهید باهنرتهران

آگهی برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له:نام:یداله،نام خانوادگی:رضائی،نام پدر:چراغ،شغل:کاسب،نشانی 
محل اقامت: خرمشهر-بلوارخلیج فارس-نبش میخک-ابزارفروشی رضائی-مشخصات 
محل  پدر:،شغل:،نشانی  ها،نام  خانوادگی:چایچی  علیه:نام:محسن،نام  محکوم 
اقامت:مجهول المکان-محکوم به:به موجب دادنامه شماره ۹۰مورخ۹۵/۴/۳۰شورای 
حل اختالف خرمشهرحوزه دهم محکوم علیه محسن چایچی هامحکوم به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون در حق محکوم له ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ 
یکصدونودهزارریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان گردید.به استنادماده۳۳قانون 
شوراهای حل اختالف محکوم علیه مکلف است پس ازابالغ اجراییه ظرف ده روزمفادآن 
رابموقع اجرابگذاردویاترتیبی برای پرداخت محکوم به ویاانجام تعهدومفادرای بدهد.

ازسوی اجرای احکام  قانونی  اقدام  قانون اجرای احکام مدنی  درغیراینصورت طبق 
دادگستری صورت می پذیرد.    شماره م.الف)۹/۶۲۱(                                                                   

مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف خرمشهر -جلیلیان 

آگهی
ریاست محترم روابط عمومی دادگستری استان تهران به پیوست دو نسخه آگهی ارسال 
میگردد مقتضی است تا در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و نسخه ای از آگهی 
منتشره جهت ضبط در سابقه به این شعبه ارسال گردد خواهان فرحناز مصدق فرزند 
محمد اسماعیل خوانده حسین فرد اسماعیل خواسته طالق به درخواست زوجه وقت 
رسیدگی ۹۵/۷/۲8 ساعت ۱۰ صبح ضمنا اصل قبض پرداخت هزینه نشر آگهی به ش 
۵۳۷۲۵۵ و ۵۵۱۲۱۰ به مبلغ ۲۲۰/۰۰۰ ریال پیوست میباشد خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاه شعبه ۲۶۵ تهران نموده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳  قانون 
آیین دادرسی مدنی و مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده در 

وقت رسیدگی ۹۵/۷/۲8 ساعت ۱۰ جهت رسیدگی حضور بهم رساند . 
72031/ 110 منشی دادگاه حقوقی شعبه 265 دادگاه خانواده دو تهران 

اجراییه 
مشخصات محکوم له 

رمضان نظری پویان فرزند حسن به نشانی شهرستان نکا روستای تازه آباد منزل 
شخصی      مشخصات محکوم علیه        ۱-شرکت صنایع گچ زمرد خوزستان

به نشانی اهواز خ سروش غربی  پ ۵۴ کد پستی ۶۱۵۵۶۷۴۷۱۱
۲_مهدی مرادیان فرزند قاسم به نشانی شهرستان تهران خ ظفر روبروی کوچه 

بامداد جنب اداره مالیاتی پالک ۷۴طبقه سوم واحد ۶ 
محکوم به 

۹۵۱۰۰۹۱۵۹۵۳۰۱۴۴۴و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
به  تضامنا  علیهم  ۹۵۰۹۹۷۱۵۹۵۳۰۰۳۰۲محکوم  مربوطه  دادنامه  شماره 
۲۰۶۶۰۰۰۰ریال  رقم  و  خواسته  اصل  بابت  ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ریال  مبلغ  پرداخت 
بر مبنای قیمت شاخص ساالنه  تادیه  تاخیر  بعنوان هزینه دادرسی و خسارت 
اعالمی از سری بانک مرکزی از زمان سر رسید ۲8/۲/۹۴ لغایت اجرای حکم و 
همچنین به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان و مبلغ 

۳۲۵۰۰۰۰۰ریال در حق دولت محکوم گردید م.الف ۹۵۱۴۳
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نکا سید جواد رخش بهار

ابالغ 
خواهان فاطمه محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا پنجوی خواسته طالق 
به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ۲۶۷ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران ارجاع 
گردیده و به کالسه ۹۵۰۹۹8۰۲۱۶۷۰۰۷۲۷ ثبت گردیده و وقت رسیدگی ۹۵/۰8/۱۵ 
ساعت ۰۹:۳۰ تعیین که به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳  قانون آیین دادرسی مدنی و مراتب در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر باال جهت رسیدگی حاضر گردد . 
72041/ 110 منشی دادگاه حقوقی شعبه 267 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده دو 
تهران – زمانه قاضی 

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده - کالسه   شورای حل اختالف شماره ۲ سامان

خواهان :کیوان اسدی سامانی فرزند علی به نشانی سامان خ امام روبروی بانک ملت 
فروشگاه گل نرگس

خوانده :تراب علی پور فرزند حسن به نشانی مجهول المکان 
خواسته : مطالبه ۲ فقره چک به شماره های 8۶/۵۰/۲۵۱۹۶۴/ ل و ۲۵۱۹۹۷  /8۶/۵۰ 

/ ل بانک رفاه 
وقت رسیدگی : ۹۵/8/۱8 ساعت ۹ صبح

خواهان دادخواستی به خواسته مذکور در مورخه ۹۵/۶/۱۳ به طرفیت خوانده تقدیم 
شعبه شوراي حل اختالف شماره ۲ سامان نموده که به کالسه  ۳۲۵/۹۵ ش ۲ ثبت 
گردیده است وبه عنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب در اجرای ماده ۷۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی  یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي میگردد تا خوانده 
ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در تاریخ فوق در 

جلسه دادرسی حاضر شود.
دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 2 سامان

آگهي فقدان پرونده المثنی

نظر به اینکه پرونده ثبتی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵۴۵۶ مترمربع 
و مجزی شده  مفروز  اصلی  از ۳۶۱  فرعی  به پالک شماره ۱۴۰۶  قطعه ۲۲۳ 
 ۲ ناحیه  ثبتی  حوزه  جز  بزرگ  ولدآباد  اراضی  در  واقع  فرعی   ۳۶۱ پالک  از 
بنام   ۱۱8 دفتر   ۱۴۷ صفحه   ۳۱۴۱۱۷ ثبت  ذیل  آن  مالکیت  سند  که  کرج 
حسن محتشمی ثبت و سند صادر گردیده بموجب سند قطعی شماره ۹۱۳۱۷ 
مورخ 8۷/۱۲/۲۱ دفترخانه ۱۹ کرج سید هاشم میرجلیلی منتقل گردیده مفقود 
گردیده لذا مراتب به استناد بندهای ۳۳۲ و ۳۳۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی 
ارباب رجوع در سیستم اداری مراتب در یک نوبت  و کد ۳۴-۰۱ طرح تکریم 
انتقال نسبت به پالک  آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی و 
فوق الذکر و یا وجود پرونده ثبتی نزد خود میباشد و یا حقی که در این آگهی 
قید نشده یا بنفع کسی در قید بازداشت میبادش میتوانند ظرف مدت ۳۰ روز 
پس از انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه مدارک مستندات مربوطه به این 
اداره تسلیم و رسید دریافت دارد در غیر ایصنورت پس از انقضا مهلت تعیین 
شده این اداره نسبت به تشکیل المثنی پرونده ثبتی مذکور برابر مقررات اقدام 

خواهد نمود.۱۰۱ م/الف
ایرج فهیمی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرج

هیات موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
اول/  مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ هیات  راي شماره ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۶۰۵  برابر 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقاي سعید عباس زاده بشناسنامه شماره ۶8۳۲ صادره از کرج فرزند 
مستجاب در ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت ۲۲۰ 
مترمربع از پالک ۱۲۴۱۹ فرعي از ۱۷۰ اصلي واقع در البرز با خریداری از آقای 
مستجاب عباس زاده و با مالکیت مالک اولیه آقای محمد ترابی میباشد تایید 
مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۴۶۴۲۳ م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۰۷/۱۰  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ 
عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه سه کرج

هیات موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
هیات   ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ مورخ    ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۴8۹ شماره  راي  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
بالمعارض خانم فرزانه یوسف شهروی بشناسنامه شماره ۱۴۰۹ صادره از اهواز 
فرزند امیدعلی در ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 
با  البرز  در  واقع  اصلي  از ۱۷۲  فرعي  شماره ۲۵۷  پالک  از  مترمربع   ۱۴۵/۲۴
خریداری از عبداله رحیمیان و شهریار فرزانه و با مالکیت مالک اولیه بهک خانم 
حاتم نژاد قزوینی میباشد تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۴۶۵۹۳ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۰۷/۱۰  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ 

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه سه کرج

ابالغ

با  اکبر  به پرونده مطرح رسیدگی متهم: غالمرضا کریم خانی فرزند: علی  نظر 
پرونده کالسه فوق الذکر به اتهام: دو فقره خیانت در امانت از طرف این دادسرا 
آنها  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاریه  ابالغ  و  هستند  تعقیب  تحت 
ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری 
 ۳۴ شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۵ شهرستان کرج جهت پاسخگوئی به 
اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 

آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.۱۰۰ م/الف
دادیار شعبه ی 34 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ی 5 کرج- فقیه نصیری

آگهی ابالغ وقت دادرسی

بدینوسیله به متهم فتاح نصیری راد ابالغ می گردد که پرونده اتهامی نامبرده 
به کالسه ی ۹۴۰۹۹8۲۶۵۹۳۰۰8۳۴ در شعبه ۳۳ دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب کرج ثبت و به  اتهام جعل و خیانت در امانت در حال بررسی می باشد 
مراتب وفق ماده ۱۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری یک نوبت در یکی از جرائد 
مراجعه  شعبه  این  به  ماه  یک  مقرر  مهلت  در  تا  گردد  می  درج  کثیراالنتشار 
موضوع  به  غیابی  به صورت  شعبه  این صورت  غیر  در  نمایند  معرفی  وکیل  یا 

رسیدگی و قرار مقتضی صادر خواهد نمود. ۱۰۴ م/الف
دادیار شعبه 33 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5 کرج )ماهدشت(- یدالهی فخر

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی
اول/دوم  ۹۵/۶/۲۳هیات  ۱۳۹۵۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۵۷۵۹مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقد سند  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی به کالسه پرونده شماره ۱۳۹۳۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۴۵۳ مستقر در واحد 
مالیدره     فالح  علی   / آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  جویبارتصرفات  ثبتی 
شماره شناسنامه ۴۵۹ به شماره ملی ۵8۲۹۶۳۲۵۱۹قطعه – واقع در ۶ اصلی 
بخش ۴ به مساحت ۳۳۹/8۹متر مربع خریداری از هاجر حسینی انجام گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضائی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 

صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا تحدید 
لذا به موجب ماده  حدود رقبه فوق ساعت 8 صبح ۹۵/8/۲ بعمل خواهد آمد 
۱۴ قانون نسبت از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نماینده قانونی آنها در موقعه تحدید حدود و در محل حاضر نباشد مطابق ماده 
۱۵ قانون ثبت ملک آنها  با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اشخاص که نسبت به حدود حقوق ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند 
دادخواست  روز   ۳۰ مدت  ظرف  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یکماه 

به اداره ثبت اسناد جویبار تحویل نمایید م. الف ۹۵۰۶۷۹8
تاریخ انتشار: نوبت اول:۹۵/۷/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/۷/۲۴

رئیس ثبت اسناد و امالك جویبار حسین روحانی

ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم آن به آقای سید احمد پایدار خواهان زهرا 
پیمان پناه دادخواستی به طرفیت خوانده سید احمد پایدار به خواسته مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت یک فقره چک به مبلغ 
۳8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ش ۱۳۰۶/۱۱۵۹۱۷/۵۷ مورخ ۹۴/۶/۳۱ تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی عدالت تهران   ارجاع و به کالسه ۹۴۰۹۹8۰۰۰۱۲۰۱۱۶۱ ثبت گردیده 
که گردیده وقت رسیدگی ۹۵/8/۱۲ ساعت ۱۲:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حاضر گردد .
72071/ 110 منشی دادگاه حقوقی  شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
عدالت تهران – رسولی 

آگهی
پرونده شماره رای  ۱۳۹۵۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۵۴۷۵ مورخه ۱۳۹۵/۶/۱۶ هیات اول / 
دوم موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
واحد  در  پرونده شماره ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۲۷۴مستقر  به کالسه  رسمی 
ثبتی جویبار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای آیت اله آقائی        به 
شماره شناسنامه ۲۰۱۱۷ به شماره ملی ۲۱۶۰۲۹۵8۰۹ مربوط به  ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰8/۹۴ متر مربع قسمتی از پالک 
– فرعی از ۱۰ اصلی قطعه – واقع در بخش ۷ جویبار خریداری از مالک رسمی 
آقای / خانم همت رضی پور  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ار تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد    م. الف : 

۹۵۰۶8۰۲
تاریخ انتشار: نوبت اول:۹۵/۷/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/۷/۲۴
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اجراییه 
مشخصات محکوم له 

رمضان نظری پویان فرزند حسن به نشانی شهرستان نکا روستای تازه آباد منزل شخصی 
مشخصات محکوم علیه    ۱-شرکت صنایع گچ زمرد خوزستان

به نشانی اهواز خ سروش غربی  پ ۵۴ کد پستی ۶۱۵۵۶۷۴۷۱۱
۲_مهدی مرادیان فرزند قاسم به نشانی شهرستان تهران خ ظفر روبروی کوچه بامداد 

جنب اداره مالیاتی پالک ۷۴طبقه سوم واحد ۶ 
محکوم به 

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵۱۰۰۹۱۵۹۵۳۰۱۴۴۴و شماره 
مبلغ  پرداخت  به  تضامنا  علیهم  مربوطه ۹۵۰۹۹۷۱۵۹۵۳۰۰۳۰۲محکوم  دادنامه 
۶۵۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و رقم ۲۰۶۶۰۰۰۰ریال بعنوان هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قیمت شاخص ساالنه اعالمی از سری بانک مرکزی از 
زمان سر رسید ۲8/۲/۹۴ لغایت اجرای حکم و همچنین به پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی در حق خواهان و مبلغ ۳۲۵۰۰۰۰۰ریال در حق دولت محکوم 

گردید م.الف ۹۵۱۴۲
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نکا سید جواد رخش بهار

رونوشت آگهی حصروراثت 
سید میالد حسن پورپیاکالیی دارای ش ش ۳۴۱۴  به شرح دادخواست به کالسه 
۱/۶۱۷/۹۵از  این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید عباس حسن پور پیاکالیی      بشناسنامه  در تاریخ ۹۵/۵/۱اقامتگاه دائمی 

خود  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-سید مجتبی حسن پور ف سید عباس و شهره به ش ش ۱۵۶صادره از بابل پسر 

متوفی 
۲-سید میالد حسن پور ف سید عباس و شهره به ش ش۳۴۱۴صادره از بابل پسر 

متوفی 
۳-سیده شیرین حسن پور ف سید عباس و شهره به ش ش۰-۲۰۵۰۲۰۲۱۳۱صادره 

از بابل دختر متوفی 
۴-شهره توفیقی ف اسمعیل و فهیمه به ش ش ۶۵۱8صادره از تهران همسر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهاد شدم. الف ۹۵۰۶۵۴ 

دبیر شعبه یکم شورای حل اختالف بابل 

دادنامه
شهرستان  خانواده  دادگاه   ۲ شعبه   ۹۵۰۹۹8۳8۶۹۲۰۰۲۱۶ کالسه  پرونده 

شهرکرد 
تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۳8۶۹۲۰۰۴8۶ 

خواهان : خانم مریم باقری وانانی فرزند علیداد با وکالت خانم الهه رضایی اسد 
فلکه   – شهرکرد   – بختیاری  و  محال  چهار  نشانی  به  اکبر  علی  فرزند  آبادی 

آبی  - خ ۱۲ محرم جنوبی پاساژ ولی عصر ط اول پ ۱۲۷
خوانده : آقای بهنام ایزدی فرزند ید اله به نشانی مجهول المکان

خواسته : مطالبه مهریه 
رای دادگاه

الهه  خانم  وکالت  با  علیداد  فرزند  وانانی  باقری  مریم  خانم  دعوی  در خصوص 
رضائی به طرفیت آقای بهنام ایزدی فرزند یداله به خواسته صدور حکم مطالبه 
مهریه به تعداد ۵۱۴ قطعه سکه تمام بهار آزادی مقوم به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
از دفتر ثبت  ازدواج شماره ۵8۷۲88 صادره  به رونوشت مصدق سند  با توجه 
ازدواج شماره ۵۶ شهرکرد رابطه نکاح دائم بین طرفین پرونده محرز و مسلم 
است دادگاه با عنایت به اینکه  بمجرد عقد زن مالک مهر می شود و هر وقت 
بخواهد میتواند در آن تصرف کند مطابق رونوشت مذکور نیز مهریه خواهان بر 
ذمه خوانده بوده و نامبرده در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دفاعی موجهی 
بعمل نیاورده و با توجه به نظر قاضی مشاور لذا با استناد به ماده ۱۰8۲ قانون 
مدنی )و تبصره الحاقی به آن( خوانده را به پرداخت تعداد ۵۱۴ سکه تمام بهار 
آزادی بعنوان مهریه و مبلغ ۷۹8۰۰۰ ریال هزینه های دادرسی پرداخت شده 
از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید .ضمنا« خواهان هنگام تقدیم 
دادخواست از پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال معاف بوده 
که مسئول اجرای احکام شعبه هنگام اجرای حکم و مالئت خواهان مکلف است 
مبلغ مذکور را از وی دریافت و به صندوق دولت واریز نماید .رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه خانواده شهرکرد – ابراهیم صالحی

آگهی موضوع ماده 3
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   

ساختمان های فاقد سند رسمی 
 / اول  هیات  مورخه ۱۳۹۵/۴/۲۹  آرا شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۴۰۷۰  برابر 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   دوم 
۱۳۹۳۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۰۰۹مستقر  شماره  پرونده  کالسه  به  رسمی  سند 
سکینه  خانم  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  جویبار  ثبتی  واحد  در 
شیفته        به شماره شناسنامه ۴۲صادره از جویبار  فرزند ابراهیم   به شماره 
ملی ۵8۲۹۷۴۹۹۲۰ در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
در  واقع   – قطعه  اصلی   ۱۰ از  فرعی   – پالک  از  قسمتی  مربع  متر   ۱۵۱/۱۰
بخش ۷ جویبار خریداری از مالک رسمی آقای / خانم موروثی   محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند ار تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد  
  م. الف : ۹۵۰۶8۰۴

تاریخ انتشار: نوبت اول:۹۵/۷/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/۷/۲۴
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آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
دوم   / اول  هیات  مورخه ۱۳۹۵/۶/۲۹  آرا شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۵۹۷۱  برابر 
موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
به کالسه پرونده شماره ۱۳۹۴۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۵8۰مستقر در واحد ثبتی جویبار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمود تقی نژاد چلمیانی        به شماره 
شناسنامه ۹۵۵صادره از قائمشهر   فرزند خلیل   به شماره ملی ۵8۲۹۴۹۵۵۰۳ در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۲۲۵/۵۰ متر مربع قسمتی از 
پالک – فرعی از ۲۴ اصلی قطعه – واقع در بخش ۷ جویبار خریداری از مالک رسمی 
آقای / خانم اصالحات   محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ار تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد   م. الف : ۹۵۰۶۷۹۴
تاریخ انتشار: نوبت اول:۹۵/۷/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/۷/۲۴
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افزایش 2 برابری ضریب امید به زندگی ایرانیان

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد که ضریب امید به 
زندگی درجامعه ایرانی نسبت به ۴۰ سال گذشته ۲ برابر افزایش 

یافته است.
سید حسن قاضی زاده هاشمی در همایش پیاده روی خانوادگی که 
به مناسبت هفته سالمند در بوستان جوانمردان منطقه پنج تهران 
به زندگی در میان مردان ۷۶  امید  برگزار شد، اظهار کرد: اکنون 

سال و در میان زنان 8۱ سال است.
به  نسبت  ایرانی  بانوان  میان  در  زندگی  به  امید  اینکه  دلیل  وی 
مردان، پنج سال بیشتر است را وفاداری آنان نسبت به همسران و 

مراقبت از زندگی و اموال خود عنوان کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه با مسن شدن 
دارند  توجه  و  مراقبت  به  بیشتری  نیاز  سالمندان  ایران،  جمعیت 
خاطرنشان کرد: در دولت های گذشته توجه جدی در حوزه سالمت 

برای سالمندان نشده است.
را  یازدهم سالمت جامعه  اینکه دولت  بیان  با  زاده هاشمی  قاضی 
یکی از مهمترین اولویت های خود قرار داده است، افزود: امکانات 
کافی در این زمینه نداریم و الزم است چندین دهه به صورت جدی 

به حوزه سالمندان توجه جدی داشته باشیم.
مسکو  شهر  و  روسیه  کشور  به  خود  اخیر  سفر  به  اشاره  با  وی 
تا   ۱۲ حدود  تهران  همانند  روسیه  پایتخت  جمعیت  کرد:  عنوان 
۱۵ میلیون نفر است ولی از نظر امکانات این شهر دارای 8۰ هزار 
تخت بیمارستانی دولتی و خصوصی است، در حالی که در تهران 
تنها ۲۶ هزار تخت بیمارستانی وجود دارد که نمی تواند پاسخگوی 

نیازها باشد.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: بیشتر امکانات درمانی 
و بیمارستانی کشور مربوط به ۵۰ سال قبل است که باید به این 

حوزه توجه جدی داشت.
عامل  مهمترین  را  روزانه  ورزشی  های  فعالیت  و  روی  پیاده  وی، 
تندرستی جامعه دانست و ابراز امیدواری کرد که مردم و سالمندان 
نسبت به سالمت خود توجه بیشتری داشته باشند و مواد قندی و 
دخانیات که مهمترین عوامل بر هم زننده زندگی در جامعه است 

را کنار بگذارند و به ورزش و فعالیت های ورزشی اهمیت دهند.
در همایش پیاده روی خانوادگی که به مناسبت هفته سالمند در 
سازمان  رئیس  شد،  برگزار  تهران   ۵ منطقه  جوانمردادن  بوستان 
بهزیستی کل کشور، شهرداران مناطق سه و پنج، معاون اجتماعی 

فرهنگی شهرداری تهران و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

کاهش 14 درصدی ورود غیر قانونی از مرزهای 

فرمانده هنگ مرزی تایباد از توابع خراسان رضوی گفت: آمار ورود 
از مرزهای شرقی در  ایران  غیر قانونی به خاک جمهوری اسالمی 

سال جاری ۱۴ درصد کاهش یافت.
سرهنگ مجید پویان اظهار کرد: یکهزار و 8۹۰ نفر به علت ورود 
غیر قانونی در منطقه مرزی شرق استان خراسان رضوی در ۶ ماهه 

نخست سال جاری دستگیر شدند 
وی با بیان اینکه معبر مرزی دوغارون واقع در شرق خراسان رضوی 
است،  واقع  افغانستان  با  منطقه  این  کیلومتری  مرزی ۳۰۰  نوار  و 
مرزهای  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  زمینی  معبر  این  کرد:  اظهار 
شرقی کشور و تنها مرز رسمی برای ورود و خروج اتباع افغانستان 
است.  وی اظهار کرد: با توجه به تعامل خوب میان ایران و افغانستان 
همچنین در سال گذشته هفت نفر رهایی گروگان و در نیمه نخست 
سال جاری یک نفر آزد سازی گروگان از طریق مرزبانان دو کشور 

به نتیجه رسید. 
ماه   ۶ در  قاچاقچی  و  اشرار  نفر  سه  دستگیری  از  همچنین  وی 
نخست سال ۹۵ خبر داد و گفت: در همین مدت چهار نفر رابط 

خبری اشرار و سوداگران مرگ نیز شناسایی و دستگیر شدند. 
و  الکترونیکی  تجهیزات  بکارگیری  با  افزود:  پویان  سرهنگ 
خودروهای پوششی در طول نوار و عقبه مرزی و نیز همکاری نیروی 
انتظامی شهرستانهای تربت جام، خواف و تایباد امنیت کامل در این 

منطقه برقرار است. 
افزود: در حال  تایباد  فرماندهی هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک 
حاضر مرزهای شرقی کشور بویژه این خطه مرزی در امنیت کامل 
به سر می برد و برای هرگونه ورود متجاوزین و اشرار یکی از ناامن 

ترین مرزهای کشور می باشد. 
 ۲۲۵ فاصله  در  تایباد  نفری  هزار   ۱۱۴ مرزی  شهرستان  مرکز 

کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد. 

رسانه های صهیونیستی از کتاب های درسی 
ایران عصبانی هستند

اینکه  بر  تأکید  با  پرورش  و  آموزش  وزیر  متوسطه  آموزش  معاون 
است  اصولی  جزو  مقدس  دفاع  شخصیت های  الگوسازی  به  توجه 
رسانه های  گفت:  توجه می شود،  آن  به  درسی  تألیف کتب  در  که 

صهیونیستی از کتاب های درسی ما عصبانی هستند.
در  پرورش  و  آموزش  وزیر  متوسطه  آموزش  معاون  زرافشان  علی 
خصوص »چرایی حذف درس شهید فهمیده از کتاب هدیه آسمانی 
پایه ششم«،اظهار داشت: اینکه رسانه های صهیونیستی از کتاب های 
درسی ما عصبانی هستند، نشانه این است که در کتاب های درسی 
شهادت  و  جهاد  روحیه  تربیت  و  مقدس  دفاع  ارزش های  به  ما 
اگر  صورت  این  غیر  در  و  است  شده  توجه  دانش آموزان  بین  در 
آنقدر  آنها  بود،  صهیونیستی  رژیم  میل  باب  ما  درسی  کتاب های 

حمله نمی کردند.
رژیم  با حرف  برخی  را  درسی  کتاب های  در  تغییر  داد:  ادامه  وی 
از  است؛ چرا که  نسبت غلطی  این  دادند که  تطبیق  صهیونیستی 
کتب  تألیف  دفتر  مدیرکل  اینجانب  که  زمانی  در  و  دور  گذشته 
نیز بودم، اسرائیل تحلیلی در  درسی در زمان وزارت آقای حاجی 
خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کتب درسی انجام داده 
بود و اعالم کرده بود یکی از دالیل حرکت های ایثارگرانه در بین 
دانش آموزان و مردم ایران وجود محتوای فرهنگ ایثار و شهادت و 

ترویج آن بوده است.
پی  صهیونیستی  رژیم  عصبانیت  این  از  ما  باید  افزود:  زرافشان 
ببریم که کتاب های درسی کار خود را درست انجام داد ه اند و اگر 
این  در  سروصدایی  هیچ  و  بودند  راضی  آنها  بود،  این صورت  غیر 
خصوص نمی کردند. معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش 
با  را می بینند،  از دوستان که کتاب های درسی  برخی  یادآور شد: 
برای نمونه اعالم می کنند  پایه ای می کنند؛  آن برخورد نقطه ای و 
در پایه ششم درس شهید فهمیده حذف شده است، در حالی که 
دانش آموزی که وارد مدرسه می شود تا زمان فارغ التحصیل شدن، 

کتاب  های ۱۲ پایه را می خوانند.
وی با تأکید بر اینکه این افراد به این موضوع توجه نمی کنند که 
اگر موضوع شهید فهمیده در پایه ششم نیست، آیا در پایه دیگری 
وجود دارد یا خیر، تصریح کرد:  امسال عالوه براینکه در پایه ششم 
به موضوع شهید فهمیده توجه شده است، در پرسش های درسی 
نیز این موضوع بیان شده و اینکه بیان کرده ایم کدام شهدای کربال 

شما را به یاد شهید فهمیده می اندازند.

مخدرها و روان گردان ها جوانان و 
نوجوانان را تهدید می کند

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
گفت: طرح توانمندسازی و پیشگیری از مصرف 

مواد مخدر در ۱۲ استان کشور اجرا می شود.
حمیدرضا صرامی در همایش آموزشی پیشگیری 
افزود: حجم تهدیدهای  از آسیب های اجتماعی، 
ناشی از اعتیاد، مواد مخدر و روان گردان ها همه 
اقشار جامعه را مورد تهاجم قرار داده و مهم ترین 
نسلی که امروز در مقابل این آسیب ها قرار گرفته 

نوجوانان و جوانان کشور هستند.
توانمندسازی  طرح  اجرای   به  اشاره  با  وی 
دوم  دوره  مدیران  و  معلمان  والدین،   نوجوانان، 
این  کرد:  اظهار  کشور،  ۱۲استان  در   متوسطه 
دوره ها تاکنون در چهار استان قم، قزوین، مرکزی 
و لرستان برگزار شده و تا ماه آینده 8 استان از 
جمله آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، خوزستان، 
سیستان و بلوچستان، تهران، گلستان، کرمان و 

هرمزگان زیر چتر این آموزش ها می روند.
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
تصریح کرد: والدین باید با جدیت در این کارگاه ها 
شرکت کنند و مدیران نیز باید با همکاری جدی 
نسبت به عملیاتی کردن این طرح ورود کنند و 
مشاوران باید در کالس های درس نسبت به انتقال 

این مطالب مبادرت ورزند.
طرح  این  اختصاصی  هدف  کرد:  اضافه  صرامی 
کاهش  اعتیاد است و از اهداف دیگر این طرح 
این است که بتوانیم دانش و نگرش دانش آموزان 

را نسبت به اعتیاد اصالح کنیم.
بدنی  تربیت  این همایش معاونین  همچنین در 
و سالمت و توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش 
فرهنگی  ۲8هزار  آموزش  به  لرستان  پرورش  و 
لرستانی و ۱۵۷هزار نفر از دانش آموزان، دبیران 
و والدین در سال جاری اشاره کرده و بر اهتمام 
از  پیشگیری  برای  تربیت  و  تعلیم  دستگاه 

آسیب های اجتماعی تاکید کردند.

بیماریهای قلبی؛ علت 40 درصد 
مرگ جوانان ایرانی

معاونت  غیرواگیر  بیماریهای  مسئول  کارشناس 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به 
اینکه بیماریهای قلبی و عروقی یکی از شایع ترین 
علل مرگ و میر در ایران به شمار می رود، گفت: 
نزدیک به ۴۰ درصد از علل فوت جوانان در ایران 

بیماریهای قلبی شناخته شده است.
  به گزارش ایسنا، دکتر ویدا صنیعی به مناسبت 
»روز جهانی قلب« اظهار کرد: در سالهای اخیر 
آمار مرگ و میر بیماران قلبی و عروقی در دنیا 
افزایش چشمگیری داشته و ساالنه میلیون ها 
نفر در دنیا به خاطر عارضه قلبی جان خود را 
از دست می دهند. این کارشناس مسئول تأکید 
از  بسیاری  در  قلبی  بیماری های  عالئم  کرد: 
نداشتن عالمت  لذا  می شوند،  ظاهر  دیر  موارد 

دلیل بر سالمت قلب نیست.
صنیعی با اشاره به اینکه اولین گام برای داشتن 
قلب سالم شناخت عوامل خطری است که قلب 
را تهدید می کند، استعمال سیگار، فشار خون 
باال، میزان کم کلسترول خوب، سابقه خانوادگی 
بیماریهای قلبی زودرس و افزایش سن)در مردان 
۴۵ سال و در زنان ۵۵ سال( را از جمله این عوامل 

خطرزا برای بیماریهای قلبی و عروقی دانست.
وی همچنین از سیگار بعنوان یکی از مهمترین 
عوامل بروز حمالت قلبی یاد کرد و احتمال بروز 
حمله قلبی در یک فرد سیگاری را تا ۷۰ درصد 

بیشتر از یک فرد غیر سیگاری اعالم کرد.
صنیعی در پایان داشتن رژیم غذایی سالم، کاهش 
مصرف کربوهیدرات از جمله نان های چرب و سیب 
زمینی سرخ شده، چکاپ منظم درصورت وجود 
سابقه بیماری یا حمالت قلبی، انجام فعالیت های 
ورزشی منظم روزانه ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ورزش سبک 
و پیاده روی، کاهش استرس و خودداری از مصرف 
نوشیدنی های الکلی و نوشابه های گازدار را از دیگر 
نکات توصیه شده برای داشتن قلبی سالم دانست.

پوشش دهی نقاط پرترافیک در 
مراسم های عزاداری محرم پوشش 

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ گفت: نیروهای 
پلیس راهنمایی و رانندگی پوشش الزم ترافیکی 
اباعبدا... حسین)ع( را  ایام سوگواری شهادت  در 

فراهم می کنند.
سرهنگ عابدی، جانشین پلیس راهور تهران بزرگ 
ازاقدامات پلیس راهور در ایام سوگواری ماه محرم 
خبر داد و تصریح کرد: در حالی که تنها یک هفته 
برنامه ریزی های  باقی است،  آغاز ماه محرم  به 
مناسب صورت گرفته و برای برگزاری هر چه بهتر 
مراسم های مذهبی با مدیریت کامل بر مسیرها و 

بار ترافیکی آماده ایم.
وی افزود: برای این ایام، جلساتی را با مسئوالن 
ذیربط ترتیب داده ایم و طی آن تمام پیش بینی 

های الزم برای این روزها را صورت گرفته است.
و  تردد  مسیرهای  تمام  گفت:  عابدی  سرهنگ 
نقاطی که اصوال هر سال مراسم های عظیم در 
آن محدوده برپا می شود را شناسایی و با توجه 
به آن در صورت لزوم طرح  های ترافیکی اعمال 

خواهد شد.
نشان  بزرگ خاطر  تهران  راهور  پلیس  جانشین 
و  مساجد  مقابل  ما  ماموران  الزم  پوشش  کرد: 
محل های برپایی مراسم های عزاداری به ویژه در 
سه شب آخر دهه اول ماه محرم صورت می گیرد و 
تمام تالش ما ایجاد نظم عبور و مروری در سطح 
شهر است تا عزاداران حسینی در بهترین شرایط 
ممکن و با خیالی آسوده در محل های مراسم و 

هیئات حاضر شوند. 

خبرخبر

رفاه  اعتباری  )کارت  کارا  طرح  اجرای  با 
بگیران  مستمری  ویژه  ایرانیان(  اجتماعی 
از  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان سازمان  و 
اقساطی کاال  پایه فروش  )بر  سال گذشته 
ماهانه  ماهه   ۱۲ اقساط  طی  خدمات  و 
 ۴۰۴ بر  بالغ  تاکنون  درصد(  یک  حداکثر 
شده  صادر  هدف  جامعه  برای  کارت  هزار 

است.
به گزارش پیام زمان  از مرکز روابط عمومی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  رسانی  واطالع 
اجتماعی با توجه به موفقیت های به دست 
به  ماه گذشته،  آمده دراین طرح طی سه 
اجتماعی   ،کارورفاه  تعاون  وزارت  پیشنهاد 
جمهور  رئیس  اول  معاون  موافقت  و 
اجرای طرح »کارا« برای تمامی  کارکنان 
قانون  ماده ۵  اجرایی موضوع  دستگاه های 
و  پیش بینی  کشوری  خدمات  مدیریت 

توصیه شده  است.
 در طرح یاد شده هیچ گونه منابع دولتی 
درگیر نخواهد شد و تأمین تمامی کاالها و 

خدمات صرفا توسط بخش خصوصی انجام 
می شود.

گفتنـی اسـت بر اسـاس مدل پیشـنهادی، 

اداره کل مالـی و ذیحسـابی هـر دسـتگاه 
خریـداری  کاالهـای  اقسـاط  بازپرداخـت 
شـده را تـا زمـان تسـویه حسـاب ضمانت 
کامـل کـرده  و بـر اسـاس اعتبـار سـنجی 
صـورت گرفتـه )۴ برابر میانگیـن دریافتی 
صـورت  بـه  متقاضـی(  مزایـای  و  حقـوق 
اعتبـاری در کارت هـای مشـموالن شـارژ 

شـود. می 
بعد  ماه  از  خرید  از  پس  نهایتاً  همچنین 
به  نسبت  نهایی  حساب  تسویه  زمان  تا 
بازپرداخت اقساط اقدام می شود. در حال 
به  خدمات  و  کاالها  فروش  دامنه  حاضر 
سرعت در حال گسترش بوده که این امر 
از یک سو خود موجب رونق فضای کسب 
و کار و توسعه بازار اشتغال شده و از سوی  
هدف  جامعۀ  رفاه  سطح  افزایش  به  دیگر 

منجر خواهدشد.
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محققان در بررسی های جدید به این نتیجه 
در  گوشی  نمایشگر  مشاهده  که  رسیدند 
جدی  کامال  تهدید  یک  می تواند  نیمه شب 

برای بدن انسان محسوب شود.
گوشی هوشمند از جمله ابزارهایی محسوب 
از  بسیاری  برای  آن  از  دوری  که  می شود 
را  مسئله  این  ولی  می نماید.  غیرممکن  ما 
گوشی  به  زدن  سر  که  باشید  داشته  باور 
به سالمت شما  نیمه های شب می تواند  در 

آسیب جدی وارد کند.
تازگی یک  به   Deloitte تحقیقاتی  مرکز 
مطالعه جامع در این زمینه انجام داد و در 
پایان متوجه شد از هر سه کاربر تلفن همراه 
یک نفر به این دستگاه اعتیاد دارد و حتی 

در نیمه های شب از خواب بیدار می شود تا 
به آن سر بزند.

البته این آمار می تواند اندکی وخیم تر باشد. 
برای افرادی در گروه سنی ۱8 تا ۲۴ سال 
دارد که  احتمال وجود  این  به سر می برید 
گوشی  به  نسبت  فرد  یک  نفر،  دو  هر  از 

هوشمند خود معتاد شده باشد.
مرکز Deloitte که به صورت تخصصی در 
زمینه خواب و عوامل مرتبط با آن فعالیت 
نیمه های  در  داد  هشدار  مردم  به  می کند 
زیرا  نروند.  خود  همراه  تلفن  سراغ  شب 
مستقیم  رابطه  آنها  سالمت  با  مسئله  این 
در  همراه  تلفن  که  آسیبی  مهم ترین  دارد. 
نور  طریق  از  می کند،  وارد  شب  نیمه های 

آبی آن ایجاد می شود.
این نور به بدن انسان اعالم می کند که هم اکنون 
از چک  پس  که  زمانی  بنابراین،  و  است  روز 
کردن گوشی می خواهیم دوباره به خواب برویم 
انسان  بدن  و  می شود  کاسته  آن  کیفیت  از 

نمی تواند دوباره به شرایط استراحت برگردد.

تابش نور آبی در هنگام شب موجب می شود 
برنامه ریزی بدن انسان برای خوابیدن تا سه 
ساعت به تاخیر بیافتد و در مطالعه مجزایی 
که دانشگاه هاروارد انجام داده نیز مشخص 
شده است که این نور باعث می شود انسان 

خواب عمیق را تجربه نکند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: امروز به برکت 
معظم  رهبر  داهیانه  رهبری  و  شهدا  خون 
انقالب و همچنین تالش همه خدمتگزاران 
نظام مقدس جمهوری اسالمی شاهد امنیتی 

مثال زدنی هستیم.
سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی کشور 
نماز  خطبه های  از  پیش  خود  سخنان  در 
هفته  آغاز  آستان  در  تهران  امروز  جمعه 
به برکت خون  امروز  انتظامی گفت:  نیروی 
شهدا و رهبری داهیانه رهبر معظم انقالب 
نظام  خدمتگزاران  همه  تالش  همچنین  و 
امنیتی  شاهد  اسالمی  جمهوری  مقدس 

مثال زدنی هستیم.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی نقش مهم و 
اثرگذاری در این امنیت دارد، گفت: همکاران 
خدوم ما در بیش از 8۷۰۰ کیلومتر از مرزها 
ایران  اسالمی  جمهوری  دریایی  و  خشکی 
امنیت  از لحاظ  حضور دارند و خوشبختانه 
صورتی  در  و  هستیم  مناسبی  وضعیت  در 
و  سلفی  ضدانقالب،  تکفیری،  گروه های 
گروه هایی که به دنبال منافع اقتصادی شوم 
نفوذ  ما  مرزهای  به  بخواهند  هستند،  خود 
کنند با هماهنگی های الزم برخورد مناسب 

صورت می گیرد.
ما  ادعای  این  از  نشان  داد:  ادامه  اشتری 
تقدیم  انتظامی  نیروهای  که  است  شهدایی 
نظام جمهوری اسالمی کرده است همکاران 
من و نیروهای نظامی و امنیتی تا پای  جان 
ایستاده اند تا دشمن نتواند به هر شکلی به 

کشور ما نفوذ پیدا کند. 

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به کاهش ۳ 
درصدی تصادفات و تلفات جاده ای در ۶ ماهه 
بنده  همکاران  گفت: حضور  امسال  نخست 
برای نظم بخشیدن ترافیکی در تمام ساعات 
با کاهش  تا  باعث شد  شبانه روز در جاده ها 
۳ درصدی تصادفات و تلفات جاده ای مواجه 

شدیم که البته به این مقدار راضی نیستیم.
اشتری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری 
مبنی بر برخورد با کاالی قاچاق، اظهار داشت: 
در این راستا نیروی انتظامی گام های مؤثری 
اقتصاد  تقویت  برای  راه  مهمترین  برداشته، 
کشور مقابله با کاالی قاچاق است و نیروی 
انتظامی با به کارگیری ظرفیت خود به ویژه 
در بخش نیروی انسانی در مرزها توانست در ۶ 
ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ 

درصد کشفیات کاالی قاچاق را افزایش دهد.

امنیت  طرح های  راستای  در  داد:   ادامه  وی 
اجتماعی و اخالقی مبارزه با تولیدکنندگان 
و توزیع کنندگان مواد مخدر سنتی و صنعتی 
در  گرفته، همچنین  اقدامات خوبی صورت 
خصوص جمع آوری معتادان متجاهر نسبت 
به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش شناسایی 
و جمع آوری داشتیم که البته برای نگهداری 
این افراد معتاد حتماً باید مکان هایی از قبل 
آماده شود و دستگاه های مسئول باید در این 

زمینه کار کنند.
اشتری تأکید کرد: نیروی انتظامی آمادگی 
این را دارد که در صورت تجهیز مکان های 
نگهداری معتادان در سراسر کشور در کمتر 
معتادان  وجود  از  را  شهرها  هفته  یک  از 

پاک کند.
وی در خصوص برخورد با سارقین و مجرمین 

این  انتظامی در  نیروی  جرائم خشن گفت: 
بخش اقدامات پیشگیرانه مناسبی انجام داده 
که نتیجه آن کاهش ۴ درصدی جرائم خشن 
نسبت به سال گذشته است و در همین راستا 
پرونده هایی که در این زمینه در پلیس آگاهی 
تشکیل شده با فوریت و به صورت ویژه مورد 
درصد  از ۹۰  بیش  و  گرفته  قرار  رسیدگی 
تحویل  و  شناسایی  خشن  جرائم  مجرمین 

مراجع قضایی شده اند.
بحث  داد: در  ادامه  انتظامی  نیروی  فرمانده 
اقدامات  انتظامی  نیروی  مجازی  فضای 
مناسبی انجام داده و جرائم مختلف در حوزه 
از  البته  است.  کرده  رصد  را  مجازی  فضای 
وظایف شورای عالی فضای مجازی این است 
که تمام دستگاه های ذی ربط در این موضوع 

را پای کار بیاورد.
وی با اشاره به بحث عفاف و حجاب گفت: در 
این زمینه نیروی انتظامی وظایف خود را در 
حد توان و حتی بیشتر انجام داده و با مراکزی 
که جوانان ما را به سمت اقدامات غیرمجاز 

می برد، برخورد می کند.
اشتری با اشاره به ارائه ۱۳ میلیون خدمات 
قبیل صدور  از  مردم  به  گوناگون  اجتماعی 
خدمت  پایان  کارت  و  گذرنامه  گواهینامه، 
همچنین  گفت:  امسال  نخست  ماهه   ۶ در 
همکاران ما در نیروی انتظامی به ۱۳ میلیون 
با تلفن ۱۱۰ شده  و ۴۰۰ هزار تماسی که 
بود پاسخ دادند ضمن اینکه در آمارهای خود 
پاسخگویی به ۴۰۰ هزار تماس با سامانه ۱۹۷ 

را داشته ایم.

چک کردن گوشی در نیمه شب به سالمت 
شما آسیب می زند

فرمانده ناجا: امنیت کشور مثال زدنی است 
افزایش 40 درصدی کشف کاالی قاچاق

پیش رویی جمعیت 
به سمت سالمندی 

رئیس سازمان بهزیستی کشور از گسترش بنیاد فرزانگان 
در سراسر کشور در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: 
با توجه به اقدامات اثربخش نظام سالمت کشور امید به 
زندگی به ۷۴ سال افزایش یافته که با پدیده سالمند 

شدن جمعیت روبه رو هستیم.
راهپیمایی بیش از یک هزار سالمند و مراسم روز جهانی 
سالمندان با حضور وزیر بهداشت، معاون وزیر و رئیس 
سازمان بهزیستی کشور، قائم مقام سازمان بهزیستی 
بوستان  در  تهران  استان  بهزیستی  مدیرکل  و  کشور 

جوانمردان تهران برگزار شد.
به گزارش پیام زمان ،محسنی بندپی معاون وزیر و رئیس 
سازمان بهزیستی کشور در مراسم روز جهانی سالمندان 
گفت: با توجه به اقدامات اثربخش نظام سالمت کشور 
امید به زندگی به ۷۴ سال افزایش یافته که با پدیده 
سالمند شدن جمعیت روبرو هستیم. وی با اشاره به اینکه 
یک پنجم دوران زندگی را دوران سالمندی تشکیل می 
دهد و باید بهره کافی را از این دوران برد گفت: مهمترین 
مشکالت سالمندان تنهایی، انزوا و بیماری است. محسنی 
بندپی از گسترش بنیاد فرزانگان در سراسر کشور در 
برنامه ششم توسعه خبر داد و افزود: با همکاری معاونت 
بانوان و خانواده ریاست جمهوری ۴۵ هزار زن سالمند به 
صورت پایلوت روشهای سبک زندگی سالم شامل تغذیه، 

ورزش و استفاده از فرصتهای مختلف را فرا می گیرند.

آغاز تولید داروی ایرانی
» ام اس« در روسیه 

اس  ام  درمان  ایرانی  نوساخت  داروی  تولید  خط 
وزیر  هاشمی  سیدحسن  حضور  با  )فینگولیمود( 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه در 

شهر سن پترزبورگ روسیه آغاز شد.
دارویی  یافینگولید   )Fingolimod( فینگولیمود 
است که به منظور کاهش تعداد حمالت و به تأخیر 
انداختن ناتوانی در بعضی بیماران مبتال به مولتیپل 

اسکلروزیس )MS( استفاده می شود.
عباس کبریایی زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع 
نشست  در  این  از  پیش  که  ایران  انسانی  داروهای 
از  فارما  ایران  المللی  بین  نمایشگاه  دومین  خبری 
تولید سه دارو با فرموالسیون ایرانی در روسیه خبر 
طراحی  و  ریزی  برنامه  براساس  گفت:  بود،  داده 
در  مسکو  و  تهران  همکاری های  برای  شده  انجام 
سفیر  سنایی  مهدی  حضور  با  که  تولید  خط  این 
ایران در روسیه به بهره برداری رسید، طرف ایرانی 
فینگولیمود  داروی  اولیه  ماده  تولید  فناوری  انتقال 
روسی خود  با شریک  انجام شده  توافق  براساس  را 

اجرا می کند.
وی ادامه داد: براساس این همکاری، مواد اولیه این 
مورد  جهانی  استانداردهای  باالترین  براساس  دارو 
بازار  به  عرضه  قابل  المللی  بین  سازمان های  تائید 

دارویی روسیه و دیگر کشورها تولید خواهد شد.

نبود درک صحیح از پدیده جوانی، 
مهمترین چالش پیش روی جامعه

امور جوانان وزارت ورزش و جوانان  معاون ساماندهی 
گفت: مهمترین چالش ما نبود درک صحیح در سطوح 
با  مرتبط  موضوعات  و  ابعاد  پدیده جوانی،  از  مختلف 
در  جوانان  مشارکت  و  آفرینی  نقش  اهمیت  جوانان، 

توسعه کشور است.
به  مسیر  دو  در  ما  کرد:  اظهار  رستمی  رضا  محمد 
را  جوانی  گفتمان  یکی  کرده ایم،  اقدام  موازی  صورت 
در الیه های دولت مطرح کرده ایم. این کار را از طریق 
ستادهای ساماندهی انجام داده و همه دستگاه ها را وادار 
کرده ایم که در ستاد ساماندهی امور جوانان در سطح 
امر موجب  ملی و شهرستانی مشارکت کنند، همین 
شد که درک مسئوالن نسبت به موضوع جوانان بیشتر 
شود عالوه بر آن سمن ها را فعال کردیم. در حال حاضر 
با  و  اثرگذار هستند  مدیریت  در  استان ها  در  سمن ها 
مسئوالن استانی مانند استاندار جلساتی برگزار می کنند و 
آنقدر عملکرد برخی از آنها خوب است که استاندار پیگیر 

مذاکرات انجام شده با آنهاست.
وی در ادامه گفت: این اتفاق خیلی خوب است. در سال اول 
دولت یازدهم هیچ جایگاهی در کشور نداشتیم. در شش 
هفت ماه اخیر این حوزه جوانان چه در حوزه اجتماعی و 
سمن ها و چه در حوزه حاکمیتی در حال دیده شدن و 
اهمیت این حوزه در حال درک شدن است. ما تالش های 

زیادی کرده ایم تا این دو بخش را تقویت کنیم.
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آگهی فقدان سند مالکیت
محمد رضا محسن زاده  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه سوم تفکیکی به 
مساحت ۱۳۳/۷۱ متر مربع  واقع در طبقه سوم که ۵/۶۶ متر مربع آن بالکن مسقف 
است به شماره ۱۶۱۶۲ فرعی مفروز از ۱۵۲۳۲ فرعی از ۳۱۴ اصلی بانضمام انباری 
قطعه سه تفکیکی به مساحت ۶/۷۵ متر مربع واقع در همکف وبانضمام پارکینگ قطعه 
دو تفکیکی به مساحت ۱۰/۵۶ متر مربع واقع در همکف جزء حوزه ثبتی شهرستان 
ساوجبالغ مورد ثبت ۱۰۰۱۹۷صفحه ۳۱8 دفتر امالک 8۵8 به نام محمد رضا محسن 
زاده  ثبت و سندمالکیت  بشماره چاپی ۱۵۵۶۲۴ صادر گردیده است که به علت 
جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب 
به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده ۱۲۰ 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 مقررات عمل گردد.م/الف ۴۱۶
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ساوجبالغ

آگهی حصر وراثت
جاسم کریمي به شناسنامه شماره۱۷۰۵ به شرح دادخواست به کالسه ۳/۴۷۴/۹۵/ 
ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و اشعار داشته که شادروان حمید 
کریمی به شناسنامه۱۴۹ در تاریخ۹۵/۶/۱۳ درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند 

از افراد ذیل:
۱.گلباغ محمدی زایچه ۱۳۳۵/۲۴۹ همسر متوفی

۲.کاظم کریمی زایچه ۱۳۴۳/۱۳۵۵ پسر متوفی
۳.جاسم کریمی زایچه ۱۳۵۱/۱۷۰۵ پسر متوفی

۴.یداله کریمی زایچه  ۱۳۵۵/۶پسر متوفی
۵.دلیرکریمی زایچه ۱۳۷۰ پسر متوفی

۶.احترام کریمی زایچه ۱۳۶۰/8 دختر متوفی
۷.بهاره کریمی زایچه ۱۳۶۴/۲۲ دختر متوفی

8.شراره کریمی زایچه  ۱۳۶8دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان پاوه

آگهی حصروراثت
ازخرمشهردرخواستی  بشناسنامه۶8صادره  پدرغلیم  حمیدنام  موسی  آقای 
غلیم  مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
حمیدبشناسنامه۲۶۷صادره ازرامهرمزدرتاریخ ۵۴/۷/۲۴درخرمشهراقامتگاه دائمی فوت 
ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی بامشخصات فوق الذکر۲-ناجح حمیدفرزندغلیم بشماره 
شناسنامه۶۱۳صادره ازخرمشهر۳-عبودحمیدفرزندغلیم بشماره شناسنامه۶۱ صادره 
شناسنامه۲۲۶صادره  بشماره  حمیدفرزندغلیم  متوفی(۴-سکینه  ازرامهرمز)پسران 
ازرامهرمز۶- شناسنامه۶۰صادره  بشماره  حمیدفرزندغلیم  ازرامهرمز۵-فراحه 
خانم  ازخرمشهر۷-فریحه  ۳8۱۱صادره  شناسنامه  بشماره  حمیدفرزندغلیم  بدریه 
حمیدفرزندغلیم بشماره شناسنامه۱۲صادره ازرامهرمز)دختران متوفی(والغیر.اینک 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض 
داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم 
داردواالگواهی صادر وهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه 
اعتبارساقط است.         شماره م.الف)۹/۶۰۹(                                                                                                                                

   رئیس شعبه دوخرمشهر

تغییرات
آگهی تغییرات شرکت تجارت سبز اورامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵8۷ و 
شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۷۰۰۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای اسماعیل رونقی )کد ملی ۴۹۵۹۹۱۱۰۴۲( به سمت مدیرعامل، آقای بختیار 
فرازی ) کد ملی ۴۹۵۰۰۶۱۱۳۵( به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کاکاعلی رونقی 
)کد ملی ۳۳۶۹۶۴۲۵۳۰( به سمت نائب رئیس هئیت مدیره به مدت دو سال انتخاب 

شدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 
و نیز کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل)اسماعیل رونقی( همراه با مهر 

شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء تعیین سمت مدیران انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم  ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه

مرجع ثبت شرکت ها موسسات غیر تجاری جوانرود

تغییرات
آگهی تغییرات شرکت تجارت سبز اورامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵8۷ 
و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۷۰۰۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
۱.آقای محمد بازانی به شماره ملی ۴۹۵۹۹۱۰۳۵۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهمن 
برزگرفرد به شماره ملی ۴۹۵۹۹۱۳۲۶۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند.
۲.اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای کاکاعلی رونقی به شماره ملی ۳۳۶۹۶۴۲۵۳۰ و آقای اسماعیل رونقی به شماره 
ملی ۴۹۵۹۹۱۱۰۴۲ و آقای بختیار فرازی به شماره ملی ۴۹۵۰۰۶۱۱۳۵ به عنوان 

اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب مدیران انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم  ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک  استان کرمانشاه

مرجع ثبت شرکت ها موسسات غیر تجاری جوانرود

ابالغ وقت دادرسی
خواهان/شاکی خبات خدری فرزند علی دادخواستی به طرفیت خواندگان۱. فاطمه 
خانی فرد فرزند محمدصالح ۲. صدیق محمدی به خواسته مطالبه وجه بابت... تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان جوانرود نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱ دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان جوانرود واقع در شهرستان جوانرود- میدان انقالب- ابتدای 
خیابان شورا ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹88۴۶۰۳۰۰۶۲۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن ۱۳۹۵/۰8/۱۶ و ساعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان/ و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 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 خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود- کیکاوس مالح

شهرستان جوانرود- میدان انقالب- ابتدای خیابان شورا

متن آگهی
 خواهان سمیه طهماسبی نمکی و سحر طهماسبی و رقیه طهماسبی نمکی و محمد 
طهماسبی و سارا طهماسبی و منوچهر طهماسبی و فاطمه طهماسبی نمکی و زینب 
طهماسبی و کبری میر سپهوند دادخواستی به طرفیت خوانده مهناز شجاعی چاغروند 
و فرناز شجاعی چاغروند و علی یار کرمی نژاد به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  ملک 
به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
۹۵۰۹۹8۶۶۱۰۷۰۰۰۹۶ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/8/۱۶ و ساعت 
۱۱:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده ۷۳ 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
خواهان فروتن طهماسبی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده نور اله درودگر به خواسته 
انتقال سند یک دستگاه کامیون بنز مایلر به شماره انتظامی ۷۳۷ ع ۲۲ ایران ۷۱ تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اردل نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری  - 
شهرستان اردل  - بلوار شهداء ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹8۳8۱۶۱۰۰۵۷۶ ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۹/۱۴ و ساعت ۱۰ صبح وقت رسیدگی تعیین شده است  
به علت مجهول المکان بودن خوانده / و در خواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده ۷۳ 
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 اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان اردل – 
روح اله خلیل زاده

ابالغ وقت دادرسی
متهم  خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  علی  فرزند  فاتح حمدی زاده  خواهان/شاکی 
سعید حبیبی فرزند به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان جوانرود نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان جوانرود واقع در شهرستان جوانرود- میدان انقالب- ابتدای خیابان شورا 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  کالسه ۹۵۰۹۹88۴۶۰۳۰۰۶۳۰  به  و  ارجاع 
۱۳۹۵/۰8/۱۶ و ساعت ۱۲:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/
متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 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 خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود- کیکاوس 

مالح
شهرستان جوانرود- میدان انقالب- ابتدای خیابان شورا

آگهی
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹8۱۰۱۱۳۰۰۱۵۴ شعبه ۶۳ مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف تهران دادنامه ش ۹۵۰۹۹۷۱۰۱۱۳۰۰۵8۶ خواهان آقای منوچهر کرباسی 
خوانده آقای قاسم ملکی خواسته مطالبه طلب گردش کار خواهان دادخواستی بخواسته 
فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه 
فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده حوزه بتصدی امضا کنندگان زیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را 
اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید در خصوص دعوی منوچهر کرباسی 
به طرفیت آقای قاسم ملکی  آقا باقر به خواسته مطالبه مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به اظهارات خواهان در دادخواست 
تقدیمی و صورتجلسه رسیدگی ۹۵/۴/۲۰ مبنی بر اینکه اشتباها مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال به حساب خوانده واریز نموده و با تماس های مکرر به نامبرده نسبت به باز پرداخت 
آن اقدام نمی نماید شورا با استعالم از بانک مربوطه مراتب طی پاسخ ۱۱۲/۲۹۴۹/۷ 
مورخ ۹۵/۲/۱۳ اعالم داشته است که در تاریخ ۹۵/۱/۲۶ مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به 
حساب قاسم   ملکی آقا باقر واریز شده است پرینت حساب نیز ارسال شده است خوانده 
علیرغم دعوت به جلسه بر اساس نشر اگهی در روزنامه ورزشی بین المللی ۹۵/۲/۲۷ 
حضور نیافته و الیحه دفاعی نیز ارسال ننموده با توجه به نظریه اعضای محترم شورا 
دعوی خواهان مقرون به صحت شناخته شده اعالم میدارد دعوی خواهان به استناد 
نامه مواد۱۹8 و ۵۱۹ و ۵۲۲ ق ا د و مواد ۲۳۰ و ۱۲8۴ و ۱۲۵۷ و ۳۰۱ قانون مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
به انضمام هزینه دادرسی به میزان ۴۷۰/۰۰۰ ریال و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 
شاخص اعالمی بانک مرکزی  از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۵/۲/۲۵ لغایت یوم الوصول 
به نفع خواهان صادر این رای غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل وا خواهی 
در این شعبه  و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در کلیه محاکم عمومی 

حقوقی خواهد بود .  
72020/ 110 قاضی شورا حوزه  63  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف تهران – 
سلیمی

آگهی
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹8۱۰۱۰۵۰۰۰۱8 شعبه ۵۵ مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف تهران دادنامه ش ۹۵۰۹۹۷۱۰۱۰۵۰۰۲8۶ خواهان خانم میترا حیدری زاده 
خوانده آقای امیر فراهانی خواسته مطالبه طلب گردش کار خواهان دادخواستی بخواسته 
فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه 
فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده حوزه بتصدی امضا کنندگان زیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را 
اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید در خصوص دادخواست خانم میترا 
حیدری زاده به طرفیت آقای امیر فراهانی به خواسته مطالبه مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت پرداخت جهت خرید و نصب کف پوش که خوانده پس از دریافت آن از انجام 
تعهدات و خرید اجناس امتناع نموده و وجوه دریافتی را مسترد نمیدارد نظر به رسید 
ارائه شده که توسط خوانده امضا گردیده و با توجه به اظهار نامه ارسالی توسط خواهان 
و عدم پاسخ گویی خوانده و اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه 
رسیدگی حاضر نگردیده الیحه ای نیز در دفاع از خود و برائت ذمه خویش ارائه ننموده 
است ادعای خواهان محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد۱۹8 و ۵۱۹ و ۵۲۲ 
ق ا د حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام هزینه دادرسی به میزان ۹۴۰/۰۰۰ ریال و خسارت تاخیر تادیه از 
۹۵/۱/۲۲ الی اجرای حکم بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی که در اجرا محاسبه 
می گردد در حق خواهان صادر این رای غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل وا 
خواهی در این شعبه  و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در کلیه محاکم 

عمومی حقوقی خواهد بود .  
72025/ 110 قاضی شورا حوزه  55  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف تهران – قاضی ملکی

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹8۰۲۴۲۱۰۰۰۰۷شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره۹۵۰۹۹۷۰۲۴۲۱۰۰۴8۳
خواهان:تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت آقای سجاد رحیم کیا فرزند محمدرضا

خوانده: آقای ابوالفضل قلعه فرزند محمد
خواسته ها: مطالبه وجه چک 

گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به شعبه وثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده 
مقرر دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی اعالم وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت آقای سجاد رحیم کیا به 
طرفیت آقای ابوالفضل قلعه بخواسته صدورحکم به پرداخت مبلغ دویست وچهل 
وپنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره ۰۱۳/۱۹8۳۹۴-۹۴/۱۰/۱۵ به 
عهده بانک سپه به انضمام خسارت تاخیر تادیه وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل 
تقدیم داشته بدین شرح که خواهان به استناد تصویر مصدق چک وگواهینامه 
عدم پرداخت مدعی است وجه چک مذکور رااز خوانده طلبکار می باشد وخوانده 
دارنده سند  ید  در  تجاری  آنجائیکه وجود سند  از  نماید  امتناع می  پرداخت  از 
اماره بر وجود دین بر ذمه خوانده صادر کننده می باشد وخوانده با وصف ابالغ 
قانونی از طریق نشر آگهی حضورنیافته والیحه ای هم تقدیم نداشته است ادعای 
مواد  به  مستندا  خواهان  خواسته  وباپذیرش  تشخیص  ومسلم  محرز  را  خواهان 
۳۱۲/۳۱۱/۳۱۰/۲۴۹ قانون تجارت ومواد ۵۲۲/۵۱۹/۵۱۵/۱۹8 ق آ د م خوانده را 
به پرداخت مبلغ دویست وچهل وپنج میلیون ریال وجه چک فوق الذکر به انضمام 
هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت 
یوم االداء وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید  
رای صادره غیابی وظرف مهلت ۲۰ روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

وظرف۲۰روز دیگر قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه تجدید نظر می باشد.
110/74066 رئیس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران

پیرو آگهی های منتشره
 در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای عارف ایمانی  که مجهول المکان می باشد 
ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران در پرونده شماره 
۹۴۱۰۲۶ محکوم به پرداخت مبلغ ۳8۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته وخسارت 
دادرسی در حق محکوم له آقای احمد پالیزبان وخانم معصومه چالی ونیم عشر دولتی 
شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی  مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه 
اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
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شهید مفتح تهران

آگهی مفقودی
برگ سبز موتورسیکلت دینو ۱۲۵ مدل ۱۳۹۴ به شماره شهربانی ۶۶۶۲۲-۵8۷ و 
شماره موتور ۰۱۲۵NBY۶۹۱۷۳۱ و شماره تنه  -NBY  -   ۱۲۵ A -۹۴ ۰  به نام 

مرتضی چوب تراش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اضطراب کودکان 
و ابتال آنها به دیابت در بزرگسالی 

بچه ها فرشته ها و امانت های الهی هستند، بنابراین الزم 
داشته  را  آنها  سالمتی  هوای  مدرسه  و  منزل  در  که  است 

باشید.
رفتار والدین و در کنار آن کادر آموزشی مدارس، در سالمت 

این مادران و پدران آینده از اهمیتی برخوردار است.
اگر این بچه ها در محیطی پر از تنش و استرس بزرگ شوند، 

به نفع سالمتی شان نخواهد بود.
این  به  آمریکا  ی  متحده  ایالت  هاروارد  دانشگاه  محققان 
نتیجه رسیدند کودکانی که تحت استرس زیادی قرار دارند، 
در سنین بزرگسالی بیشتر در معرض دیابت و بیماری های 
تا  کافیست  هشدار  همین  گیرند.  می  قرار  عروقی  قلبی 

والدین و کادر آموزشی بیشتر مراقب باشند.
تاثیر مخرب استرس بخصوص  از  نیز محققان  این  از  پیش 
استرس های محل کار روی سالمت افراد پرده برداشته بودند. 
اما اخیرا محققان دانشگاه هاروارد ثابت کرده اند که استرس 

روی بچه های کم سن و سال نیز تاثیر مخربی دارد.
روزنامـه در  کـه  محققـان  ایـن  پژوهـش   نتایـج 
 American College of Cardiology بـه چـاپ 
رسـیده اسـت نشـان می دهـد کودکانی که اسـترس زیادی 
تحمـل مـی کننـد، در بزرگسـالی بیشـتر در معـرض ابتـال 
بـه دیابـت یـا بیماری هـای قلبـی عروقی قـرار مـی گیرند.
محققان روی پرونده ی پزشکی بیش از هفت هزار انگلیسی 
انجام  هایی  بررسی  بودند،  شده  متولد   ۱۹۵8 سال  در  که 

دادند.
همه ی این افراد در یک هفته متولد شده بودند و به مدت 
خصوص  در  اطالعاتی  شدند.  گرفته  نظر  تحت  سال   ۴۵
سالگی شان  و ۴۲   ۳۳ ،  ۲۳ ،۱۶ ،۱۱ ،۷ در  آنها  استرس 

بررسی شد.
سپس محققان در سن ۴۵ سالگی اندازه گیری فشار خون و 
بررسی های تکمیلی را در خصوص سالمت آنها انجام دادند.
این بررسی ها میزان سالمت قلب شرکت کننده ها و میزان 

خطر ابتال به بیماری های قلبی یا دیابت را مشخص کرد.
محققان متوجه شدند افرادی که در سنین کودکی استرس 
مشکل  دچار  بیشتر  بزرگسالی  در  اند،  کرده  تحمل  زیادی 

می شوند.
بزرگ  حین  در  ها  بچه  استرس  میزان  اگر  حتی  متاسفانه 
شدن کاهش پیدا کند، اثرات آن روی سالمتی به طور کامل 

از بین نمی رود.
ها  بچه  با  همیشه  برای  کودکی  استرس  عواقب  واقع  در 
پرخطری  بزرگسالی  دوران  ها،  بچه  این  و  ماند  خواهد 

خواهند داشت.
tebyan.net:منبع

آشنایی با نقش پیاز 
در مبارزه با سرماخوردگی 

 پیاز گیاهی است دوساله و دارای برگ های توخالی و 
استوانه ای شکل که دارای انواع مختلف سفید، بنفش، 

قرمز یا مخلوطی از قرمز و بنفش است.
توصیه دانشمندان، این است که از خوردن پیاز و سایر 
گیاهان خانواده سیر غفلت نکنید. پیاز از نظر طب قدیم 

ایران گرم و خشک و دارای خواص بی شمار است.
پیاز خام دارای ویتامین)ث( فراوان و ویتامین های 
B، A و امالح معدنی از قبیل گوگرد، آهن، آهک، 
فسفر، پتاسیم، سدیم، ید، سیلیس، کلسیم، اینولین، 

صمغ و موم است.
 پیازهای قرمز و زرد از غنی ترین منابع ترکیبات 
شیمیایی کوورستئین هستند. کوورستئین از مواد 
ضداکسید کننده و ضدالتهاب و ضمناً  آرام بخش 

و مسکن است.
این گیاه همچنین حاوی ید است و در درمان گواتر 
تأثیر دارد. سیلیس موجود در پیاز نیز در نگهداری 

استخوان ها و رگ ها ضروری است.
 این گیاه همچنین نقش مؤثری در سیستم گردش 
خون دارد؛ به این ترتیب که به پایین آوردن فشار 
خون کمک می کند و به دلیل دارابودن کوورستئین، 
 LDL از باالرفتن با رادیکال های آزاد جنگیده و 
)کلسترول بد( جلوگیری کرده و در درمان تصلب 

شرایین بسیار کارآمد است.
 پیاز در تنظیم قند خون بسیار مفید است و حاوی 
انسولین گیاهی است، بنابراین مصرف آن به افراد 
مبتال به دیابت توصیه می شود. مصرف پیازهای قرمز 

نسبت به انواع بدون رنگ آن در اولویت قرار دارد.
 این گیاه به دلیل مدّر بودن، فواید بی شماری برای 
دستگاه ادراری داراست. این گیاه باعث کاهش اوره 
خون شده، به دفع سنگ های مجاری ادراری کمک 
می کند، در رفع ورم پروستات کارآمد است و از دیگر 
فواید آن برای سیستم ادراری، رفع احتباس ادرار و 

درمان التهاب مجاری ادراری است.
 پیاز برای درمان عفونت مثانه و بیماری های کلیوی 
نیز توصیه می شود.در نسخ قدیمی به نقش پیاز در 
است.توصیه  شده  اشاره  مفصلی  دردهای  تسکین 
کارشناسان به مبتالیان به بیماری آسم این است که 

در رژیم غذایی خود مرتباً  از پیاز استفاده کنید.
 پیاز حداقل دارای سه ترکیب شیمیایی ضد التهاب 
دارویی است که به عامل زیربنایی بیماری آسم یعنی 
به التهاب حمله می کند. این گیاه حاوی آنتی بیوتیک 
بوده، دارای خاصیت میکروب کشی قوی است و در 
درمان سرماخوردگی و سایر عفونت های میکروبی 

کارآمد است.
مصرف پیاز خام به کسانی که از مشکالت گوارشی نظیر 
زخم معده و اثنی عشر رنج می برند توصیه نمی شود؛ این 

افراد باید پیاز را به شکل پخته مصرف کنند.
hamshahrionline.ir:منبع

کودکانهسالمت و تغذیه

ــی  ــاِر معنای ــاز بســیاری از کلمــات ب از دیرب
متعــددی را بــر دوش مــی کشــد و همیــن 
ــِت  ــر اهمی ــات، ب ــا لغ ــی ب ــی معان آمیختگ

می افزایــد. واژه 
از آن دسته  نیز  سالمند و دوران سالمندی 
به  را  متفاوتی  معنایی  باِر  که  است  لغاتی 
همراه دارد. در این مقال نیز به بهانه روز ملی 
سالمند َو با یادآوری این نکته که روز ملی 
به یک روز و در یک  تنها مختص  سالمند، 
تبریک و تجلیل خالصه نمی شود، سطوری 

را باهم بازخوانی می کنیم.
در جوامع مختتلف، تعابیر متفاوتی از دوران 
در  که  ای  گونه  به  دارد؛  وجود  سالمندی 
و  اصلی  رکن  »تولید«  که  صنعتی  جوامع 
باارزش جامعه محسوب می شود با باالرفتن 
و  توسعه  در  فردی  نقش  شدن  کم  و  سن 
عرصه تولید و صنعت، سالخوردگی معنامی 

یابد.
اما در جامعه ما، روح معنوی در این قضیه 
دخیل است و با آیات و روایات متعددی که 
در این باره تأکید شده است، حساسیت قضیه 

را باالتر برده است.
به  نسبت  حق  شناسی  و  ادب  رعایت 
وجدان  و  دین  باور،  در  آنچنان  سالمندان 
اعتنایی  بی  آوازه  که  کرده  رسوخ  ایرانی ها 
نسبت به سالمندان را کمتر از جوامع دیگر 
اما به تازگی دیده و شنیده ایم  می شنویم 
سابق  از  کمتر  معنوی،  روح  این  که صدای 

شنیده می شود.
در این میان تنها سوالی که  بر ذهن حک 
هایمان  روح  نکند  که  است  این  شود  می 
آنقدر بی اعتنا شده که در گیر و دار صداهای 
ترین  آهسته  دیگراین  صنعت،  و  تکنولوژی 
دل  هوِش  و  گوش  بر  را  سالمند  صدای 

نمی شنویم؟
یک نگاهی گذرا به اطرافمان اگر داشته باشیم 
شاهد سالمند و میانساالنی هستیم که به هر 
طریق به حمایت و آرامش جوانان نیازمندند 
و درکنارش خانه های سالمندان از هر طرف، 
سرک می کشند و در حال افزایش. انگار تنها 
انجام  توانیم  می  سالمندان  برای  که  کاری 
سالمندان  خانه های  تعدد  و  افزایش  دهیم، 

است و بس!
در فرهنگ شرقی، وجود و حضور سالمندان 
در خانواده  ها، سبب برکت است و مصاحبت 

با سالمندان و بهره گیری از تجاربشان مأمن 
می  محسوب  کمال  و  آرامش  برای  امنی 
گردد. و در کاوش های صورت گرفته، خوِد 
»بزرگسالی« و »سن باال« در فرهنگ دینی 
ما احترام دارد که پیامبر خدا)ص( فرمودند: 
ا...  َفَوقََّرُه، آَمَنُه  »َمْن َعَرَف َفْضَل کبیٍر لِسّنِه 
تعالی ِمن َفَزِع یوم القیامهٔ«؛ هر کس فضیلت 
و مقام یک »بزرگ« را به خاطر سن و سالش 
بشناسد و او را مورد احترام قرار دهد، خدای 
متعال او را از هراس و نگرانی روز قیامت ایمن 

میدارد.
لحاظ  از  سالمندان،  حرمت  حفظ  و  احترام 
عقالنی- انسانی- وجدانی و قرآنی بر هر عاقلو 
بالغی واجب است اما در این میان، آمار خانه 
های سالمندان حکایتی را روایت می کند که 

نقِض این صحبت ها می باشد.
عوامل  شهری،  امکانات  کمبود  شاید 
ضعف  یا  و  خانوادگی  اختالفات  اقتصادی، 
فرهنگی در این مقوله را بتوان در سردسته ی 
عواملی جای داد که نگاهی فراخور سالمند را 
در بر ندارد اما بی شک نمی توان این موارد را 

داِل محکمی بر این قضیه دانست.
ماده  در  مدنی  قانون  به  اجمالی  نگاهی  اگر 

۱۲۰۰ بینداریم، اینگونه می گوید:
نفقه ابوین با رعایت القرب فاالقرب برعهده 
اوالد و اوالِد اوالد است و ماده ۱۲۰۴، نفقه را 
شامل مسکن و غذا و وسایل منزل به اندازه 

رفع حاجت می داند.
با تمام این توضیحات وقتی به اطراف خود، 
دقیق می شویم نیمی از این موارد که رعایت 
نمیشود هیچ، حفظ ادب و حرمت هم نادیده 

گرفته می شود.
در کتاب قابوس نامه،سالمندی اینگونه تصویر 

می شود:
بر  روزی  هر  سال  چهار  و  سی  تا  »مردی، 
از سی  پس  ترکیب.  و  قّوت  به  بود؛  زیادت 
زیادت  بود؛  تا چهل سال همچنان  و چهار، 
پنجاه سال،  تا  از چهل  و  نگیرد...  نقصان  و 
هر سال در خود نقصانی ببیند که پار ندیده 
باشد و از پنجاه تا به شصت، در هر ماهی در 
خود نقصانی بیند که در ماه دیگر ندیده باشد. 
از شصت تا به هفتاد، در هر هفته در خود 
نقصانی بیند که در دیگر هفته ندیده باشد، و 
از هفتاد تا به هشتاد، هر روز در خود نقصانی 
هشتاد  از  اگر  و  باشد  ندیده  دی  که  بیند 
درگذرد، هر ساعت در خود نقصانی و دردی 

و رنجی که در دیگر ساعت ندیده باشد«.
در این اثنا، اگر بخواهیم این کتاب را مستند 
شویم،  دقیق  سنی،  روال  این  بر  و  گرفته 
سالمندی که از مرز هفتاد می گذرد احتیاج 
روزانه به مراقبت دارد، اما این روِح مراقبت 
دیده  کمتر  امروزی  ی  جامعه  در  بسیار 

می شود.
که  خدا )ص(  رسول  بر سخن  کمتر  بسیار 
و  برکت  اکابِِرکم«:  َمَع  )»الَبرکهٔ  فرمودند: 
شماست.(  بزرگترهای  همراه  ماندگار،  خیر 
دقیق می شویم و جاهالنه از این میان، گذر 

می کنیم.
دانسته یا ندانسته بر جهل خود پافشاری می 
کنیم و یادمان می رود در سوره اسراء آیات 

۲۳ و ۲۴ آمده است:
او کالُهما  اََحُدهما  الکبَر  ِعندک  یَْبُلَغنَّ  »اِّما 

فال تَُقْل لَهما اُفٍّ و ال تَْنَهرُهما َو ُقْل لَُهما قوالً 
ِل ِمَن الّرحمهِٔ َو  کریماً، َواخَفْض لَُهما َجناَح الذُّ

ُقل َربِّ ارَحْمُهما کما ربّیانی َصغیراً«؛
)و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید 
و به پدر و مادر ]خود[ احسان کنید اگر یکی 
از آن دو یا هر دو در کنار تو به سالخوردگی 
آنان  به  و  اوف مگو  آنها ]حتی[  به  رسیدند 
پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگوی.

و از سر مهربانی بال فروتنی بر آنان بگستر و 
بگو پروردگارا آن دو را رحمت کن چنانکه مرا 

در خردی پروردند(
دیرگاهی  سالمندان  به  اکرام  متأسفانه  اما 
است به فراموشی سپرده شده است،  بسیاری 
از ما به حسب قانون و وظیفهو ماده و تبصره، 
نیازهای مادی اشان را برآورده می کنیم اما 
روح معنوی که در قرآن برآن سفارش شده 
است را نادیده می گیریم و یادمان می رود 

که حتی یک »اُف« هم نباید بر زبان برانیم.
در حکایت سوم، باب ششم گلستان سعدی 

نیز اینچنین آمده است که:
مهمان پیری شدم در دیار بکر که مال فراوان 
داشت و فرزندی خوبروی. شبی حکایت کرد 
مرا به عمر خویش بجز این فرزند نبوده است. 
درختی درین وادی زیارتگاه است که مردمان 
دراز  روند. شبهای  آنجا  به حاجت خواستن 
مرا  تا  ام  نالیده  حق  بر  درخت  پای  آن  در 
این فرزند بخشیده است. شنیدم که پسر با 
رفیقان آهسته همی گفت: چه بودی گر من 
آن درخت بدانستمی کجاست تا دعا کردمی 
و پدر بمردی. خواجه شادی کنان که پسرم 
عاقل است و پسر طعنه زنان که پدرم فرتوت 

است. 
سالها بر تو بگذرد که گذار

نکنی سوی تربت پدرت
تو به جای پدر چه کردی، خیر؟ 

تا همان چشم داری از پسرت
نکنیم  فراموش  حکایت،  این  بر  استناد  با 
روا  مادرانمان  و  پدران  در حق  هرآنچه  که 
خواهیم  فرزندانمان  از  درآینده  می داریم 

دید.
بود  جمالتی  دسته  آن  از  بخیری  عاقبت 
رهسپارمان  مادربزرگهایمان  همیشه  که 
برای  بخیری  عاقبت  آرزوی  با  کردند.  می 
خوانندگان این مقال، کمی نگاهمان را برای 

سالمندان حساس تر کنیم.

به بهانه 10مهر، روز جهانی سالمند؛

نگاهمان را برای سالمندان حساس تر کنیم
é الهام آمرکاشی
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آگهی دعوت
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان کرند غرب

بدینوسیله به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان کرندغرب میرساند که 
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم این تعاونی در روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۵/۷/۲۰ 
راس ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر کانون بازنشستگان فرهنگی برگزار می گردد 
                                                                                                                                                                                                             .
۱-گزارش عملکرد یک ساله هیئت مدیره و بازرسی  ۲- گزارش بیالن مالی سال ۹۴          

۳- تعیین خط مشی آتی شرکت  ۴- انتخابات هیئت مدیره و بازرسی  
 رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان کرند غرب -جهانبخش کاکایی 

متن آگهی 
آقای بهروز عیدی پور به اتهام تهدید تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجویز ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مصوب سال ۱۳۷8 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ 
نشر آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد واقع در دادسرای 
عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید . 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میر حسینی.

ابالغ
 تجدیدنظر خواه آقای بهروز برزگر با وکالت آقای منصور سلطانی راد تجدیدنظر خوانده 
خانم مریم فرخ زاده خواسته تجدیدنظر خواهی در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای 
بهروز برزگر با وکالت آقای منصور سلطانی راد بطرفیت شما نسبت به دادنامه ش 
۹۳۰۹۹۷۰۲۱۶۷۰۰۲۹۴ صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظر خواهی به شما ابالغ میشود مقتضی است حسب ماده ۳۴۶ قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز 
پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل نمایید واال پرونده با 

همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد .
72046/ 110 منشی شعبه 267 دادگاه عمومی حقوقی خانواده 2 تهران 

آگهی مفقودی
 

برگ سبز خودرو سواری سیستم پژو رنگ سفید مدل ۱۳۹۵ به شماره موتور 
به   NAAN  ۱۱  EF  ۴  HG  ۷۰۴۰۰۷ شاسی  شماره   ۰۰۶۳۲۱۵B۱۶۴
فرزند  خسروی  مرتضی  آقای  بنام  د۵۹    ۵۳۵ ایران   ۳۱ انتظامی     شماره 

گردالی به کدملی ۴۰۶۰۲۰۲۹۵۹ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 
لرستان –شهرستان خرم آباد 

اطالعیه ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت های »هندبال« 
و »شنا، شیرجه و واترپلو« استان البرز

 
 اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درنظر دارد مجمع انتخاب ریاست هیئت های »هندبال« و »شنا، شیرجه و واترپلو« 
را برگزار نماید، لذا بدینوسیله از عالقمندان و داوطلبان )آقایان و بانوان( جهت کاندیداتوری ریاست هیئت با دارا بودن 

شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
1 . اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران

2 . تابعیت جمهوری اسالمی ایران
3 . معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور

4 . نداشتن سوء سابقه کیفری
5 . دارا بودن مدرک حداقل تحصیالت فوق دیپلم )کسانی که قبال سابقه ریاست یکی از هیئت های ورزشی استان را داشته اند با مدرک تحصیلی 

دیپلم می توانند کاندیدا شوند - در صورتیکه استعفا نداده باشند(
6 . دارا بودن حداقل 30 سال سن

7 . سکونت در استان البرز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

تصویر شناسنامه + کارت ملی + پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح )جهت آقایان( + آخرین مدرک تحصیلی هر کدام 
دو سری به همراه اصل مدرک + تکمیل فرم مشخصات فردی + ارائه برنامه مورد نظر در جهت توسعه ی رشته ی ورزشی و تکمیل فرمهای پرسش 

و پاسخ + دو قطعه عکس 4 * 3 پرسنلی جدید
)خشنودپور(  مجامع  و  ها  هیئت  عملکرد  بررسی  واحد   – ورزش  امور  توسعه  معاونت  البرز-  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره   : نام  ثبت  مکان 

02632540102
زمان ثبت نام : از مورخ  11 / 7 / 95  لغایت تا پایان وقت اداری  18 /  7 / 95  از ساعت 8 صبح لغایت 14 )به مدت 7 روز کاری(

 » ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و انتخابات، شکایت خود را به همراه 
مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند ».

آگهی ابالغ دادخواست و دعوت بر سیدگی))روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز((
تعاونی اعتبار امید جلین گرگان با وکالت عارف سفیدیان دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه بطرفیت خانم ساره شفیعی و غیره تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه 
۹۵۰۲۵۲ عمومی حقوفی ثبت شده چون احد از خواندگان بنام خانم ساره شفیعی 
فرزند علی اصغر مجهول المکان می باشد حسب دستور دادگاه طبق ماده ۷۳ قانون 
ایین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج 
و آگهی میشود که خوانده با مراجعه به دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهر 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در روز سه شنبه مورخه ۱۰/۷/ ۹۵ ساعت 
۱۱ صبح در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهر حضور بهم رساند واال دادگاه 

رسیدگیو اقدام قانونی معمول خواهد داشت . 
باطبی م.الف ۹۵۰۴8۱                 

 مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر 

ابالغ
 اجراییه محکوم له خانم طاهره جلیلوند محکوم علیهم آقایان و خانم ها حسن زهره 
بیگم اسماعیل حوا منیژه مهناز علی محمد جواد و شیرین همگی خلیلی پیرو آگهی 
های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم فوق که همگی مجهول المکان می 
باشد ابالغ میشود چون وفق دادنامه ش ۹۴۰۹۹۷۰۲۱۶۷۰۱۴۱۶ صادره از شعبه ۲۶۷ 
در پرونده ش بایگانی ۹۴۰۳۶۷ محکوم به پرداخت اجرت المثل محکوم له به نسبت 
سهم خود از ما ترک به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 
مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و 
نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی  مهلت دارید نسبت به اجرای 
مفاد اجراییه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
72051/ 110 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 267 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
خانواده 2 تهران – معصومه عاشوری 

ابالغ 
خواهان منصور نمازی دادخواستی به طرفیت خوانده محبوبه رفیق خواسته الزام به 
تمکین تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۲۶۹ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران ارجاع گردیده و به کالسه 
۹۵۰۹۹8۰۲۱۶۹۰۰۵۹۹ ثبت گردیده و وقت رسیدگی ۹۵/۰8/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰ 
تعیین که به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجویز ماده ۷۳  قانون آیین دادرسی مدنی و مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگی حاضر گردد . 
72056/ 110 منشی دادگاه حقوقی شعبه 269 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده دو 
تهران – زمانه قاضی 

ابالغ
 اجراییه محکوم له هما بابا قنبری محکوم علیه عباس علی ترک محکوم به پرداخت 
اجرت المثل بابت اصل خواسته به مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال و پرداخت مبلغ 
یک میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناس و مبلغ دو میلیون ریال بابت حق الوکاله 
وکیل و ۵/۴۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان می باشد پیرو آگهی های 
منتشره در جراید بدینوسیله ابالغ میشود مستندا به مواد یا ماده محکوم گردیده است 
بدینوسیله وفق ماده ۷۳  قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی 
مفاد اجراییه آگهی میگردد و ده روز از آن به موقع اجرا گذاشته میشود در اینصورت برای 
عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه الزم نیست مگر اینکه محکوم علیه 

محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطالع دهد .
72061/ 110 مدیر دفتر شعبه 269 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت و تسلسل اسناد مالکیت سواری رنو سپند 
مدل ۱۳8۰ به شماره انتظامی ایران 8۲-۱۹۲ص۳۷ و به شماره موتور 
S۰۲۹۴۵۷ و به شماره شاسی ۶8E۰۰۳۵۵۹۰ به نام زهرا حسین نژاد 

خاکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
شهربانی  شماره  با   88 مدل  وانت  پیکان  سبز  برگ  و  کمپانی  سند   
شماره  ۱۱۴88۰8۹۴۷۲با  موتور  شماره  ۷۲با  ۶۴8ج۵۳ایران 

شاسی8۹۴۳۲۳مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

جدیدترین برآورد دستمزد ساالنه مربیان اعالم شد

کارلوس کی روش، پنجمین سرمربی گران 
فوتبال ملی در دنیا

کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران در بین ۵ 
مربی گران دنیا قرار گرفته است. در تازه ترین برآورد دستمزدهای 
مربیان ملی فوتبال، او گران تر از مربیان پرتغال، ایتالیا و فرانسه است.
به گزارش ایسنا و به نقل از ساکرنت برزیل، سم الردایس سرمربی تیم 
ملی انگلیس که با دریافت ۳ میلیون یورو، گران ترین مربی تیم های 
ملی فوتبال در جهان بود، اخیرا به دلیل رسوایی مالی در این کشور از 
سمت خود برکنار شده است و اکنون گرت ساوت گیت بازیکن سابق 
این کشور هدایت این تیم را برای ۴ بازی به صورت موقت بر عهده 
دارد. تیم ملی انگلیس همیشه به خاطر دادن حقوق های نجومی به 
تیم های ملی خود معروف بود و حاال بعد از رفتن الردایس از این 
تیم، به دنبال مربی دیگری است. اکنون با رفتن سم الردایس، فاتح 
تریم سرمربی تیم ملی ترکیه با دریافتی ۲,۷ میلیون پوند گران ترین 

سرمربی تیم های ملی در جهان است.
بعد از این مربی، تیته سرمربی تیم ملی برزیل قرار دارد که اخیر دونگا 
روی نیمکت پرافتخارترین تیم ملی جهان نشسته است و سالیانه ۲,۵ 
میلیون پوند درآمد دارد. فدراسیون فوتبال برزیل نیز معیارهایی دارد 

و معموال حقوق های باالیی برای مربیان خود در نظر می گیرد.
در این بین کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران نیز که در سال 
۲۰۱۱ هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت، عالوه بر اینکه گران ترین 
مربی تاریخ تیم ملی فوتبال ایران است، با دریافتی ۱,۶ میلیون پوند در 
سال در رده پنجم و باالتر از خیلی از مربیان مشهور و پرافتخار قرار دارد.

لیست گران ترین مربیان تیم های ملی در فوتبال دنیا:
۱- فاتح تریم - ترکیه ۲,۷ میلیون پوند

۲- تیته - برزیل ۲,۵ میلیون پوند
۳- یواخیم لوو - آلمان ۲,۱۵ میلیون پوند

۴- یورگن کلینزمن - آمریکا ۲,۰۱ میلیون پوند
۵- کارلوس کی روش -ایران ۱,۶۲میلیون پوند

۶- دیده دشان - فرانسه ۱,۳ میلیون پوند
۷- خوزه پکرمن - کلمبیا ۱,۲۵ میلیون پوند
8- جامپارو ونتورا - ایتالیا ۱,۱۶ میلیون پوند
۹- فرناندو سانتوس - پرتغال ۹۶۲ هزار پوند

در این فهرست سرمربی استرالیا که با این تیم قهرمان جام ملت های 
آسیا شده و همچنین اولی اشتلیکه سرمربی کره جنوبی که نایب 
قهرمان جام ملت های آسیا شده و نیز سرمربی ژاپن دیده نمی شود.

صعود نوشاد و سقوط نیما و ندا شهسواری 
در رنکینگ فدراسیون جهانی پینگ پنگ

نوشاد عالمیان در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز 
صعود داشت اما نیما عالمیان و ندا شهسواری با سقوط مواجه بودند.

به گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی تنیس روی میز، رنکینگ بازیکنان 
را در ماه اکتبر میالدی اعالم کرد. در این رنکینگ نوشاد عالمیان 
یک پله صعود داشت اما نیما عالمیان ۱۱ پله و ندا شهسواری نیز 
ا... نسبی در  دو پله سقوط داشتند. افشین نوروزی و میدیا لطف 
بخش مردان و مریم صامت، محجوبه عمرانی در بخش زنان به دلیل 
شرکت نکردن در مسابقات بین المللی از رنکینگ جهانی خارج شدند. 
دیگر بازیکنان ایران به دلیل حضور در مسابقات بین المللی جام فجر 
قزوین و تورهای جهانی بالروس، بلژیک و چک در این رنکینگ صعود 

داشتند و یا توانستند خود را وارد این رده بندی کنند.

چگونه بیشتر از ورزش لذت ببریم؟

از  بیشتر  می برند  لذت  ورزش  از  که  افرادی 
فواید ذهنی آن بهره مند می شوند و استرس و 

افسردگی آنها بیشتر کاهش می یابد.
ورزش  از  لذت  افزایش  برای  زیادی    راه های 
وجود دارند. برخی از روش های افزایش لذت 

از ورزش عبارتند از:
1. خود را با دیگران مقایسه نکنید

بانوان اغلب عادت دارند که خود را با دیگران 
می شود  باعث  مساله  این  کنند.  مقایسه 
فرد  در  بدی  حس  کردن  ورزش  تجربه  که 
باشگاه  در  را  که خود  است  بهتر  کند.  ایجاد 
دیگری  فرد  هیچ  با  ورزشی  محیط  های  یا 

مقایسه نکنید.
2. با دوستان ورزش کنید

اعالم  مختلف  تحقیقات  در  افراد  از  بسیاری 
بیرون  حس  گروهی  ورزش  که  کرده اند 
رفتن یا میهمانی های دسته جمعی را به آنها 
نیز  آکسفورد  دانشگاه  در  بررسی ها  می دهد، 
مشخص کرده که ورزش دسته جمعی باعث 
سعی  می شود.  آندروفین  هورمون  افزایش 
کنید دوستانی را انتخاب کنید مثبت اندیش 
باشند و شما را به ادامه ورزش   تشویق کنند.
3. شخصیت ورزشی خود را مشخص کنید
از ورزش  افراد تصور می کنند که  از  بسیاری 
که  نمی دانند  افراد  دقیقا  این  هستند.  متنفر 
برای  می دهد.  لذت  آنها  به  ورزشی  نوع  چه 
را  ورزشی  نوع  چه  که  کنید  مشخص  خود 
دوست دارید. برای مثال دوست دارید ورزش 
اجتماعی باشد، آرامش بخش باشد یا هیجان 
انگیز. این پاسخ ها می تواند در مشخص شدن 

شخصیت ورزشی تان به شما کمک کنند.
4. از قدرت های خود استفاده کنید

دهند  انجام  را  کارهایی  دارند  دوست  افراد 
مطالعات  دارند.  بیشتری  توانایی  آنها  در  که 
منتشر شده در مجله پزشکی و علوم ورزشی 
نشان داده است که توانایی داشتن در ورزش 
دوباره  انگیزه  فرد  که  می شود  باعث  خاص 
انجام دادن آن را پیدا  کنند و اعتماد به نفس 
بیشتری داشته باشد. بهتر است ورزشی را که 

در آن توانایی بیشتری دارید پیدا کنید.
5. آنچه در ورزش دوست دارید مشخص 

کنید
یاد  به  سریعا  را  ورزش  مثبت  نکات  که  این 
بیاورید انگیزه شما برای انجام آن را افزایش 
را  ورزش  است خاطرات خوب  بهتر  می دهد. 
موفقیتی  اگر  و  کنید  تکرار  خود  برای  مدام 

کسب کرده اید آن را از یاد نبرید.
قرار  خود  کارهای  جایزه  را  ورزش   .6

دهید نه تنبیه
ورزش  خود  تنبیه  برای  خوردید  بستنی  اگر 
ورزش  به  جایزه  یک  عنوان  به  بلکه  نکنید،  
نگاه کنید. ورزش استرس را کاهش می دهد و 

می تواند باعث لذت شود.
7. هنگام ورزش موسیقی گوش دهید

می دهد.  افزایش  را  ورزش  لذت  کار  این 
بررسی های انجام شده در دانشگاه مک مستر 
به  افرادی که  نشان داده است که ۹۰ درصد 
هنگام ورزش موسیقی گوش می دهند بیشتر از 
ورزش لذت می برند. موسیقی روحیه را بهبود 

می بخشند و ورزشکار را پر انرژی می کند.
8. تنوع ایجاد کنید

حتی اگر ورزش مناسب خود را پیدا کردید، 
سعی کنید هر چند وقت یک بار تغییرات در 
آن ایجاد کنید. بررسی ها در دانشگاه بریتیش 
کلمبیا نشان داده است، افرادی که حس تنوع 
بیشتری در ورزش می کنند بیشتر از آن لذت 

می برند.

خبریادداشت

پنالتی  در ضربات  پیروزی  با  قشقایی  تیم 
نهایی  شانزدهم  یک  به  پرسپولیس  مقابل 

جام حذفی راه یافت.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران در نخستین 
 ۱۵ ساعت  از  حذفی  جام  در  خود  بازی 
دیروز در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف 
قشقایی رفت و در پایان وقت های معمول 
بر یک رسید و دو تیم در  به تساوی یک 
وقت های اضافه نیز نتوانستند گلی به ثمر 
برسانند تا ضیافت پنالتی ها پیروز بازی را 
نتیجه  با  نهایت قشقایی  مشخص کند. در 
هفت بر شش در ضربات پنالتی به برتری 
مسابقات  نهایی  شانزدهم  یک  به  و  رسید 

رسید.
گل قشقایی را زارعی به ثمر رساند و تک 
گل پرسپولیس را نیز پریاموف وارد دروازه 

حریف کرد.
شوویچ،  رادو  از  بازی  این  برای  برانکو 
محرمی،  طبع،  آرام  خواه،  ربیع  ماهینی، 
عالیشاه،  نوراللهی،  مسلمان،  نیا،  کامیابی 
اولیه  ترکیب  در  علیپور  و  پریموف 

پرسپولیس استفاده کرده بود.
نخست  دقایق  در  پایتخت  سرخپوشان 
هنوز به جو ورزشگاه عادت نکرده بودند و 
و  نصفه  موقعیت  چند  بازی   ۱۰ دقیقه  تا 

نیمه روی دروازه قشقایی به وجود آورد.
اما اولین موقعیت جدی بازی را شیرازی ها 
همین  روی  نیز  گل  اولین  و  کرده  ایجاد 

در  زارعی  محمد  رسید.  ثمر  به  موقعیت 
صاحب  ایستگاهی  ضربه  روی   ۱۰ دقیقه 
غفلت  روی  و  سر  ضربه  با  و  شد  موقعیت 
مدافعان پرسپولیس گل نخست بازی را به 

ثمر رساند.
ضد  روی  دوباره  نیز  ادامه  در  قشقایی ها 
حمله صاحب موقعیت شدند و مهاجم این 
موقعیت  در  پرسپولیس  دروازه بان  با  تیم 
آن  بی دقتی  با  اما  گرفت  قرار  تک  به  تک 

را از دست داد.
بهترین موقعیت پرسپولیس برای به تساوی 
کشاندن بازی، توسط علیپور در دقیقه ۲۱ 
از دست رفت و او موقعیت تک به تک را به 

گل تبدیل نکرد.
شاگردان برانکو در ادامه بازی نیز حمالت 
دویی  دسته  تیم  دروازه  روی  را  متعددی 
قشقایی ترتیب دادند اما با حضور پرتعداد 
بازیکنان این تیم در دفاع، مانع از به ثمر 
رسیدن گل تساوی شدند. نیمه نخست با 
اتمام  به  پرسپولیس  صفر  بر  یک  شکست 

رسید.
هم  باز  دوم  نیمه  شروع  با  قشقایی ها 
تنها  که  حالی  در  و  کردند  کار  هجومی 
بود،  گذشته  نیمه  این  آغاز  از  دقیقه  سه 
موقعیت تک به تک توسط مهاجم این تیم 

توسط دروازه بان پرسپولیس مهار شد.
در ادامه در دقیقه ۵۱ شوت نگارنده بازیکن 
با  جریمه  محوطه  پشت  از  شیراز  قشقایی 

اختالف کم از کنار دروازه به بیرون رفت.
پریاموف  کات دار  شوت  نیز   ۵۷ دقیقه  در 
به شکلی خطرناک از کنار دروازه به بیرون 

رفت.
این بازیکن سه دقیقه بعد دروازه قشقایی ها 
محسن  ارسالی  توپ  روی  سر  ضربه  با  را 

مسلمان باز کرد.
سرخ پوشان  دست  به  رفته  رفته  بازی 
خستگی  به  توجه  با  و  افتاد  پایتخت 
میدان  و  توپ  به  تهرانی  تیم  قشقایی ها 
تسلط کامل پیدا کرد و چند موقعیت مهم 
گلزنی نیز به دست آورد. اما در پایان نیمه 
دوم تالش دو تیم برای به برتری رسیدن 
بی ثمر بود و بازی با تساوی یک بر یک به 
اضافه  وقت های  در  تیم  دو  تا  رسید  پایان 

بجنگند.
اضافه  های  وقت  اول  نیمه  در  تیم  دو 
چندان به آب و آتش نزدند و تک موقعیت 
این نیمه را فرشاد احمدزاده از روی ضربه 
ایستگاهی خلق کرد اما اسدی دروازه بان 

اش  دروازه  به  توپ  ورود  از  مانع  قشقایی، 
شد.

در نیمه دوم قشقایی ها بازی محتاطانه را 
در دستور کار خود قرار دادند. در این میان 
ضربه  چند  آوردن  بدست  با  پرسپولیس 
کرنر و ایستگاهی موقعیت های خطرناکی 
خلق کردند ولی بازهم راه به جایی نبردند 
تا ضیافت پنالتی ها، پیروز بازی را مشخص 

کند.
ضربات پنالتی:

نوراللهی)گل(-  - پرسپولیس:ماهینی)گل( 
مسلمان)گل(-کامیابی  پریاموف)گل(- 
احمدزاده)گل(- داد(-  دست  نیا)از 

زاهدی)از دست داد(
به تیر زد(  قشقایی: زارعی)گل( - اسدی) 
- چابک)گل(- رضوی)گل(- شیری)گل(- 

گل- شریف زاده)گل(
به این ترتیب تیم قشقایی با نتیجه ۶ بر ۵ 
در ضربات پنالتی به برتری رسید و به یک 

شانزدهم رسید.

پرسپولیس به تیم دسته دومی باخت

اولین شگفتی جام حذفی رقم خورد

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به دیدار 
با  همزمان  که  کره جنوبی  برابر  ملی  تیم 
گفت: چند  عاشورای حسینی شده  شب 
پیشنهاد دادیم تا این زمان تغییر کند اما 

کره ای ها پیشنهاد ما را نپذیرفتند.
مردم  و  ورزش  برنامه  در  که  تاج  مهدی 
آخرین  تشریح  به  بود  کرده  پیدا  حضور 
مدیریتش  تحت  فدراسیون  وضعیت 
پرداخت و به سواالت مطرح شده پاسخ داد.

قرار  به  هایش  صحبت  ابتدای  در  وی 
و  فوتبال  فدراسیون  راس  در  گرفتنش 
داشتن سمت های مختلف در این رشته 
های  پست  در  بنده  گفت:  کرد  اشاره 
های  رده  و  ام  کرده  فعالیت  مختلفی 
زیادی  تجربه  و  کردم  طی  را  مختلف 

کسب کرده ام تا به اینجا رسیده ام.
به فوتسالی ها گفتم می روم و از نزدیک 
بازیها را می بینم. رفتم و چند جلسه هم 
برای  هند  رفتم  برگشتم  که  بعد  داشتم. 
نوجوانان  تیم  همانجا  در  که  فیفا  کنگره 
ما هم حضور داشتند و مالقاتی هم با آنها 

داشتیم.
تقویم مسابقات فیفا برای یک دوره چهار 
سال  تقویم  این  شود.  می  تنظیم  ساله 

۱۳۹۱ تنظیم شده است. همین االن هم 
اند.  کرده  ریزی  برنامه  را  تا سال ۲۰۲۴ 
اکتبر   ۱۱ که  شده  اعالم  تقویم  این  در 
کره  و  ایران  بازی  شود  می  مهر   ۲۰ که 
جنوبی است. این تاریخ برای فیفا خیلی 
قابل تعریف نیست که به تاریخ قمری چه 

رویز می شود.
هیچ دخل و تصرفی در برنامه فیفا نداریم

تصرفی  و  دخل  هیچ  فوتبال  فدراسیون 
در برنامه فیفا ندارد. وقتی ما متوجه این 
موضوع شدیم - که البته در زمان مدیریت 
ما نبود همانطور که قرارداد لباس هم در 
زمان ما نبود - با این حال باید پاسخگو 
شد  اعالم  موضوع  این  که  زمانی  باشیم. 
کنفدراسیون  برای  را  مفصلی  نامه  ما 
که  گفتیم  و  کردیم  ارسال  آسیا  فوتبال 

این مسابقه را برگزار نمی کنیم.
کره جنوبی قبول نکرد بازی جابجا شود

تاج ادامه داد: قبل از قرعه کشی ما اعالم 
بازی  تهران  در  که  بودیم  کرده  مخالفت 
ما  شد  کشی  قرعه  وقتی  اما  کنیم.  نمی 
نامه هم روز ۲۴  بعد یک  میزبان شدیم. 
ارسال  خو  حسنی  آقای  سوی  از  تیرماه 
کردیم. بعد هم به مکاتباتمان ادامه دادیم 
و  مالزی  رفتم  خودم  هم  مردادماه  و  و 
پیشنهاد  و  کردم  صحبت  ویزور  آقای  با 
دادیم میزبانی ما با کره جابجا شود و یا 
بازی دو روز جابجا شود. کره حاضر نشد 
فراهم  هم  مسائل  بقیه  و  بیاید  ایران  به 

نشد.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: 
اینفانتینو  با  و  رفتیم  فیفا  به  ادامه  در 
و  کردیم  بحث  کلی  و  گذاشتیم  جلسه 
تاکید کردیم که این روز برای ما یک روز 
امسال  گفت  اینفانتینو  است.  مهم  بسیار 
نمی توانیم برای شما کاری کنیم اما در 
تا  کنیم  یادآوری  ما  برای  آینده  سالهای 

لحاظ کنیم.
که  شد  ختم  اینجا  به  ما  های  تالش 
توانستیم ساعت بازی را از ۲۰ به ساعت 
هم  تالش  در  البته  بدهیم.  تغییر   ۱8
جلوتر  را  بازی  ساعت  بازهم  تا  هستیم 
بیاوریم. سعی می کنیم برای تماشاگران 
نظر  در  مذهبی  های  برنامه  در  حاضر 

بگیریم.
برای دیدار ایران و کره جنوبی برنامه های 
ویژه داریم. با اینکه شعار در ورزشگاه ها 
ممنوع است اما ما جریمه اش را هم می 
پذیریم و ورزشگاه را سیاهپوش خواهیم 
کرد. شورای تامین و سایر مسئوالن هم 
همین نظر را دارند و در دیدار ایران و کره 

ما باید مسلمان بودنمان را نشان دهیم.
é  برخی گفتند سرمربی فوتسال را

عوض کنید
باختیم  اسپانیا  ملی  تیم  به  ما  که  زمانی 
نشده  دیر  تا  که  کردند  عنوان  برخی 
سرمربی را عوض کنید. همان ها االن که 
تیم ملی به جمع چهار تیم برتر راه یافته 
باید  باالخره  است.  شده  عوض  نظرشان 

منطقی عمل کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد قرارداد 
با جیووا گفت: قرارداد خوبی بسته نشده 
حرف  هم  تلویزیونی  برنامه  یک  در  بود. 
زده  قرارداد  این  مورد  در  خوبی  های 
همین  برای  شد.  اعالم  ایراداتش  و  شد 
قرارداد  آدیداس  با  رویم  می  گفتیم  ما 
صحبت کردیم. برخی سایت ها هم تیتر 
زدن که پس تولید داخلی چه می شود؟ 
جیووا ایراد فنی داشت و در کلمبیا مجبور 
شدیم روی لوگوی لباس ها پارچه بزنیم. 
جیووا مارک معروفی نیست و آنهایی باید 
جواب بدهند که از این برند دفاع کردند.

و  لیگ  سازمان  کننده  تجمیع  بین 
و  پرسپولیس  و  استقالل  های  تیم 
تراکتورسازی اختالف افتاده است که باید 
و  کردیم  یکی  را  االن همه  کنیم.  حلش 
و سی  دادیم  نود  سامانه سی  به  را  همه 

چهل را حذف کردیم.
آسیا  رئیس  نایب  که  کفاشیان  آقای 
با  بودند.  نامزد شده  برای کنگره  هستند 
این حال همه شب قبل از کنگره به توافق 
رسیدند تا تابلوی  NO را باال ببرند. خود 
آقای کفاشیان هم از این موضوع ناراحت 
بندی  جمع  این  به  همه  وقتی  اما  بود 

رسیدند دیگر کاریش نمی شود کرد.
که  فروختیم  بلیت  هزار   ۵۵۶ پارسال 
میانگین ۶ میلیارد بلیت فروخته شده است. 
۱۶ درصد باید مالیات بدهد و ۹ درصد هم 
هم  تومان  میلیارد   ۵ بدهد.  افزوده  ارزش 
است  درست  است.  کرده  گذاری  سرمایه 
اما هر دو سال  که قرارداد ۱۱ ساله است 
یکبار امکان فسخش وجود دارد. االن هم 
می گویم اگر قرارداد خوبی نیست سازمان 

لیگ می تواند آن را فسخ کند.

مهدی تاج:

کره جنوبی پیشنهاد ایران را نپذیرفت
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فرمانده انتظامي استان چهارمحال و بختیاري:

احساس و ارتقاء امنیت در جامعه، 
بدون رسانه ها ناممکن است

چهارمحال و بختیاري )شهرکرد(- فرمانده انتظامي استان، 
تعامل با اصحاب رسانه را محور کار پلیس خواند و گفت: 
احساس و ارتقاء امنیت در جامعه بدون نقش آفریني 
رسانه ها، ناممکن است. سردار غالم عباس غالمزاده  در 
آستانه هفته ناجا در نشست خبري با اصحاب رسانه گفت: 
داشتن تعامل با اصحاب رسانه در برقراري امنیت بسیار 
موثر است، بنابراین تعامل با اصحاب رسانه از محوري ترین 
کارهاي پلیس است.وي رسانه ها را پل ارتباطي بین مردم 
و مسئولیت خواند و گفت: رسانه ها با انعکاس مناسب 
اخبار، سهم ارزشمندي در افزایش و ارتقاء سطح امنیت 
بین مردم دارند که در این زمینه سهم رسانه هاي استان 
در تعامل دوسویه با پلیس شایسته تقدیر است.فرمانده 
انتظامي استان به امنیت پایدار در جامععه اشاره کرد و 
افزود: مشارکت مردم و ارگان هاي موثر در بحث تامین 
امنیت و در نهایت انعکاس مناسب اخبار، از سوي اصحاب 
رسانه مي تواند زمینه ساز ورود سرمایه گذار به استان شود. 
این مقام ارشد انتظامي تعامل پلیس با رسانه ها را بسیار 
مهم و ارزشمند دانست و گفت: رسانه ها، زبان گویاي 
افکار عمومي جامعه و پل ارتباطي میان مردم و مسئوالن 
هستند که انتظارات، خواسته ها و مطالبات آنان را به 
گوش مسئوالن مي رسانند. وي یادآور شد: یکي از اهداف 
اصلي نیروي انتظامي، پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي 
است و براي تحقق این مهم و جلوگیري از آسیب هایي 
که زمینه ساز بروز جرایم است، همکاري، هم اندیشي 
و تعامل تمامي سازمان ها، نهادها،رسانه هاي گروهي و 
آحاد مردم الزم و ضروري است .سردار غالمزاده امنیت 
و سالمت را دو نعمت مجهول خداوندي دانست و اظهار 
داشت: نظم و امنیت در جامعه مستلزم همکاري و تعامل 
آحاد جامعه با پلیس است، از این رو بدون شک همه 
افراد جامعه در تحقق امنیت جامعه نقش اساسي و موثري 
دارند.این مقام ارشد انتظامي بیان کرد: رسانه ها بیشترین 
نقش را در پیشگیري و همچنین کاهش جرایم و آسیب 
هاي اجتماعي دارند و زماني که تعامل دو سویه پلیس و 
رسانه ها بیشتر باشد امنیت و احساس امنیت در جامعه 
گسترش و ارتقاء مي یابد. غالمزاده با بیان اینکه در سال 
اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل جلوگیري از کاالي قاچاق 
در اولویت است، ادامه داد: در شش ماهه نخست امسال 
۲۰۱ میلیارد ریال انواع کاالي قاچاق در استان کشف 
شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد 

افزایش یافته است. 
سردار غالمزاده به ارائه مشاوره در کالنتري و مرکز مشاوره 
آرامش معاونت اجتماعي اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۵ 
درصد از پرونده هاي اختالفات خانوادگي منجر به صلح 
و سازش شده است. وي با اشاره به کاهش ۱۰ درصدي 
میزان تصادفات در استان افزود: در حوزه تصادفات شهري 
و برون شهري با توجه به حادثه خیز بودن جادهها آمار 
فوت شدگان در تصادفات نسبت به سال گذشته ۱8 
درصد افزایش یافته و در حوزه مصدومین تصادفات ۲۰ 
درصد کاهش گزارش شده اما مجموعا میزان تصادفات 

۱۰ درصد کاهش یافته است.

بهره برداری از ۱870 واحد مقاوم سازی شده 
روستایی در منطقه آزاد اروند

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن خوزستان: با حضور مهندس علیرضا 
سازی شده  مقاوم  واحد  کشورتعداد  ۱8۷۰  مسکن  بنیاد  ریاست  تابش 

روستایی در شهرستانهای آبادان و خرمشهر افتتاح خواهد شد.
این واحدها  با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان منطقه آزاد اروند 

و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
معابر  بهسازی  های  پروژه  تابش  مهندس  سفر  طی  گزارش  این  به  بنا 
روستایی و اماکن عمومی از قبیل خانه بهداشت و زمین ورزشی و پارک 

ساحلی در شهرستانهای خرمشهر و آبادان نیز افتتاح خواهند شد.
پروژه های بهسازی روستایی از محل اعتبارات تفاهم نامه منعقد شده بین 

بنیاد مسکن و سازمان منطقه آزاد اروند می باشد.

شناسایی 3400 پایگاه خدمات اجتماعی در استان البرز 
داریوش بیات نژاد مدیر کل بهزیستی استان البرز طی سخنانی از شناسایی 
۳ هزار و ۴۰۰ پایگاه خدمات اجتماعی در استان البرز خبر داد  و اظهار کرد: 
تعداد کل مراکز تحت پوشش و نظارت معاونت اجتماعی ۴8 مرکز است. وی 
با بیان اینکه ۱۰ کلینیک مددکاری در استان وجود دارد، افزود: هزار و 88۵ 

زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان قرار دارند.
مدیرکل بهزیستی استان البرز با اعالم اینکه هزار و 88۵ پرونده تعیین سطح 
شده دفتر توانمندی در استان وجود دارد، گفت: هزار و 8۷۱ نفر افراد تحت 

تکفل زنان سرپرست خانواده هستند.
وی با بیان اینکه ۷۱۲ دانش آموز و ۱8۴ دانشجو تحت پوشش معاونت امور 
اجتماعی قرار دارند، تصریح کرد: هزار و 8۹ نفر از زنان سرپرست خانوار شهری 

تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.
» داریوش بیات نژاد »با بیان اینکه ۳ هزار و ۴۰۰  پایگاه خدمات اجتماعی در 
استان شناسایی شده است، گفت: از ابتدای سال تا کنون هزار و ۵۰۰ نفر از 

خط ۱۲۳ و  ۳8۰ نفر از خدمات سیار استفاده کرده اند.
وی با اشاره به اینکه ۴۳۷ تعداد فرزندان تحت سرپرستی در مراکز دولتی 

است، افزود: تعداد مراجعین به مرکز بازپروری ۵ نفر بوده است.
مدیرکل بهزیستی استان البرز با اشاره به اینکه قبل از انقالب و در اوج شکل 
گیری این رویداد مهم اعتماد عمومی سبب رخدداد این واقعه عظیم شد، بیان 
کرد: تمامی گروه های مختلف و اقوام با وحدت کلمه انقالب را شکل دادند. وی 
با اعالم اینکه نقش بانوان در عرصه جبهه، جنگ و هشت سال دفاع مقدس 
بسیار تاثیرگذار و پر رنگ بوده است که اثرات مثبتی را به همراه داشت، گفت: 
بانوان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که در راستای رشد، توسعه 

و ارتقا کشور از اهمیت باالیی برخوردار هستند.
وی با تاکید بر اینکه روز خانواده در جامعه کنونی از اهمیت باالیی قرار دارد، 

افزود: بانوان رکن اساسی خانواده ها را تشکیل می دهند.
مدیرکل بهزیستی استان البرز بیان کرد: خوشبختانه نظام و دولت رویکرد 
خوبی در راستای رفع آسیب های اجتماعی پیش گرفته است، باید این مسائل 

به صورت ریشه ای مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه باید به چرایی علت وقوع پدیده طالق بپردازیم و نباید 
ظاهری تصمیم گرفت، گفت: علت یابی وقوع آسیب های اجتماعی نکته حائز 

اهمیتی است که باید مد نظر قرار داده شود.
وی تصریح کرد: آسیب های اجتماعی استان البرز نسبت به سایر استان های 
کشور متفاوت است از این رو به دید و نگاه ویژه تری نسبت به سایر استان 
های کشور نیاز دارد. بیات نژاد با ابراز گالیه به سبب اینکه امکانات موجود 
در البرز با نیازهای این استان همخوانی ندارد، افزود: این استان با ویژگی 
های باال به نگاه و توجه جدی نیاز دارد. وی با بیان اینکه بانوان شاغل بخش 
عظیمی از جمعیت کارمندی را تشکیل می دهند که از مزایای کمی برخوردار 
هستند، گفت: بیشترین اثر در راستای توسعه جامعه توسط این قشر خدوم 

رقم می خورد.

خبر خبر

مهندس رسول موسائی شهردار منطقه دو کالنشهر 
تبریز در آئین رونمائی از بزرگترین تابلو موزائیک 
سنگی مزین به تمثال مبارک حضرت امام خمینی 
)ره( و ۲۹ تن از سرداران شهید آذربایجان و شهید 
مدافع حرم، با عنوان اینکه این تابلو موزائیک به 
منظور  به  تبریز  کالنشهر  در  دیگر  اولینی  عنوان 
قدردانی از شهیدان گلگون کفن ایران اسالمی و 
مقدس،  دفاع  سال  شامخ شهدای 8  مقام  تکریم 
روزی  شاهد  امیدوارم  گفت:  است  شده  طراحی 
این  تبریز مزین به سیمای  باشیم که کهن شهر 
عزیزان شود تا فراموش نکنیم آرامش و آسودگی 
خاطر امروزمان را مدیون شجاعت و شهادت طلبی 

مدافعان حریم ایران اسالمی هستیم.
مناسبت گرامیداشت هفته  به  مراسم که  این  در 
دفاع مقدس با حضور نیروهای نظامی و انتظامی، 

معظم  های  شهری،خانواده  و  استانی  مدیران 
شهداء و با حضور گرم شهروندان برگزار گردید، 
قرار  که  مطلب  این  عنوان  با  موسائی  مهندس 
گرفتن در هفته دفاع مقدس بهترین زمان برای 
باشد  می  مقاومت  و  ایثار  های  اسوه  از  قدردانی 
تصریح کرد: هم راستا با بهره برداری از این تابلو 
موزائیک بعنوان بزرگترین پروژه هنری کالنشهر 
تبریز، شهرداری منطقه دو مفتخر به اجرای پروژه 
های دیگری همچون مسقف سازی گلزار شهدای 
وادی رحمت در دو فاز می باشد که فاز اول این 
پروژه رو به اتمام است و پیش بینی می شود فاز 
برداری  بهره  آماده   ۹۵ ماه  بهمن  برای  آن  دوم 

شود.
بزرگترین  بودن  اتمام  به  رو  از  همچنین  ایشان 
در  گفت:  و  داد  خبر  تبریز  شهر  فرهنگی  پروژه 

منطقه  شهرداری  خادمین  تالش  و  همت  سایه 
مقدس  دفاع  موزه  ساختمان  اجرائی  مراحل  دو، 
پارک شمیم پایداری در قالب عظیم ترین پروژه 
فرهنگی شهر تبریز به منظور حفظ آثار بجا مانده 
از شهیدان 8 سال دفاع مقدس نیز در حال طی 
مراحل پایانی اجراست و طی چند ماه آینده، آماده 

افتتاح می شود.
سردار جعفری مدیر کل حفظ آثار و ارزش های 
تابلو  بزرگترین  از  رونمائی  آئین  در  مقدس  دفاع 
حضرت  مبارک  تمثال  به  مزین  سنگی  موزائیک 
شهید  سرداران  از  تن  و ۲۹  )رض(  خمینی  امام 
آذربایجان و شهید مدافع حرم گفت: مزین شدن 
سطح شهر تبریز به تصاویر شهدا، موجب تقویت 

نیروهای جهادی است.

و  تقدیر  ضمن  جعفری  سردار  مراسم  این  در 
قدردانی از تالش مهندس رسول موسائی شهردار 
منطقه دو و تشکر از مدیران شهری برای به ثمر 
رسیدن بزرگترین تابلو موزائیک سنگی، از این اثر 
فرهنگی بعنوان یکی از پروژه های استثنائی و فاخر 
شهر تبریز نام برد و گفت: از شهروندان خواهانم 
جهت آشنائی با شهدا تنها به دیدن تصاویر آنان 
نیز  را  عزیزان  این  زندگینامه  بلکه  نکنند  اکتفا 

مطالعه نمایند.
مقدس  دفاع  های  ارزش  و  آثار  حفظ  کل  مدیر 
مزین شدن سطح شهر تبریز به تصاویر شهیدان 
را تقویت نیروهای جهادی کشور دانسته و اظهار 
مدافعین  و  شهدا  مدیون  را  امروز  آرامش  داشت: 

جمهوری اسالمی هستیم.

شهردار منطقه دو کالنشهر تبریز در مراسم رونمائی ازبزرگترین تابلو موزائیک سنگی:

آرامش را مدیون شجاعت و شهادت طلبی مدافعان هستیم

اصفهان-بهادری-مدیر روابط عمومی شهرداری 
اصفهان خبرداد: بیش از ۲۰۰ هزار کتیبه منقش 
الحسین )ع(« بین مدیران  انصار  به جمله »این 
هیئات توزیع می شود تا این کتیبه ها در سردرب 
منازل در مناطق و محالت مختلف اصفهان نصب 
شود و شهر شهیدان حال و هوای عاشورایی به 

خود بگیرد.
اصفهان که  با سراسر کشور، شهرداری  همزمان 
همواره در برنامه های مختلف شهری و مناسبتی 
است،  شهروندان  همراه  و  همیار  و  بوده  پیشتاز 
برگزاری  وضعیت  تسهیل  و  بهبود  راستای  در 
مراسم های عزاداری حضرت اباعبدا... الحسین )ع( 

فعالیت  ویژه ای صورت داده است.
نخستین  را  خدمت«  »کتیبه  نباتی نژاد  هادی 
چه  هر  برگزاری  برای  اصفهان  شهرداری  گام 
افزود:  و  کرد  عنوان  امسال  محرم  باشکوه تر 
دفترچه ای تحت عنوان »کتیبه خدمت« توسط 
که  شده  تهیه  اصفهان  شهرداری  عمومی  روابط 
در آن کلیه اطالعات الزم اعم از شماره تماس ها، 
برپایی  ضوابط  مجوز،  اخذ  مراحل  ایمنی،  نکات 
مهم  نکات  و  خیمه ها  و  صلواتی  ایستگاه های 

گردآوری  فرهنگی  مراکز  و  هیئات  برای  دیگر 
شده است.

مدیر روابط  عمومی شهرداری اصفهان افزود: این 
دفترچه اطالعات کامل و مورد نیاز ایام محرم را 
در اختیار هیئات و مراکز فرهنگی قرار می دهد و 
بیش از ۲هزار عدد از آن در اختیار مدیران هیئات 

مذهبی و مراکز فرهنگی شهر قرار می گیرد.
صورت  برنامه ریزی های  طبق  کرد:  تصریح  وی 
برای  مجوزات  اخذ  روند  شده  سعی  گرفته 
سریع ترین  و  آسان ترین  در  مذهبی  هیئت های 

شرایط ممکن صورت پذیرد.
برای  الزم  مجوزات  اخذ  روند  تشریح  در  وی 
فرهنگی  مراکز  و  مذهبی  هیئت های  برنامه های 
و  خیمه  صلواتی،  ایستگاه  برپایی  مجوز  گفت: 
همچنین داربست اطالع رسانی برنامه های هیئات 
مذهبی محلی و نصب بنر و پارچه های تبلیغاتی 

هیئت ها  مدیران  آمد  و  رفت  کاهش  جهت  به 
و  عمومی ها  روابط  به  مجوزها  صدور  تسریع  و 
۱۵گانه  مناطق  شهری  خدمات  معاونت های 

واگذار شد.
وی تصریح کرد: تمام تالش مدیران شهری بر این 

مبنا بوده که از مشکالت مختلف برای مسئوالن 
هیئت ها در روند اخذ مجور جلوگیری شود و این 

فرآیند در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد.
خدمات  معاونت  کرد:  خاطرنشان  نژاد  نباتی 
و  خیمه  برپایی  در  موجود  ضوابط  نیز  شهری 
قرار  هیئت ها  اختیار  در  را  صلواتی  ایستگاه های 

می دهد و بر این امر نظارت می کند.
هیئت های  به  اصفهان  شهرداری  مالی  مساعدت 
برای  گرفته  صورت  های  ازدیگرفعالیت  مذهبی 

ایام محرم دراستان اصفهان می باشد. 
 ۵۰۰ و  میلیون   ۶ مبلغ  آقایان  هیئت های  برای 
مبلغ  نیز  بانوان  هیئت های  برای  و  ریال  هزار 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مساعدت مالی در 
نظر گرفته شده که از طریق معاونت فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری به هیئت ها پرداخت می شود.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان اضافه کرد: 
بوده  این  بر  شهری  مدیران  تالش  و  سعی  تمام 
که همانند گذشته به عنوان خدمت گزاران شهر، 
کامل ترین خدمات ممکن را در اختیار شهروندان 
و هیئت های عزاداری امام حسین  )ع( قرار دهند 

و به بهبود شرایط آنها کمک کنند. 

به همت شهرداری اصفهان صورت می گیرد؛

نصب بیش از 200 هزار کتیبه »این انصار الحسین)ع(« در سردرب منازل

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

۱ – کیومرث کیانی نام پدر علمدار به نشانی شهرکرد بلوار حافظ جنوبی خیابان حافظ 
جنوبی پالک ۴۶ کوچه ندارد بهر خیابان روبروی فروشگاه ایرانیان

مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم
۱ – حیدر حافظی فرزند حسن به نشانی اهواز پردیس ۲ شهرک افتاب مجتمع افتاب 

جنب منازل بهزیستی پالک ۷۹
۲ – محمد کیانی فرزند کیامرث به نشانی شهرستان شهرکرد بلوار حافظ جنوبی چهار 

راه دانشسرا روبروی فروشگاه ایرانیان پالک ۴۶ مغازه دارو خانه دکتر ستار
محکوم به:

بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵۱۰۰۹۳8۴۴۳۰۰۱۲۵ وشماره 
به  حکم  به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه ۹۵۰۹۹۷۳8۴۴۳۰۰۲۰۵  دادنامه 
محکومیت خوانده ردیف اول )محمد کیانی (به پرداخت مبلغ ۲۱۵۰۰۰ ریال بابت 
از  الزام خوانده ردیف چهارم )حیدر حافظی( به حضور در یکی  و  هزینه دادرسی 
دفاتراسناد رسمی و تنظیم سند انتقال مالکیت رسمی خودرو سواری پیکان به شماره 
انتظامی ۳۳۷/۱۴ د 8۵  در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق 

دولت جهت اجرا   
  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.)ماده ۳۴قانون اجراي احکام مدني(۲. 
-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.

۳.مالي معرفي کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعدادیا مقدار 
وقیمت همه اموال منقول وغیر منقول،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي 
که به هر عنوان نزد بانک ها وموسسات مالي واعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاي مذکور وکلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و۳قانون نحوه 
اجراي محکومیت مالي ۱۳۹۴(.۴-خود داري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراي حکم ،حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.)ماده۳۴قانون 
اجراي احکام مدني وماده۲۰ق.م.اوماده ۱۶قانون نحوه اجراي محکومیت مالي۱۳۹۴(۵-
انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال 
براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي 
معادل نصف محکوم به یا هردومجازات میشود.)ماده۲۱قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي۱۳۹۴(.۶.چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود.تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجراي محکومیت مالي۱۳۹۴(
دبیر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان شهرکرد – فروزنده

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
دوم   / اول  هیات  مورخه ۱۳۹۵/۶/۲۹  آرا شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۵۹8۱  برابر 
موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
به کالسه پرونده شماره ۱۳۹۴۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۵8۱مستقر در واحد ثبتی جویبار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رضا تقی نژاد چلمیانی       به شماره 
از جویبار  فرزند محمود  به شماره ملی ۵8۲۹۹۶۹۹۰۴ در  شناسنامه ۲۰صادره 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۱۹/۵۲ متر مربع قسمتی از 
پالک – فرعی از ۲۴ اصلی قطعه – واقع در بخش ۷ جویبار خریداری از مالک رسمی 
آقای / خانم مهدی محمودی  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ار تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد    م. الف : ۹۵۰۶8۰۰
تاریخ انتشار: نوبت اول:۹۵/۷/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/۷/۲۴

حسین روحانی  رییس ثبت اسناد و امالك جویبار 

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

۱ - مهدی مردانی دهکردی نام پدر عبدا... به نشانی شهر کرد بلوار رهبر اشکفتک 
نرسیده به بانک سپه بنگاه محصوالت کشاورزی مرادی

مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم
۱ – حسین هیبتی گوجانی به نشانی مجهول المکان 

محکوم به:
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵۱۰۰۹۳8۴۵۲۰۰۲۴۶ وشماره 

دادنامه مربوطه ۹۵۰۹۹۷۳8۴۵۲۰۰۲۳۷ محکوم علیه محکوم است به :
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵۱۰۰۹۳8۴۵۲۰۰۲۴۶ وشماره 
دادنامه مربوطه ۹۵۰۹۹۷۳8۴۵۲۰۰۲۳۷ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
۶۳۴۵۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
هریک از چک ها تا اجرای کامل حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و 
پرداخت مبلغ ۱۵۲۶۷۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر 

دولتی در حق صندوق دولت جهت اجرا   
  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.)ماده ۳۴قانون اجراي احکام مدني(۲. 
-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.

۳.مالي معرفي کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعدادیا مقدار 
وقیمت همه اموال منقول وغیر منقول،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي 
که به هر عنوان نزد بانک ها وموسسات مالي واعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاي مذکور وکلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و۳قانون نحوه 
اجراي محکومیت مالي ۱۳۹۴(.۴-خود داري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراي حکم ،حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.)ماده۳۴قانون 
اجراي احکام مدني وماده۲۰ق.م.اوماده ۱۶قانون نحوه اجراي محکومیت مالي۱۳۹۴(۵-
انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال 
براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي 
معادل نصف محکوم به یا هردومجازات میشود.)ماده۲۱قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي۱۳۹۴(.۶.چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود.تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجراي محکومیت مالي۱۳۹۴(
دبیر شورای حل اختالف شماره 12 شهرستان شهرکرد – زهره باب گپیان

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹8۶۶۱۰۳۰۰۴۳۹ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۶۶۱۰۳۰۰۷۶8 خواهان : خانم 
نسترن کیوان فرزند غالمحسین با وکالت خانم زهرا احمدیان فرد فرزند کرم خدا به 
نشانی لرستان – شهرستان خرم آباد – خ شهدای شرقی ک اسفند دوم مجتمع باران 
طبقه اول ۰۹۱۲۴۹۷۳۲۱۳ –خوانده :آقای غالمحسین منصوبی فرزند علی اکبر به 

نشانی مجهول المکان – خواسته :اذن در ازدواج 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست خانم زهرا احمدیان فرد فرزند کرم خدا به وکالت 
از خانم نسترن کیوان فرزند غالمحسین به طرفیت آقای غالم حسین منصوبی فرزند 
علی اکبر به خواسته صدور حکم مبنی بر اذن در ازدواج بدین توضیح که وکیل خواهان 
اظهار نموده اند که موکله متولد ۱۳۶۵/۶/۲۶ می باشند و به سن قانونی و رشد و بلوغ 
فکری رسیده اند و قصد اذواج با شخصی که دارای شناخت کافی از وی می باشد دارند و 
از هر لحاظ موجه هستند نظر به اینکه پدر موکله به دالیلی از مادر خواهان جدا زندگی 
می کنند و حسب دادنامه شماره ۵۲۰ سال ۱۳۷۹ شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان 
خرم آباد مادر موکله حق حضانت و قیومت موکله در حیات خود را داشته اند لذا با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده و با توجه به اینکه دسترسی به وی جهت اجازه 
ازدواج مقدر نمی باشد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم لذا دادگاه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و وکیل وی بیان داشته اند خواهان قصد ازدواج 
با شخصی به نام آقای محسن قراط فوق لیسانس برق و کارمند وزارت نیرو به مهریه 
شصت و پنج قطعه سکه تمام بهار آزادی را دارند و نیز با توجه به مدارک ارائه شده از 
جمله حکم کارگزینی و فیش حقوقی و فتوکپی اسناد سجلی آقای محسن قراط به 
عنوان نامزد و نیز اظهارات وی که دارای شغل ثابت و در آمد ماهیانه حدودا سی و یک 
میلیون ریال و نیز دارای ششدانگ یک باب آپارتمان و در شهر تهران می باشند و از 
طرفی با توجه به اینکه خوانده با وجود ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر 
نگردیده و دفاعی در مقابل خواسته خواهان یا دلیلی دایر بر رد آن ارائه نکرده اند لذا با 
این توصیف و با توجه احراز صالحیت آقای محسن قراط برای ازدواج با خواهان و هم 
کفو بودن طرفین مستندا به ماده ۱۰۴۴ اصالحی قانون مدنی ضمن اسقاط اجازه پدر به 
دفاتر ثبت ازدواج اجازه داده می شود که نسبت به واقعه ازدواج خانم نسترن کیوان فرزند 
غالمحسین منصوبی و آقای محسن قراط فرزند محمود متولد ۱۳۶۰ با مهریه شصت 
وپنج قطعه سکه تمام بهار آزادی و سایر شرایط مورد توافق طرفین اقدام نمایند حکم 
صادره نسبت به خوانده غیابی ابتدا ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
تجدید نظر استان لرستان و نسبت به خواهان حضوری و فقط ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان و نسبت به 
خواهان حضوری و فقط ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس علی البدل دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد – محمد سپهوند.   

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حیدر علی صفاری سامانی دارای شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 
۳۹۲/۹۵ از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محترم نجف آبادی سامانی به شناسنامه شماره ۴۱۵۳ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱ – حیدر علی صفاری سامانی فرزند احمد به شماره ملی ۱-۲۹۴۵۷۱-۴۶۲ فرزند ذکور
۲ – داراب صفاری سامانی فرزند احمد به شماره ملی  ۹-۳۰۵۹۹۷ -۴۶۲ فرزند ذکور

۳ – جعفر صفاری سامانی فرزند احمد به شماره ملی ۲-۳۱۰۲۲۶-۴۶۲ فرزند ذکور
۴ – ایران صفاری سامانی فرزند احمد به شماره ملی 8-۲8۷۵۴۳ -۴۶۲ فرزند اناث
۵ – طیبه صفاری سامانی فرزند احمد به شماره ملی ۳-۲8۹۶۳۰-۴۶۲ فرزند اناث

۶ – کبری صفاری سامانی فرزند احمد به شماره ملی ۹-۳۰۲۲88 -۴۶۲ فرزند اناث 
والغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شورای حل اختالف سامان شعبه یک – صولت سلطانی سامانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم مریم محمد قاسمی سامانی دارای شناسنامه شماره ۱۳ به شرح دادخواست به 
کالسه ۴۰۲/۹۵  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سیف ا... محمد قاسمی  سامانی به شناسنامه شماره ۱8 در تاریخ 
۱۳۹۵/۱/8  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
۱ – لیال صحرانشین سامانی فرزند موسی به شماره ملی ۱ – ۲8۴8۲۱ – ۴۶۲ زوجه 

دائمی
۲ – رامین محمد قاسمی سامانی به شماره ملی ۰ – ۳۱۱۵۰۷ – ۴۶۲ فرزند ذکور
۳ – میترا محمد قاسمی سامانی به شماره ملی ۳ – ۳۱۰۲۳۴ – ۴۶۲ فرزند اناث
۴ – آرزو محمد قاسمی سامانی به شماره ملی ۴ – ۳۱۶۷۱۹ – ۴۶۲ فرزند اناث

۵ – مینا محمد قاسمی سامانی به شماره ملی 8 – ۳۲۱۲۴۰ – ۴۶۲ فرزند اناث 
۶ – مریم محمد قاسمی سامانی به شماره ملی۳ – ۳۲۷۳۳۹ – ۴۶۲ فرزند اناث والغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متن آگهی رئیس شورای حل اختالف سامان شعبه یک – صولت سلطانی سامانی

خواهان / شاکی علی حسین سپهوند دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حسن 
مرادی به خواسته مطالبه وجه بابت ....تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۹ شورای حل اختالف مجتمع امام حمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد میدان امام –دادگستری کل استان لرستان ارجاع 
و به کالسه ۹۵۰۹۹8۶۶۵۵۹۰۰۰۴۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰8/۰8 
و ساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ 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 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – سمانه امیدی عبدلی.

آگهی
پرونده شماره رای  ۱۳۹۵۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۵8۹۱ مورخه ۱۳۹۵/۶/۲۷ هیات اول / دوم 
موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
به کالسه پرونده شماره ۱۳۹۲۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۳۲۳مستقر در واحد ثبتی جویبار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی به نام سیده بنین حسینی باغلوئی به شماره 
شناسنامه ۲۶۲۵ به شماره ملی ۵8۲۹۱۰۲۹۹۴ مربوط به  ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۴۴۲/8۱متر مربع قسمتی از پالک – فرعی از ۱۰ اصلی 
قطعه – واقع در بخش ۷ جویبار خریداری از مالک رسمی آقای / خانم علی اکبر 
اصغریان محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند ار تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد    م. الف : ۹۵۰۶۷۹۶
تاریخ انتشار: نوبت اول:۹۵/۷/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/۷/۲۴

حسین روحانی  رییس ثبت اسناد و امالك جویبار 

مفقودی
 کارت دانشجویی آقای علی درویشی گنجی فرزند رضا با شماره ملی ۲۰۵۰۳8۷۷۱۷با 
شماره دانشجویی 8۹۱۲۲۵۱۵از دانشگاه علم و صنعت ایران واحد بهشهر مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

ابالغ نظریه کارشناسی
بدین وسیله در خصوص دعوی خواهان مهسا لهراسب با وکالت خانم پوران مرادی صدر 
بطرفیت روزبه ملکشاهیان فرزند علی مراد مبنی بر مطالبه نفقه با توجه به وصول نظریه 
کارشناس در راستای ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی به آقای روزبه ملکشاهیان 
فرزند علی مراد ابالغ می گردد ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ نشر آگهی به دفتر شعبه 
۱۳ شورای حل اختالف مراجعه و با مالحظه نظریه کارشناسی چنانچه مطلبی داشته 
باشد نفیعا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نماید الزم به یادآوری است پس از انقضامدت یاد 

شده در صورت آماده پرونده قاضی مربوطه مبادرت به انشاء رای خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 

شهرستان خرم آباد – شیرین اکبری .

آگهی احضار متهم 
حسب محتویات پرونده شماره ۹۵۱۰۴۰۶۶۱۱۰۰۵8۶۳ شعبه نهم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقایان سعید خیرالهی فرزند حیدر به اتهام 
ورشکستگی به تقصیر و تقلب تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت و به تجویز ماده ۱۷۴ 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
مجوزحمل سالح ساچمه زنی تکلول ته پر کالبیبر۱۲به شماره۰۶۰۲۱8۷۰ساخت 
روسیه بنام قدمعلی عیدی پورفرزندمحمدعلی بشماره شناسنامه8محل صدورایذه 
مفقودگردیدوازدرجه اعتبارساقط می باشد.                                                  

  شهرستان باغملک

آگهی احضار متهم 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
۹۵۱۰۴۳۶۶۱۱۰۰۲۵۰۴ در پرونده کالسه ۹۴۰۹۹8۶۶۱۲۳۰۱۲۶۵ برای شاکی آقای 
علی یوسفوند و متهم آقای ایمان سمینی فرزند خدامراد به اتهام کالهبرداری و فروش 
مال غیر به تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه ۱۳۹۵/8/۱۷ ساعت ۱۰:۳۰ تعیین گردیده است با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده ۳۴۴ قانون آیین 
دادرسی در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )103 جزایی سابق(- محمد 
موسی نژاد. 
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رونوشت آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت جعفر کریمی دهکردی فرزند تقی به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه ۹۵۰۹۹8۳8۴۶۱۰۰۳۵۱از این دادگاه در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تقی کریمی دهکردی  در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱ – سکینه حیدری دهکردی متولد ۱۳۱۴ ش ش ۲۴8 همسر متوفی 

۲ – تهمینه کریمی متولد ۱۳۵۴ ش ش 8۱۰ فرزند متوفی
۳ – خدیجه کریمی دهکردی متولد ۱۳۳۴ ش ش ۳۷۳ فرزند متوفی

۴ – توران کریمی دهکردی متولد ۱۳۴۵ ش ش ۵۴۳ فرزند متوفی
۵ – علی کریمی دهکردی متولد ۱۳۵۱ ش ش ۷۱۲ فرزند متوفی 
۶ – جعفر کریمی دهکردی متولد ۱۳۳۷ ش ش ۴۴۳ فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه 
شخصی  اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه 21 شهرستان شهرکرد  - رحمان آماده

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و ضمائم به محمد نوری 

خواهان خانم جهان اکبریان رکنی فرزند رحمت دادخواستی بطرفیت خوانده آقای 
محمد نوری فرزند اصغر بخواسته طالق به این دادگاه تقدیم و به دهم دادگاه عمومی 
حقدقی بابل ارجاع وبه کالسه پرونده شماره ۹۵۰۹۹8۱۱۱۴۳۰۰8۰۴ثبت گردیده و 
وقت رسیدگی آن مورخه ۱۵/8/۱۳۹۵روز شنبه ساعت ۱۰تعیین وقت گردیده چون 
نشانی شما خوانده مجهول المکان اعالم گردیده مراتب ابالغ وقت دادرسی به درخواست 
خواهان و تجویز ماده ۷۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
در یک نوبت بوسیله یکی ار روزنامه های کثیر االنتشارآگهی و اعالم میگردد تا خوانده 
بعد از ازاطالع وفت دادرسی ضمن حضور در دفتر دادگاه وضمن اعالم نشانی کامل خود 
ودر یافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در جلسه رسردگی حاضر شوید در صورت 

عدم حضور دادگاه بصورت غیابی رسیدگی و تصمیم الزم را اتخاذ خواهد کرد
دفتر شعبه دهم دادگاههای عمومی شهرستان بابل

متن آگهی 
امین  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
شماره  دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  حسنوند 
۹۵۰۹۹۷۶۶۹۴۷۰۰۰۳ صادره از شعبه ۳۳ شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد 
در پرونده شماره ۹۴۰۹۹8۶۶۹۴۷۰۰۱8۰ محکوم به پرداخت چهل و پنج میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت ۱۶۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل به میزان ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال )وفق تمبر الصاقی( و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
چک )۱۳8۹/۳/۱۱( لغایت وصول آن وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در 
حق محکوم له آقای روح اله علیزاده و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.

مسئول دفتر شعبه 33 خانواده یک شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – فریده نصرت پور.

رونوشت آگهی حصر وراثت
اقای احمد محمد خانی  فرزندسلطانحسین  دارای شناسنامه شماره ۴۹۶۵به شرح 
دادخواست به کالسه ۶۰۶/۹۵ز این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان سلطانحسین محمد خانی فرزند میرزا حسین   بشناسنامه 
۴۳۹در تاریخ ۹۴/۹/۱۲در اقامتگاه دائمی خود تهران بدرود زندگی گفته، ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-آقای احمد محمد خانی  فرزند سلطانحسین  به شماره شناسنامه ۴۹۶۵ نسبت 

پسر متوفی
۲-آقای محمد علی محمد خانی  فرزند سلطانحسین به شماره شناسنامه ۱۰۴۲ نسبت  

پسرمتوفی
۳-آقای مهدی محمد خانی فرزند سلطانحسین به شماره شناسنامه   ۶۶۹۴۵نسبت  

پسر متوفی
شناسنامه ۷۲۲نسبت. شماره  به  سلطانحسین  فرزند  خانی  محمد  آذر  خانم   -۴

دخترمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی 

ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./ م/الف۴۰۴
هیات موضوع قانونشورای حل اختالف شهر جدید هشتگرد

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۶۰۰۲۰۰۱۳۱۰هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اشرف صیدی قمشه 
به  ساختمان  باب  یک  در  کرمانشاه  از  شناسنامه ۶۴۲صادره  بشماره  فرزندمحمد 
مساحت8۴،۴۲متر مربع پالک۲۶۴۰ فرعی از ۱ اصلی واقع در اسالم آباد غرب واقع 
در شهرستانی کوچه اول سمت چپ پشت حمام اعظم شامل مبایعه نامه عادی و 
عدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 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 : ۱۳۹۵،۰۶،۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵،۰۷،۱۰

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان اسالم آباد غرب

آگهی در خواست گواهی حصروراثت
 

خانم صدیقه رازقی فرزند غالمعلی به شرح در خواستی که به شماره ۳/۹۵/۲۲۳ این 
شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
مر حومه طاهره اعالئی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه ۱۱۴صادره از    در تاریخ 
۱۳۹۵/۵/۲8 در اقا متگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده وورثه / وراث حین 

الفوت وی عبارتند از / عبارتست از : 
۱ همت اله رزاقی فرزند غالمعلی ش.ش ۲۳۳ ت.ت ۱۳۴۵ محل صدور بهشهر پسر 

متوفی 
۲ سعید رازقی فرزند غالمعلی ش.ش ۶۹۹۱ ت.ت. ۱۳۴8 محل صدور بهشهر پسر 

متوفی 
۳صدیقه رازقی فرزند غالمعلی ش.ش ۱۰۴۴ ت.ت ۱۳۴۲ محل صدور بهشهر دختر 

متوفی 
۴ ثریا رازقی فرزند غالمعلی ش.ش ۹۲۵ ت.ت ۱۳۴۷ محل صدور بهشهر دختر متوفی 
والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبوررا یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد . 
م.الف 950470قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف بهشهر

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۶۰۰۲۰۰۱۲۰۴هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیآقای جمشیدرحمتی فرزند 
به  باب ساختمان  آبادغرب در یک  ازاسالم  صحبتبه شماره شناسنامه ۹8۳صادره 
مساحت8۳،8۹متر مربع پالک۲۶۵۳ فرعی از ۱ اصلی واقع در اسالم آباد غرب خیابان 
شهیدمفتح جنب نانوایی محمدمراد حاصلی شامل مبایعه نامه عادی واستقرار ملک در 
سهم زارعین طبق قانون اصالحات ارضی وعدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده 
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ 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 : ۱۳۹۵،۰۷،۱۰  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵،۰۷،۲۶
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هیات موضوع قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۶۰۰۲۰۰۲۴۳۰هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیآقای ولی بی نیازفرزند حبیببه شماره 
شناسنامه ۹۶صادره ازاسالم آبادغرب در یک باب ساختمان مسکونی به مساحت۶۴،۵۶ 
متر مربع پالک۷ فرعی از۳ اصلی واقع در اسالم آباد غرب – پشت بیمارستان کوچه 
معلم یک باستناد تبصره دو ماده یک محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 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 : ۱۳۹۵،۰۷،۱۰  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵،۰۷،۲۶

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان اسالم آباد غرب
آگهی موضوع ماده 3 

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

قانون  موضوع  هیات  ۱۳۹۵۶۰۳۲۴۰۰۹۰۰۲۲۶۷مورخ۹۵/۴/۱  بشماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه دریانورد فرزند عبداله بشماره 
شناسنامه ۳۳ صادره از اهرم به شماره ملی ۳۵۵۹88۳۵۰۴ را درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۱۰۱/۵۵ متر مربع پالک ۶ فرعی از ۲۷۲۰ اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک ۲۷۲۰/۱۰۴ واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی علی عالی پور 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۵۳8۴۲۹   م 

الف ۱۳۷۰                   
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۷/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۷/۲۵

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

آگهی ابالغ
 اجرائیه کالسه: 88۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۰۹۲/۱

بدینوسیله به آقای شاهین احدی فرزند نصراله به شماره شناسنامه۲۰۲۱۵ – خانم 
محبوبه صور اسرافیل فرنزند منصور به شماره شناسنامه ۴۴۵ بدهکار پرونده اجرایی 
کالسه  88۰۴۰۱۵۰۹۷۰۰۰۰۹۲/۱که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست آدرس شما 
جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسائی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر قرارداد 
بانکی شماره ۱۵۰8 مورخ ۱۳8۳/۰۶/۰۲ بین شما و پست بانک استان ایالم مبلغ 
۷/۱۹۴/۰۰۰ ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا 
مطرح می باشد. لذا طبق ماده ۱8 آیین نامه اجرا از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ 
اجرایی محسوب می گردد فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدیهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی ایالم – جلیلیان

ابالغ 
اجراییه محکوم له سید عباس هاشمی نژاد حفظ آبادی محکوم علیه محسن 
سیقلی پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای محسن سیقلی 
فرزند ابوالقاسم که مجهول المکان می باشد ابالغ میشود طبق اجراییه صادره 
از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران به ش ۹۵۱۰۴۲۰۰۱۰۵۰۰۲8۵ 
مورخ ۹۵/۶/۱۵ در پرونده کالسه ۹۴۱۲۴۰ ابالغ می گردد به موجب دادنامه 
ش ۹۵۰۹۹۷۰۰۱۰۵۰۰۳۶۷ مورخ ۹۵/۳/۲۳ در شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی 
 ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  تهران  حقوقی 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۶/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
مبلغ ۵/۵8۰/۰۰۰ ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و نیم عشر دولتی در حق 
تاریخ چک  از  تورم  نرخ  مبنای  بر  تادیه  تاخیر  نیز خسارت  و  صندوق دولت 
بانک مرکزی  از  احکام  اجرای  واحد  توسط  زمان وصول آن که  تا   ۹۴/۱۱/۱
لذا  میشود  پرداخت  له  محکوم  حق  در  و  استعالم  ایران  اسالمی  جمهوری 
مفاد اجراییه صادره در اجرای ماده ۷۳ ق آد م و ماده ۹ قانون اجرای احکام 
مدنی ) در مواردی که ابالغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین 
محل  علیه  محکوم  اجراییه  از صدور  قبل  تا  و  آمده  عمل  به  مدنی  دادرسی 
مادتین  به مقرر در  اجراییه  باشد مفاد  نکرده  اعالم  به دادگاه  را  اقامت خود 
۱۱8 و ۱۱۹ قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته 
میشود در این صورت برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به محکوم 
علیه الزم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت 
از  یکی  در  گردد(  قید  مزبور  آگهی  در  باید  ماده  این  مفاد  دهد  اطالع  اجرا 
جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا ظرف ده روز پس از نشر آگهی نسبت به 
احکام طبق  اجرای  واحد  اینصورت  غیر  در  گردد  اقدام  اجراییه  مفاد  اجرای 
خواهد  اقدام  اجرایی  هزینه  وصول  و  اجراییه  مدلول  اجرای  نسبت  مقررات 
ابالغ  اجرایی  عملیات  برای  اجراییه  آگهی  نشر  در صورت  است  بدیهی  نمود 
محل  علیه  محکوم  اینکه  مگر  نیست  الزم  علیه  محکوم  به  دیگری  اخطار  یا 

اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطالع دهد .
باقری – رضا  106 دادگاه عمومی حقوقی تهران  110 مدیر دفتر شعبه   /72065

متن آگهی 
خواهان / شاکی علی حسین سپهوند دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علی اکبر 
گوهری مقدم به خواسته مطالبه وجه بابت ....تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۹ شورای حل اختالف مجتمع امام حمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد میدان امام –دادگستری کل استان لرستان ارجاع 
و به کالسه ۹۵۰۹۹8۶۶۵۵۹۰۰۰۴8 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و ساعت  
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان / 
شاکی و به تجویز ماده ۷۳ 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 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – سمانه امیدی عبدلی.

ابالغ
 دادخواست تجدیدنظر خواهی و ضمائم آن به خانم ملک تاج صالح خواهان حاج خانم 
رفیعی پیشداد دادخواستی به خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه ش ۵۶۲ مورخ 
۹۵/۵/۱۶ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران به 
کالسه ۹۴۰۴۵۶ ثبت گردیده که به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ و ۳۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در مدنی مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده 
ظرف ده روز پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و الیحه دفاعیه 

خود را ارائه نماید  .
72067/ 110 مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ناصری

آگهی مفقودی
به  نیسان مدل ۱۳8۷  کامیونت ون  کارت شناسایی  و  برگ سبز  و  سند کمپانی 
شماره انتظامی ایران ۶۲-۴۱۳ع۵۹ و به شماره موتور ۴۷۷8۴۶ و به شماره شاسی 
NAZPL۱۴۰TBL۱8۷۲۰۰ به نام عبداله محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
مورخ  صادره  شماره۱۶۰۶/ف-ش  به  حسابداری  کارشناسی  ودانشنامه  ریزنمرات 
۱۳8۱/۱۲/۵ازدانشگاه شهیدچمران اهوازبه نام احمدشوش طهماسبی فرزندعبدالرضابه 

شماره شناسنامه ۲۲۴ و کد ملی ۱۷۵۴۷۶۵۷۹۳مفقودگردیده است.
اهواز  

بهره برداری از ۱2پروژه 
آموزشی در هرمزگان 

به گزارش روابط عمومی  اداره کل نوسازی، توسعه 
از  برداری  بهره  آیین  هرمزگان   مدارس  وتجهیز 
پروژه های آموزشی بنیاد برکت )استان هرمزگان( 
توسعه  معاون  حضور  با  بشاگرد  شهرستان  در 
هرمزگان،  مدارس  نوسازی  کل  اداره  مدیریت 
روستای  بشاگرددر  شهرستان  محلی  مسئولین 
معاون  زاده  بهمن  قاسم  شد.   برگزار  کونک  
نوسازی،  کل  اداره  پشتیبانی  و  مدیریت   توسعه 
گرامیداشت  با  هرمزگان  مدارس  وتجهیز  توسعه 
جدید  تحصیلی  سال  آغاز  و  مقدس  دفاع  هفته 
سراسر  با  همزمان  با  برکت  پرخیر  بنیاد  گفت: 
کالس   ۶۵ قالب  در  آموزشی  ۱۲پروژه  کشور 
بالغ  اعتباری  با  مربع  ۷۶8۳متر  بنا  زیر  با  درس 
استان  در  به  ریال  میلیون   ۵۰ و  بر ۱۱۹میلیارد 
میزان  این  از  رسیدکه  بهربرداری  به  هرمزگان 
اعتبار ۶۱ میلیارد و ۱۴۷میلیون ریال توسط بنیاد 

برکت تامین شده است.
مذکور  های  پروژه  تشریح   با  زاده   بهمن  قاسم 
در    افزود:  هرمزگان   استان  شهرستانهای  در 
۱8کالس  قالب  در  در  بشاگرد۳پروزه  شهرستان 
بالغ  هزینه  وبا  مربع  ۱۳۷۴متر  بنا  وزیر  درس 
معاون  گردید.   افتتاح  ریال  ۳۱۴۰۰میلیارد  بر 
نوسازی،  کل  اداره  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه 
نشان  خاطر  هرمزگان   مدارس  وتجهیز  توسعه 
اموزشی  پروژه  سه  پارسیان   درشهرستان  کرد: 
۱۲۳۱متر  بنا  زیر  وبا  درس  ۱۵کالس  قالب  در 
مربع  وباهزینه ۲۴میلیارد۲۰۰ میلیون ریال بهره 

برداری گردید.
افتتاحی  های  پروژه  به  اشاره  با  زاده  بهمن   
رودان  شهرستان  در  گفت:  رودان  شهرستان 
۳پروژه در قالب ۲۴کالس درس، با زیر بنای ۴۶۰۳ 
متر مربع وبا هزینه ای بالغ بر  ۵۳ میلیاردو۴۰۰ 
میلیون  ریال  بهره برداری گردید که بنیاد برکت 
را  ریال  ۹۵۰میلیون  و  ۱۶میلیارد  اعتبار  تامین 
برعهده گرفت. معاون توسعه مدیریت  وپشتیبانی 
اداره کل نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس هرمزگان  
شده  برداری  بهره  آموزشی  طرحهای  درخصوص 
در شهرستانهای میناب و جاسک افزود: دو پروژه 
در شهرستان جاسک با زیربنای ۱۰۲متر مربع با 
اعتباری تمام شده  بالغ بر ۲میلیارد و ۵۵۰میلیون 
ریال بهره برداری شد و در شهرستان میناب نیز 
یک واحد آموزشی در قالب ۶کالس درس با زیر 
۷میلیارد  بر  بالغ  اعتباری  و  مربع  ۳۷۳متر  بنای 

۵۰۰میلیون ریال بهره برداری شد .
 بهمن زاده با اشاره به اینکه بنیاد برکت در مناطق 
تمام  نیمه  های  پروژه  تکمیل  با  استان  محروم 
آموزشی  فضای  تامین  در  بسزایی  آموزشی سهم 
اتمام  در  بنیاد  مشارکت   : گفت  دارد  استاندارد 
آموز  ۱8۵۰دانش  قریب  گردید  موجب  طرحها 
این مناطق از فضای آموزشی استاندارد بهره مند 

شوند .

قائم مقام کمیته امداد استان مرکزی  خبر داد:

برگزاری جشنواره عاطفه ها در پارک شهدای 
گمنام اراک

همزمان با سراسر کشور جشن عاطفه ها امروز به صورت نمادین در پارک 
شهدای گمنام اراک  همراه با برنامه های شاد و متنوع برگزار می شود.

جشن عاطفه ها در سال جاری با شکلی متفاوت نسبت به سالهای گذشته به 
منظور تامین نیازهای ضروری تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت همزمان با 
شروع سال تحصیلی برگزار و کمکهای نقدی و غیر نقدی خیران کمک رسال 

دانش آموزان کم بضاعت برای آغاز سال تحصیلی  جدید خواهد بود.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد،عدالت بهرامی، قائم مقام کمیته امداد 
استان مرکزی ، با بیان اینکه یکی از اصلی ترین برنامه های کمیته امداد کمک 
به دانش آموزان و دانشجویان برای ادامه تحصیل است، گفت:  جشنواره عاطفه 
ها با شعار مهر در انتظار همدلی امروز ۲۵ شهریور ماه  به صورت نمادین 
همزمان با سراسر کشور در پارک شهدای گمنام اراک برگزار و ۱۰ مهر ماه به 
منظور توسعه و آموزش فرهنگ نیکوکاری در سطح مدارس برگزار می شود.
وی از حمایت کمیته امداد ازپنج هزارو ۷۰۰ دانش آموز  خبر داد و افزود: 
۱۶ دفتر ثابت در سطح استان و ۳۶ پایگاه امداد محله در راستای جمع آوری 
کمک های مردمی در سطح استان  فعالیت کرده و در هر شهرستان یک پایگاه 

مرکزی اقدام به جمع آوری کمکها می کند.قائم مقام کمیته امداد استان در 
ادامه از توزیع یک هزار و ۳۰۰ پاکت بین دانش آموزان خبر داد و گفت: این 
پاکت ها از طریق دانش آموزان به خانواده ها منتقل می شود و در زمان تعیین 
شده اقدام به جمع آوری این پاکت ها کرده و مبالغ جمع آوری شده با همکاری 
مدیران مدارس  و شناسایی دانش آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.وی ضمن 
دعوت از مردم نوع دوست استان برای شرکت در این جشن و همدلی با دانش 
آموزان نیازمند خاطر نشان کرد:کمکهای نقدی و غیر نقدی در اسرع وقت به 
دانش آموزان نیازمند اهدا می شود و  برنامه های شاد و مفرحی برای عموم 

مردم در محل برگزاری جشن تدارک دیده شده است. 

مسئول نمایندگی راه و شهرسازی شهرستان خنداب:

طرح »ساماندهی اراضی ملی شهرستان 
خنداب« کلید خورد

مسئول نمایندگی راه و شهرسازی شهرستان خنداب از اجرای گام نخست
» طرح ساماندهی اراضی ملی این شهرستان«   خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی, روح اله 
شمسی در خصوص آخرین اقدامات این نمایندگی در رابطه با امالک و اراضی 
ملی این شهرستان گفت: با توجه به نامشخص بودن مرز  اراضی ملی با 
مستثنیات در برخی مناطق این شهرستان، طرح ساماندهی و حدود اراضی 

ملی را در دست اقدام داریم.   

خبر خبر

اجرای پروژه رمپ خروجی دروازه تهران به پل 
های  فعالیت  تبریز  یک  منطقه  شهردار  کابلی 
این  سطح  در  یافته  انجام  خدماتی  و  عمرانی 

منطقه را تشریح کرد.
با تاکید شهردار تبریز احداث باند کندرو گلکار 
با هزینه تملک و اجرایی ۲۰۰ میلیارد ریال در 
حوزه شهرداری منطقه یک تبریز آغاز شده است.
دروازه  از  خروجی  رمپ  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از پروژه های مهم  به تهران به پل کابلی یکی 
ترافیکی است که آغاز شده است گفت: علی رغم 
اینکه پروژه پل کابلی چند سال پیش مورد بهره 
برداری قرار گرفته بود اما عدم وجود رمپ ها از 
سمت دروازه تهران یکی از ایرادات این پروژه به 

حساب می آمد.
دروازه  خروجی  رمپ  اینکه  اعالم  با  یوسفی 
تهران به پل کابلی با ۳۰۰ متر طول و با عرض 

۲۰ متر در حال احداث بوده و تقدیم شهروندان 
عزیز خواهد شد،گفت: در این راستا و در جهت 
ساماندهی ورودی شرقی تبریز تملک ۹۰ درصد 
از امالک و زمین های واقع در مسیر این رمپ و 

همچنین انتقال مشاغل مزاحم آغاز شده است.
وی همچنین با اعالم این خبر که مطالعات اجرای 
دور برگردان از بلوار استاد شهریار به باغالر باغی 
آغاز گردیده است، افزود: بعد از انجام مطالعات 
اجرای این پروژه، با تعریض پل ابتدای سرباالیی 
ولیعصر احداث دور برگردان از ضلع جنوبی به 

ضلع شمالی بلوار شهریار آغاز خواهد شد.
یوسفی اجرای آسفالت اساسی معابر خیابان ها و 
کوچه های سطح منطقه و همچنین لکه گیری و 
آسفالت محله ای را از برنامه های این شهرداری 
اعالم کرد و گفت: آسفالت اساسی و همچنین 
و کوچه های محالت کم برخوردار از اول خیابان لکه گیری اصالح و زیرسازی آسفال در خیابانها 

عباسی تا میدان فهمیده، مناطق ولیعصر، بیالنکوه 
و همچنین دروازه تهران از دو ماه پیش آغاز شده 
است و اجرای این طرح تا دو ماه آینده نیز تداوم 

خواهد داشت.
اساسی  آسفالت  داد:  ادامه  یک  منطقه  شهردار 
پیرامون  زاده  شفیع  شهید  خیابان  از  قسمتی 
اجرای اصالح طرح  و همچنین  قبرستان ملک 
هندسی معابر نگین پارک در حال حاضر در حال 

انجام است.
وی افزود: در راستای تداوم آسفالت اساسی در 
منطقه، همچنین اصالح و زیرسازی ضلع شرقی 
خیابان توانیر در حال تکمیل بوده و زیرسازی و 

آسفال اساسی ضلع غربی نیز اجرا خواهد شد.
مهدی یوسفی با اعالم اینکه احداث ایستگاه آتش 

پیمانکار  انتخاب  مرحله  در  امر  ولی  در  نشانی 
است، گفت: احداث ایستگاه آتش نشانی در پارک 
چشم انداز به اتمام رسیده و این ایستگاه مورد 

بهره برداری قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به احداث چند باب نمازخانه 
و سرویس بهداشتی در پارکهای موجود در سطح 
منطقه از جمله دباغالرباغی و توانیر گفت: خانه 
سالمت و فرهگسرای در خیابان شهید شفیع زاده 
در حال احداث است و این فرهنگسرا تا دو ماه 

آینده به بهره برداری خواهد رسید.
یوسفی با اشاره به وجود مناطق حاشیه نشین در 
سطح شهرداری منطقه یک گفت: در راستای ارائه 
خدمات به حاشیه نشینان پله گذاری و جدول 
مناطق در حال  این  در  و جدول گذاری  کاری 

اجراست.

شهردار منطقه یک تبریز اعالم کرد:

اجرای باند کندرو گلکار با اعتبار 200 میلیارد ریال

اصفهان-بهادری-در آیین افتتاحیه هجدهمین 
در  که  دستی  صنایع  جهانی  شورای  نشست 
شد  برگزار  اصفهان  در   ۱۳۹۵ مهرماه  چهارم 
دکتر  توسط  اصفهان  افتخاری  شهروند  نشان 
آسیا  ای  منطقه  رئیس  به  نژاد   جمالی  مهدی 
و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی اهداء 

شد.
یکی  در  یکبار  سال  چهار  هر  که  اجالس  این 
ای  سابقه  گردد  می  برگزار  عضو  شهرهای  از 
است،  گذاشته  سر  پشت  را  سال   ۷۰ از  بیش 
در  بار  اولین  برای  که  جهانی  اجالس  این  در 
از  بیش  انجام گرفت،  اصفهان  ایران و در شهر 
دویست نفر از مدیران و نخبگان صنایع دستی 
از هنرمندان  کشورهای مختلف دنیا و بسیاری 

داشتند. داخلی حضور 
رئیس  عنوان  به  قدومی  هیجاوی  غدا  دکتر 
جهانی  شورای  اقیانوسیه  و  آسیا  ای  منطقه 
این  به  کنون  تا   ۲۰۱۳ سال  از  دستی  صنایع 
مدرک  دارای  وی  اند.  شده  انتخاب  سمت 
دانشگاه  اسالمی  هنرهای  گروه  از  دکترا  فوق 

دکترای  و  زیبا  هنرهای  تخصص  با  هاروارد 
و  اسالمی  هنرهای  تاریخ  رشته  در  را  خود 

معماری به پایان رسانیده است.
های  سال  در  که  قدومی  هیجاوی  غدا 
دستی  صنایع  مختلف  های  حوزه  در  متمادی 
به حوزه  تأثیرگذار  افراد  از  اند  داشته  فعالیت 
بوده  جهان  سطح  در  اصفهان  دستی  صنایع 
او اصفهان  اند. طی فعالیت ها و حمایت های 
صنایع  جهانی  شهر  عنوان  به   ۲۰۱۵ سال  در 
این  جهانی  میزبان  امسال  و  انتخاب  دستی 
توسط  افتخاری  شهروند  نشان  شد.  شورا 
به  و  اصفهان  شهردار  نژاد  جمالی  دکتر 
وی  به  شهر  اسالمی  شورای  ریاست  دست 

شد. اهداء 
ریاست  معاونت  حضور  در  که  مراسم  این 
فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس  و  جمهور 
مدیران  و  ایران  گردشگری  و  دستی  صنایع 
ارشد صنایع دستی و هنرمندان برجسته انجام 
افتخاری  به عنوان شهروند  شد، خانم هیجاوی 

انتخاب شد. اصفهان 

توسط شهرداراصفهان دراجالس جهانی صنایع دستی صورت گرفت؛

اهدا نشان شهروند افتخاری به دکترغدا هیجاوی قدومی
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سناریوهای تامین آب ۹۶ به زودی نهایی می شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور با بیان اینکه تعداد شهرهای دچار 
تنش آبی از ۵۱۷ شهر سال گذشته به زیر ۳۰۰ شهر رسیده است،گفت: 
منتظر اعالم برنامه های شرکت مدیریت منابع آب هستیم تا سناریوهای 

تامین آب سال ۹۶ را تدوین و نهایی کنیم.
حمیدرضا جانباز در پاسخ به این سوال که آیا برنامه های تامین آب سال 
۹۶ آماده شده است؟ گفت: بعد از ۳۱ تیرماه که پیک گرما پشت سر 
گذاشته شد وضعیت تأمین آب در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور 
مناسب تر است و ما در حال حاضر در حال آماده کردن خود برای فصل 

تابستان سال آینده هستیم.
ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت  که  هستیم  منتظر  کرد:  تاکید  وی 
برنامه های سال آبی ۹۵-۹۶ را اعالم کند و ما براساس این اعالم و براساس 
کمبود آب یا احیاناً نبود آب در برخی از نقاط آب شهری و روستایی 
کشور برنامه ریزی کنیم. جانباز افزود: پس از اعالم این برنامه شرکت آب 
و فاضالب کشور تا یک ماه و نیم بعد می تواند سناریوسازی کند و قبل 

از زمستان امسال برنامه های تأمین آب سال ۹۶ را تدوین و نهایی کند.
مدیر عامل آبفای کشور در خصوص اینکه آیا این سناریوها برنامه های 
کوتاه مدت و یا بلندمدت خواهند بود، گفت: هم برنامه های کوتاه مدت 
و هم برنامه های بلندمدت خواهیم داشت،به عنوان مثال براساس میزان 
بارش در حوضه زاینده رود یا در حوضه سدهای درودزن و یا مالصدرا در 
استان فارس که بیشترین کاهش بارندگی را داشتند برای نحوه تأمین آب 

سناریوسازی می کنیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر زاینده رود بارش مناسبی نداشته باشد در 
خصوص چگونگی تأمین آب براساس سیاست های وزارت نیرو برنامه ریزی 
خواهیم کرد یا اگر براساس پیش بینی های هواشناسی که ما امسال پاییز 
نرمال را از لحاظ بارش خواهیم داشت برنامه ریزی می کنیم که ببینیم به 

چه شیوه ای می توانیم تأمین آب شهرها را انجام و مدیریت کرد.
*ورود ۲۰ هزار متر مکعب آب شیرین کن تا قبل از تابستان ۹۶

به گفته وی، به عنوان مثال در سال ۹۳ به طور کامال غیرعادی کاهش 
بارش در حوزه باال دست میناب در استان هرمزگان را داشتیم و این منجر 

به ندوین سناریوهای تأمین آب شد و سراغ آب شیرن کن  ها رفتیم.
جانباز ادامه داد: تا قبل از تابستان سال آینده ۲۰ هزار متر مکعب آب 
شیرین کن بندرعباس وارد مدار شود، براساس پیش بینی ها ما خود را آماده 

تابستان سال آینده می کنیم.
مدیرعامل آبفا اعالم کرد: بر این اساس بعد از اینکه میزان بارش و منابع و 
مصارف سدهای عمده کشور توسط شرکت مدیریت منابع آب اعالم شد، 
آن سناریوسازی می کنیم. جانباز در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر 
چه تعداد شهر دارای تنش آبی داریم، گفت: در حال حاضر به زیر ۳۰۰ 

شهر رسیده است، اما قبالً حتی به ۵۱۷ شهر نیز رسیده بود.

  نخستین ان جی ال شرکت ملی نفت به بخش 
خصوصی واگذار شد

الحاقیه قرارداد ان جی ال ۳۲۰۰ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس )هلدینگ خلیج فارس( امضا و به این 

ترتیب نخستین واحد ان جی ال کشور به بخش خصوصی واگذار شد. 
در  کارون  غرب  ال ۳۲۰۰  جی  ان  تاسیسات  ساخت  قرارداد  الحاقیه 
نشستی با حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مدیر برنامه ریزی 
تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و معاون نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه 

خاتم االنبیا امضا شد.
بر این اساس، همه حقوق قراردادی شرکت ملی نفت ایران در این پروژه به 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد.
از سوختن  با هدف جلوگیری  مایع ۳۲۰۰  و گاز  ساخت کارخانه گاز 
گازهای همراه نفت غرب کارون در دستور کار شرکت مهندسی و توسعه 
نفت قرار داشت که در قالب سیاست های جدید شرکت ملی نفت ایران 
مبنی بر واگذاری ان جی ال  ها به بخش خصوصی برای به ثمر رسیدن هر 
چه سریعتر پروژه های در دست اقدام، به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس واگذار شده است. با بهره برداری از کارخانه گاز و گاز مایع ۳۲۰۰ 
غرب کارون از سوزاندن روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری می 
شود؛ هدفی که با به ثمر رسیدن ۲ فاز توسعه ای )هر یک به ظرفیت ۲۵۰ 

میلیون فوت مکعب( محقق خواهد شد.
پیش بینی می شود با توجه به این که محصوالت ان جی ال به عنوان 
خوراک پتروشیمی ها مورد استفاده قرار می گیرد، واگذاری این واحد به 
هلدینگ خلیج فارس که خود ذینفع به شمار می رود، منجر به تسریع در 

روند تکمیل و بهره برداری این پروژه شود. 

اولتیماتوم وزارت نفت به ایرالین ها؛

 نسیه فروشی تمام شد
یک مقام مسئول با اشاره به دستور وزیر نفت برای فروش نقدی سوخت 
به  سوخت  فروشی  نسیه  دوره  کرد:  اعالم  هواپیمایی،  شرکت های  به 

ایرالین های کشور تمام شده است. 
به  سوخت  نقدی  فروش  طرح  اجرای  درباره  اسماعیلیان  اختر 
گرفته  تصمیم های  آخرین  اساس  بر  گفت:  هواپیمایی،  شرکت های 
شرکت های  نفت،  وزارت  سطح  در  مرتبط  مدیران  ازسوی  شده 
هواپیمایی ملزم به پرداخت بدهی های سنواتی تا پایان شهریور ماه 

امسال بودند که تاکنون تسویه نکرده اند.
مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، افزود: بنابراین 
شرکت ملی پخش نفتی به عنوان متولی فروش فرآورده نفتی، طرح 
قانونی  تکلیف  اساس  بر  آبان  ماه  ابتدای  از  را  نقدی سوخت  فروش 

خود اجرایی می کند.
وی با اعالم اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اجرای طرح فروش 
نقدی سوخت را به مدت یک ماه از تاریخ یکم شهریورماه امسال به شرط 
تسویه بدهی های سنواتی شرکت های هواپیمایی به تعویق انداخت، تصریح 

کرد: متاسفانه شرکت های هواپیمایی به تعهدهای خود عمل نکردند.
این مقام مسئول با بیان اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در قبال 
خزانه داری کل تکالیفی دارد، اظهار داشت:  برای پرداخت سهم تعیین 
شده از سوی دولت به سازمان هدفمندی یارانه ها، پرداخت کرایه حمل و 
نقل زمینی، دریایی و ریلی فرآورده ها، پرداخت کارمزد به جایگاه داران و 
نگهداشت انبارهای فرآورده های نفتی ملزم به فروش نقدی فرآورده ها به 

همه خریداران برای تامین منابع مالی این بخش هاست.
به گفته اسماعیلیان، با توجه به حجم پرداختی ها، شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی به دستور وزیر نفت از تاریخ یکم شهریور ماه امسال 

ملزم به فروش نقدی سوخت شده است.
به گفته وی هم اکنون زیرساخت های الزم، شرایط نرم افزاری و سخت 
افزاری برای اجرای طرح فروش نقدی سوخت در همه فرودگاه های کشور 
ایجاد شده و مراتب در نامه به سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت راه و 
ترابری و شرکت های هواپیمایی اعالم شده و خواستار خرید نقدی سوخت 

از سوی این شرکت ها از یکم شهریور ماه شدیم.
اسماعیلیان با بیان اینکه همان گونه که شرکت های هواپیمایی برای خرید 
دیگر ملزومات احتیاج به نقدینگی و فروش نقدی بلیط به مردم هستند، 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز برای انجام تعهدهای خود 
باید فرآورده نفتی را نقدی به فروش برساند، تبیین کرد: در غیر این صورت 
در قبال دیگر ذینفعان دچار مشکل جدی می شود، بنابراین شرکت های 
هواپیمایی هر چه سریع تر باید به این سمت حرکت کنند تا با مشکل 

خاصی روبرو نشوند.
وی در پایان با یادآوری اینکه شرکت های هواپیمایی با توجه به پایبند 
نبودن به تعهدها در زمینه پرداخت بدهی های سنواتی ملزم به خرید نقدی 
سوخت هستند، خاطرنشان کرد: شرکت ملی پخش نفتی ناگزیر به اجرای 

این طرح است.

ایران یک خط بزرگ انتقال برق 
در پاکستان احداث کرد

یک مقام مسئول با تشریح جزئیات توافق جدید 
برقی ایران و آلمان، اعالم کرد: خط ۵۰۰ کیلوولت 
شرکت های  توسط  پاکستان  »شکارپور«  برق 

ایرانی به بهره برداری رسید. 
شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و 
برق ایران و SAG آلمان یک تفاهم نامه مشترک 
همکاری در زمینه مهندسی و اجرای پروژه های 

خطوط انتقال، توزیع و تولید برق امضا کردند.
صادرات  شرکت  مدیرعامل  صالحی  بهمن 
ایران در  تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق 
همکاری  مشترک  نامه  تفاهم  امضای  حاشیه 
با شرکت آلمانی، با اشاره به سطح باالی روابط 
سیاسی و اقتصادی تهران-برلین، گفت: تاکنون 
بیش از ۲۲۰ پروژه برق و انرژی توسط این شرکت 
در کشورهای مختلف جهان طراحی، ساخت و 

اجرایی شده است.
این عضو سندیکای صنعت برق ایران با تاکید بر 
اینکه توسعه همکاری ها در صنایع برق و انرژی 
بین شرکت های ایرانی و آلمانی یکی از اهداف 
صنعت برق کشور است، تصریح کرد: هم اکنون 
باال  ریسک  با  انرژی  و  برق  مختلف  پروژه های 
در کشورهای عراق و سوریه توسط شرکت های 
با  این مقام مسئول  انجام است.  ایرانی در حال 
اشاره به بهره برداری از خط ۵۰۰ کیلوولت برق 
ایرانی،  شرکت های  توسط  پاکستان  »شکارپور« 
اظهار داشت: در شرایط فعلی طراحی، ساخت، 
نصب و راه اندازی خطوط ۵۰۰ کیلوولتی انتقال 
برق توسط متخصصان داخلی در خارج کشور به 
طور کامل بومی شده و توان اجرای آن وجود دارد.
مهندسی  و  ریزی  برنامه  مدیر  تیمیر«  »رالف 
حاشیه  در  هم  آلمان  ساج  شرکت  بین الملل 
امضای این تفاهم نامه برقی، بیان کرد: با امضای 
این تفاهم نامه امکان همکاری های مشترک در 
مناقصات و پروژه های جدید، تامین منابع مالی، 
آموزش و انتقال تجربیات فنی در صنایع برق و 

انرژی بین ایران و آلمان فراهم می شود.

واردات نفت ژاپن از ایران به 
2۶0 هزار بشکه در روز رسید 

واردات نفت ژاپن از ایران در اوت ۲۰۱۶ با رشد 
۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 

۲۶۰ هزار بشکه در روز رسید. 
جدیدترین  در  ژاپن  تجارت  و  اقتصاد  وزارت 
گزارش خود از افزایش ۳۱ درصدی واردات نفت 

این کشور از ایران در اوت ۲۰۱۶ خبر داد.
بر اساس آمارهای این وزارتخانه، خرید نفت ژاپن 
از ایران در ماه اوت ۲۰۱۶ به ۱,۱۶۱ میلیون کیلو 
لیتر برابر با ۲۶۰ هزار بشکه در روز رسید. این رقم 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۱ درصدی 
اوت  ایران در  از  ژاپن  نفت  واردات  است.  داشته 
سال گذشته میالدی 88۳ هزار کیلو لیتر برابر با 

۱۹۷ هزار بشکه در روز اعالم شده بود.
در عین حال واردات نفت این کشور جنوب شرق 
آسیا از ایران در اوت امسال نسبت به ماه قبل از 
آن با افت 8 درصدی روبرو شده است. ایران در 
ماه جوالی امسال ۲8۳ هزار بشکه در روز نفت به 

ژاپن صادر کرده بود.
ژاپن  نیاز  مورد  نفت  درصد   ۷,۳ تامین  با  ایران 
چهارمین تامین کننده نفت وارداتی ژاپن در این ماه 
شناخته شده است. عربستان، امارات و قطر به ترتیب 

در رتبه های اول تا سوم از این نظر قرار گرفته اند.

روسیه تولید نفت را کاهش نمی دهد

آلکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه پس از توافق 
در  اوپک  نفت  کننده  تولید  کشورهای  سازمان 
نشست مشورتی الجزایر برای کاهش حدود ۷۰۰ 
این زمینه  اعالم کرد که مسکو در  هزار بشکه، 

اقدامی مشابه انجام نمی دهد.
به گزارش ایرنا، نوواک، روز پنجشنبه در گفت و 
گو با خبرنگاران گفت که روسیه همچنان بر حفظ 

تولید نفت خود در سطح کنونی مصمم است.
خبرگزاری روسیا سگودنیا به نقل از نوواک نوشت: 
روسیه در گذشته مسائل و ساز و کارهایی که در 
آن تعلیق رشد نفت پیش بینی شده بود را بررسی 

کرده است.
نفت  تولید  وضعیت  گفت:  روسیه  انرژی  وزیر 
های  طرح  و  کالن  اقتصادی  اوضاع  به  روسیه 
شرکت ها بستگی دارد. ما به حفظ سطوح کنونی 
تولید ادامه می دهیم و پیشنهادهایی که ماه نوامبر 
از سوی کشورهای عضو اوپک مطرح می شود نیز 

بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد شد.
وزیر انرژی روسیه ابراز امیدواری کرد که شاهد 
ثبات قیمت های نفت برپایه ۵۰ تا ۶۰ دالر برای 
هر بشکه با هدف تامین منافع تولید کنندگان و 

مصرف کنندگان باشد.
روسیه ماه جاری میالدی )سپتامبر( به رقم بی 
سابقه تولید ۱۱ میلیون بشکه نفت در روز رسید.

کردند،  توافق  چهارشنبه  روز  اوپک  اعضای 
تولید روزانه خود را به حدود ۳۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار بشکه کاهش دهند و سهم هر عضو اوپک 
نیز قرار است در نشست ماه نوامبر )آبان - آذر( 

تعیین شود.
عربستان و آمریکا از حدود دو سال پیش با عرضه 
بازارهای  به  نفت  نیاز  از  گسترده و بسیار پیش 
جهانی سبب سقوط آزاد فیمت ها شدند که انتقاد 
بسیاری از کشورهای نفتی از جمله روسیه، ایران 

و نزوئال را برانگیخت. 
سال  اول  ماهه  سه  در  روسیه  نفتی  درآمدهای 
جاری نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۵ با ۳8 
درصد سقوط به ۱۴ میلیارد و ۹۳ میلیون دالر 
کاهش یافت که بیشترین رکورد شکنی منفی از 
سال ۲۰۰۴ است، در حالیکه حجم صادرات نفتی 

حداقل چهار درصد بیشتر شده است. 

نتیجه  از  خرسندی  ابراز  ضمن  نفت  وزیر 
یک  امروز  گفت:  اوپک  مشورتی  نشست 

تصمیم استثنایی در اوپک گرفته شد. 
زنگنه روز چهارشنبه، هفتم مهرماه  بیژن   
در  حضور  ساعت  چهار  از  بیش  از  پس 
نشست مشورتی اعضای سازمان کشورهای 
گفت:  الجزایر  در  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
مدیریت  برای  نیم  و  سال  از ۲  پس  اوپک 

بازار به اجماع رسید.
انرژی کشورهای  و  نفت  وزیران  افزود:  وی 
پیشنهاد  به  گرفتند  تصمیم  اوپک  عضو 
تا  را  سازمان  این  تولید  اوپک،  دبیرخانه 
سقف تولید ۳۲.۵ تا ۳۳ میلیون بشکه در 
میان  باید  رقم  این  که  کنند  تعیین  روز 

اعضای اوپک تقسیم شود.
گرفت  تصمیم  اوپک  داد:  ادامه  نفت  وزیر 
یک کمیته تخصصی سطح باالیی متشکل 
این  و  تشکیل شود  این سازمان  اعضای  از 
کمیته پیشنهاد خود را درباره سطح تولید 
کشورهای عضو، برای نشست بعدی اعضای 

این سازمان ارائه دهد. 
گرفتند  تصمیم  اوپک  اعضای  زنگنه گفت: 
روزانه حدود ۷۰۰ هزار بشکه از تولید نفت 

خام خود بکاهند.
وی تصریح کرد: این کمیته تخصصی سطح 
به  همچنین  اوپک  اعضای  از  متشکل  باال 
رایزنی های خود با کشورهای غیر عضو اوپک 
برای ایجاد ثبات در بازار نفت ادامه می دهد.

نشست  در  اوپک  تصمیم  درباره  نفت  وزیر 
این  من  نظر  به  گفت:  الجزایر  مشورتی 
تصمیم خوشحال کننده و بسیار مهمی بود 
که اوپک پس از دو سال و نیم برای مدیریت 
بازار گرفت، پیش از این اوپک آماده نبود که 

تصمیمی بگیرد، با وجود همه تنش  هایی که 
القا می شد یا گاه میان اعضا وجود داشت، 
این تصمیم مقدمه خوبی برای ایفای نقش 

این نهاد بین المللی به شمار می رود.
بسیار  شرایط  در  دوباره  اوپک  افزد:  زنگنه 
دشوار نشان داد که می تواند اتحاد، اقتدار 
و استحکام داشته باشد و من امروز از این 
بابت بسیار خوشحالم و تصمیم امروز اعضا را 
گامی بزرگ به پیش برای آینده این سازمان 

می دانم.

é  به نشست نشست مشورتی اوپک 
فوق العاده بدل شد

وزیر نفت در باره دلیل طوالنی شدن نشست 
مشورتی اوپک در الجزایر گفت: بحث های 
زیادی در این نشست مطرح شد و در ادامه 
نشست مشورتی به نشست فوق العاده اوپک 
اعتبار  از  نشست  این  های  تصمیم  و  بدل 

بیشتری برخوردار شد.

زنگنه اعالم کرد: رئیس کنفرانس و دبیرکل 
این سازمان برای اعالم نتایج این سازمان در 
پایان نشست فوق العاده یک نشست خبری 

خواهند داشت. 
نشست مشورتی وزیران نفت و انرژی اوپک 
پانزدهمین  پایان  از  پس  بالفاصله  امروز 
یی  )آی  انرژی  المللی  بین  مجمع  نشست 

اف( در الجزیره برگزار شد.
وزیر نفت ایران امروز پیش از آغاز نشست 
که  این  بیان  با  اوپک  اعضای  مشورتی 
توافق  ساز  زمینه  الجزایر  گفت وگوهای 
همه  توافق  بود:  کرده  اعالم  بود،  خواهد 
اعضای اوپک با برخی کشورهای غیر عضو 

اوپک الزمه چیره شدن بر مشکالت است.
زنگنه، افزایش تقاضا و کاهش ذخایر نفت در 
بازار را طی سه ماه آخر سال جاری میالدی 
ساز  زمینه   ۲۰۱۷ سال  نخست  ماه  سه  و 
تصریح  و  دانست  بازار  در  قیمت ها  تقویت 
کرده بود: ما از اعضای اوپک انتظار داریم از 

بازگشت ایران به بازار نفت و کسب سهمیه 
بین المللی  تحریم های  رفع  از  پس  تولید، 

حمایت کنند.
و  صنعت  وزیر  الساده،  صالح  بن  محمد 
در  نیز  اوپک  دوره ای  رئیس  و  قطر  انرژی 
المللی  نهاد بین  این  آغاز نشست مشورتی 
در الجزایر گفته بود: کشورهای عضو اوپک 
تثبیت  به  برای کمک  لزوم تالش ها  درباره 
بازارهای جهانی نفت خام و کاهش نوسان 

قیمت  نفت، توافق نظر دارند.
در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از 
دو منبع اوپکی اعالم کرده است که وزیران 
نشست  پایان  از  پس  اوپک  انرژی  و  نفت 
تصمیم  الجزایر،  در  سازمان  این  مشورتی 
گرفتند تولید خود را در سطح ۳۲ میلیون و 

۵۰۰ هزار بشکه در روز تثبیت کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ۱۴ عضو اوپک 
هزار  و ۲۴۰  میلیون  روزانه ۳۳  اکنون  هم 

بشکه نفت خام تولید می کنند.
یک منبع اوپکی به خبرگزاری رویترز گفته 
است: اعضای اوپک سطح تولید هر یک از 
نشست  در  را  سازمان  این  کشورهای عضو 
تعیین  اتریش  وین  در  نوامبر  ماه  عادی 

می کنند.
یک منبع دیگر هم عنوان کرد: اعضای اوپک 
رسیده  توافق  به  تولید  سطح  یک  سر  بر 
با  همکاری  جلب  برای  سازمان  این  اند، 

کشورهای غیرعضو اوپک رایزنی می کند.
صد و هفتادمین نشست عادی وزیران نفت 
تحوالت  بررسی  منظور  به  اوپک  انرژی  و 
بازارهای جهانی نفت خام ۳۰ نوامبر امسال 
)۱۰ آذرماه( با حضور ۱۴ عضو این سازمان 

در وین اتریش برگزار می شود.

نشست مشورتی به نشست فوق العاده اوپک بدل شد؛

زنگنه: اوپک در نشست الجزایر یک تصمیم استثنایی گرفت

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش 
اکنون  کرد:  اعالم  نفت  وزیر  فناوری  و 
تولیدی  نفت  صنعت  تجهیزات  برخی 
صادر می شود که کشورهای آسیای میانه 
از خریداران آن به  و حاشیه خلیج فارس 

شمار می روند.
محمدرضا مقدم درباره بومی سازی و ساخت 
سازندگان  افزود:  نفت  صنعت  تجهیزات 
ایران اکنون توان ساخت ۶۰ تا ۶۵ درصد 

تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را دارند.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش 
تولید  با  کرد:  اضافه  نفت  وزیر  فناوری  و 
صنعت  پرمصرف  کاالیی  گروه   ۱۰ اقالم 
سازندگان  توان  میزان  کشور،  در  نفت 
داخلی در ساخت این تجهیزات به ۷۵ تا 

8۰ درصد می رسد.
در  شده  تولید  تجهیزات  داد:  ادامه  وی 
و  )اکتشاف  نفت  صنعت  باالدستی  بخش 
)پاالیش، گاز و  پایین دستی  و  استخراج( 

صادر  همسایه  کشورهای  به  پتروشیمی( 
انواع  صادرات  میزان  البته  که  شود  می 

تجهیزات باالدستی بیشتر است.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش 
و فناوری وزیر نفت درباره بومی سازی گروه 
های ۱۰ گانه کاال و تجهیزات صنعت نفت 
برآوردها  اساس  بر  گفت:  کشور  داخل  در 
مجموع ارزش تولید این اقالم نزدیک به ۲ 

میلیارد دالر می شود.
é  ریال میلیارد  هزار  هفت  امضای   

قرارداد با سازندگان ایرانی 
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش 
و فناوری وزیر نفت درباره امضای قرارداد با 
سازندگان داخلی گفت: تاکنون ۵۲ قرارداد 
با ارزش نزدیک به هفت هزار میلیارد ریال 

با سازندگان ایرانی به امضا رسیده است.
است  قرار  قراردادها  این  در  افزود:  وی 

فناوری های جدید به کشور منتقل شود. 
ساخت  فناوری  البته  کرد:  یادآوری  مقدم 
در  اکنون  نفت  صنعت  تجهیزات  برخی 
ارتقای  هدف  با  اما  دارد  وجود  کشور 
فناوری، آنها نیز در فهرست تولید اقالم ۱۰ 

گروه کاالیی قرار داده شده اند.
در  های  خارجی  با  مشارکت  درباره  وی 
دراین  گفت:  داخل  ساخت  قراردادهای 
های  فناوری  انتقال  هدف  با  قراردادها، 
معتبر  خارجی  های  شرکت  با  جدید، 
همکاری می شود که می توان به قرارداد 
مربوط به ساخت پمپ های درون چاهی 

اشاره کرد. 

رئیس شـرکت ملـی گاز ایـران ضمن بیان 
اینکـه بـا بهبـود شـرایط اقتصـادی و اخذ 
سیاسـت هـای ویـژه ازسـوی دولت،تولید 
مکعـب  متـر  میلیـارد  یکهـزار  بـه  گاز 
می رسـد، گفـت: ۱8مـاه دیگـر بـا تولیـد 

قطـر برابـری مـی کنیـم. 
حمید رضا عراقی ظهر چهارشنبه در خالل 
همایش ایمنی، بهداشت، محیط زیست و 
گاز استان سمنان در گفتگو با خبرنگاران، 
ایران اسالمی  بیان داشت: در حال حاضر 
و  عسلویه  از  گاز  مکعب  متر  ۶۰۰میلیارد 
منطقه گازی جنوب برداشت می کند که 
این رقم به یک هزار میلیارد خواهد رسید.

برنامه  اساس  بر  افزایش  این  افزود:  وی 
جامع راهبردی مصوب در هیئت دولت و 
با برنامه ریزی اصولی در منطقه جنوب تا 
۱8ماه آینده محقق می شود و ان شاء ا... 
این افزایش در کنار صادرات و تامین نیاز 
منطقه  از  برداشت  میزان  برابری  داخلی، 

گازی را با کشور قطر به ارمغان می آورد.
گاز  نعمت  از  روستایی  مناطق  8۵درصد 

برخوردارند
رئیس شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه 
8۵درصد  امروز  اسالمی  انقالب  برکت  به 
گاز  نعمت  از  کشور  روستایی  مناطق 
از  برخی  تنها  امروز  گفت:  برخوردارند، 
استان  در  خصوص  به  ایران  شهرهای 
خوزستان  بلوچستان،  و  سیستان  های 
گاز  تجهیز  به  نسبت  باید  هرمزگان  و 
زاهدان  شهر  خوشبختانه  که  شوند  اقدام 

از  تماما  تومان،  ۱۰۰میلیارد  تخصیص  با 
شد.  خواهد  مند  بهره  طبیعی  گاز  نعمت 
در سایر  داریم  اینکه سعی  بیان  با  عراقی 
اقدامات  این  نیز  اسالمی  ایران  شهرهای 
دولت  نگاه  داشت:  ابراز  دهیم،  صورت  را 
به مقوله گازرسانی، نگاهی ویژه نسبت به 

مناطق محروم است.
وی در پاسخ به سوالی با موضوع صادرات 
گاز به هند و پاکستان، توضیح داد: ایران 
خوشبختانه توانایی صادرات به کشورهای 
همسایه را دارد کما اینکه این مقوله با خط 
تا کنون عملی شده  به صلح  لوله موسوم 
به تعهدات  باید گفت ما همواره  لذا  است 
هند  و  پاکستان  افغانستان،  درباره  خود 
اجرای  در  مقابل  اما طرف  پایبند هستیم 
برخی تعهدات ُکند عمل می کند که باید 
این مقوله بررسی شود اما به مردم اطمینان 
خاطر می دهیم که طرف ایرانی این معامله 

کامال پای کار است.

رئیس شرکت ملی گاز ایران:

تولید گاز ایران به 1000میلیارد متر مکعب 
در روز خواهد رسید

فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  معاون 
دو  همکاری  و  مشارکت  خواستار  کشور 
در  ژاپنی  و  ایرانی  شرکت های  بین  جانبه 

صنایع آب و فاضالب شد. 
حمیدرضـا تشـیعی بـا اشـاره بـه موقعیت 
منابـع  وضعیـت  و  ایـران  جغرافیـای 
ایـران،  نفتـی  ذخایـر  وضعیـت  آبـی، 
و  آب  صنعـت  در  ایـران  توانمندی هـای 
مشـترک  همـکاری  بسـترهای  فاضـالب، 
و  آب  صنعـت  در  ژاپنـی  صنعتگـران  بـا 
فاضـالب، گفـت: ایـران کشـوری پهنـاور و 
دارای زمینهـای حاصـل خیـز اسـت، ولـی 
بـه دلیـل واقـع شـدن در منطقـه خشـک 
و نیمـه خشـک بیابانـی و کمبـود نـزوالت 
جـوی امـکان بهره بـرداری مطلـوب از آنان 
گلـوگاه  مهم تریـن  امـروز  نیسـت،  میسـر 
توسـعه در کشـور ایـران کمبود آب اسـت.

شرکت  بهره برداری  بر  نظارت  معاون 
اعالم  با  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی 
تجربه  را  سختی  آبی  تنش  ایران،  اینکه 
تدوین  ضرورت  وضعیت  این  بروز  می کند 
یادشده  مناطق  در  را  واحدی  دستورکار 
اکنون  هم  کرد:  تصریح  می کند،  ایجاب 
در  همکاری  حوزه های  مهم ترین  از  یکی 

بین کشورها مدیریت تنش آبی است.
همکاری های  نیازمند  اینکه  بیان  با  وی 

تصریح  هستیم،  پایدار  توسعه  برای  پایدار 
و  نیستیم  تنها  زمینه  این  در  البته  کرد: 
تمامی کشورهای خاورمیانه، شمال  تقریباً 
آفریقا و آسیای غربی تنش آبی کم وبیش 
فراموش  نباید  را تجربه می کنند؛  شدیدی 
کنیم که در کشور ژاپن و کشورهای اروپای 
از گلوگاه های مهم  و مرکزی یکی  شمالی 

توسعه کمبود زمین است.
این مقام مسئول به امتیاز ویژه و منحصر 
به فرد ایران در دارا بودن ذخایر نفت و گاز 
در جهان به عنوان منابع عظیم انرژی که 
و  اشاره کرد  است  ژاپن  توجه دولت  مورد 

فاضالب  و  آب  فعالیت های  ساختار  افزود: 
حوزه های  در  سازی  ظرفیت  به  ایران،  در 
انسانی،  نیروی  توسعه  تکنولوژی،  مدیریت 
تدوین استانداردهای آب و فاضالب، جلب 
مشارکت های بخش خصوصی معطوف شده 
و امروز در تمام این بخش ها موفق هستیم.

وی، افزود: صنایع پشتیبان فعالیت های آب 
یافته  توسعه  به خوبی  ایران  در  فاضالب  و 
خدمات  ارائه  به  قادر  صنایع  این  است؛ 
و  کاالها  کارخانه ای  تولید  مهندسی، 
و  ساخت  مهندسی  و  مدیریت  سیستم ها، 
سایر خدمات است. صنعت آب و فاضالب 

طول  در  امور  تمامی  انجام  توانایی  ایران 
عمر تاسیسات و شبکه های آب و فاضالب 

را دارا است.
این  نیاز  بزرگترین  اینکه  اعالم  با  تشیعی 
بین المللی  مشارکت های  بحث  در  صنعت 
سرمایه گذاران  پتانسیل  از  استفاده 
خارجی به منظور بهبود کیفیت خدمات و 
محصوالت و تولید کاال و خدمات مشترک 
در داخل ایران با هدف ارتقای سطح دانش 
شرایط  در  کرد:  تاکید  است،  تکنولوژی  و 
فعلی روابط ایران و ژاپن از قدمتی بیش از 

۱۴۰ سال برخوردار است.
شرکت  بهره برداری  بر  نظارت  معاون 
مهندسی آب و فاضالب کشور از همکاری 
JCCME  ژاپن با شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور در خصوص آموزش بیش 
از ۲۴۰ نفر از مدیران و کارشناسان صنعت 
آب و فاضالب ایران در ژاپن قدردانی کرد، 
برای  را  زمینه  ایران  دولت  شد:  یادآور 
و  ملی  خصوصی،  بخش  همه جانبه  حضور 
تا  خدمات  و  محصوالت  صدور  از  خارجی 
تولید مشترک در ایران و انجام پروژه ها به 
فراهم  خصوصی  عمومی-  مشارکت  شکل 
کرده و وزارت نیرو آماده همکاری گسترده 
تمامی  با سایر کشورها، در  فنی و تجاری 

عرصه های آب و فاضالب است.

پیشنهاد جدید آبی ایران به ژاپن؛

درهای صنعت آب و فاضالب ایران بر روی ژاپنی ها باز شد

معاون وزیر نفت: 

کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس 
خریدار تجهیزات نفتی ایران هستند

کوتاه از انرژی نفت در جهان
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بازنگری در مقررات تسهیل تولید و کسب و کار
é حسن حسینی شاهرودی

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس  

بی توجهی به تولیدکننده داخلی باعث ایجاد 
کار برای خارجی ها می شود و تداوم رکود و 
بیکاری را به همراه خواهد داشت.بیش از نیمی 
اهداف سند  به  برای دستیابی  از زمان الزم 
چشم انداز گذشته است؛بنابراین باید در زمان 

باقی مانده به صورت کارشناسی تر و متناسب تر اقدامات برای دستیابی 
به اهداف سند چشم انداز برگزار شود.باید در زمینه هایی مانند سوق 
دادن تسهیالت بانکی به بخش صنعت و تولید بیشتر تالش کرد البته 
در این رابطه قانون خروج از رکود مصوب شده و باید به طور کامل 
این قانون اجرایی شود.میزان نقدینگی در کشور بیشتر شده و رکود در 
بخش صنعت کشنده است و آمار باالی بیکاران گویای وضعیت رکودی 
است که باید با هماهنگی و تعامل تالش کرد این مشکالت حل شود.
باید پذیرفت در حوزه قانونگذاری ارتباط با بخش خصوصی کم است. با 
وجودی که مجلس قانونگذار است اما منشا قانونگذاری توسط دولت است 
و حتی طرح های مجلس نیز متاثر از بخش های دولتی است.در کشور 
مشکالتی وجود دارد که نمونه آن مدیریت بخش به اصطالح خصولتی 
است که باید این موضوعات در برنامه ششم توسعه حل شود و به آن 
توجه جدی شود.باید توجه داشت آمار مطلوبی از وضعیت تولید و مصرف 
مواد اولیه در کشور وجود ندارد و این موضوع باعث می شود اقداماتی در 
خصوص تعیین تعرفه انجام شود که برخی از این اقدامات اشتباه است 
و هزینه برای کشور به همراه خواهد داشت.باید با هماهنگی مجلس و 
دولت و وزارت صنعت و همچنین توجه به نظرات بخش خصوصی و 
انجام بازنگری در مقررات زمینه تسهیل تولید و کسب و کار در کشور 

را فراهم کرد.

 
حمل و نقل

پیگیری بدهی شرکت های هواپیمایی توسط 
دستگاه های قضایی

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از پیگیری بدهی شرکت 
های هواپیمایی توسط دستگاه های قضایی خبر داد.داوود عربعلی با اشاره 
به اینکه فروش سوخت به شرکت های هواپیمایی از ابتدای آبان ماه امسال 
به صورت نقدی خواهد بود اظهار کرد: شرکت ملی پخش یک دستگاه 
اجرایی است که باید دستورالعمل هایی که از مدیران ارشد وزارت نفت، 

شخص وزیر و سایر مسووالن مرتبط منعکس می شود را اجرا کند.
 

صنعت

دستورالعمل جدید ایمنی شهرک های صنعتی ابالغ شد

معاون وزیر صنعت اعالم کرد که دستورالعمل جدید ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست شهرک های صنعتی از سوی وزارت صنعت ابالغ شد.علی 
مدیره  هیئت  و  معاونان  هفتگی شورای  در جلسات   : گفت  یزدانی 
سازمان نیز با توجه به اهمیت ایمنی در محیط کار و تضمین سالمت 
افراد شاغل، اولین گزارشی که قرائت می شود گزارش اقدامات انجام 
شده در حوزه ایمنی، بهداشت، محیط زیست وانرژی)HSEE( است.

این مقام مسئول، افزود: در زمینه رعایت استانداردهای HSEE  سازمان 
صنایع کوچک دست به اصالح ساختاری زده بوده و یکی از این اصالحات 
این بود که مدیر HSEE به طور مستقیم زیر نظر مدیرعامل فعالیت کنند.

 
بانک

آغاز عرضه کارت های اعتباری بانک گردشگری 

عرضه کارتهای اعتباری در تمامی شعب این بانک گردشگری آغاز شده 
است.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری،خسرو خواجه حسنی 
مدیرعامل این بانک اظهار داشت:عرضه این کارتها در سه رده ۵۰ ،۳۰ 
و ۱۰ میلیون تومانی در شعب بانک گردشگری آغاز شده است.وی 
افزود:ارائه این کارتها بر اساس دستور العمل بانک مرکزی در قالب عقد 
مرابحه انجام می شود و متقاضیان می توانند با کارت های اعتباری از 
کلیه پایانه های فروشگاهی اقدام به خرید کاال کنند .این خرید تا ۳۰ 
روز بدون اخذ کارمزد انجام می شود و بعد از ۳۰ روز صورتحساب 
به مشتری ارائه شده که بسته به نوع قرارداد با نرخ ۱8 درصد قابل 
تقسیط است.مدیر عامل بانک گردشگری خاطر نشان کرد: استفاده از 
کارت های اعتباری باعث رونق در خرید و فروش شده و از طریق ایجاد 
رقابت میان تولیدکنندگان شرایط بهبود کیفی محصوالت داخلی را نیز 
به بار می آورد.همچنین با استفاده از این نوع کارت می توان به بهبود 

فضای کسب و کار و رفع رکود اقتصادی موجود امیدوار بود.
 

رونمایی از کارتهای اعتباری در بانک سپه

معاون نظارتی بانک مرکزی در مراسم رونمایی از کارت اعتباری بانک سپه 
از ویژگی های کارتهای اعتباری جدید و تدابیر مقتدرانه بانک مرکزی برای 
حمایت از بانک های قانونمدار گفت: امید است بانک سپه به عنوان اولین 
بانک ایرانی که در خدماتی از جمله سپه چک، عابربانک و... نخستین بوده، با 
توجه به منابع انسانی کارآمد و پتانسیل های باالی خود در صدور کارتهای 
اعتباری در سیستم بانکی نیز اولین باشد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک 
سپه،دکتر فرشاد حیدری گفت: کارتهای اعتباری در سه طبقه با مبالغ تا 
یکصد میلیون ریال، تا ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال صادر 
و هر یک از هموطنان می توانند تا ۵۰۰ میلیون ریال از مجموع بانکها کارت 
اعتباری دریافت کنند. محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه گفت: 
تأمین مالی نیازهای خرد اقشار مختلف و ایجاد بستر مناسب برای خروج 
از رکود یکی از ویژگی های این طرح است. کارت اعتباری مرابحه توجه ویژه 
به تقویت توان تولیدکنندگان داخلی بر مبنای سیاست اقتصاد مقاومتی که 
همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری می باشد، بوده و با ایجاد ثبات در چرخه 
تعامل نیاز خریداران و تولیدکنندگان ، سبب ایجاد رونق در بازار و تسهیل در 
زنجیره ارزش افزوده می شود.چقازردی تأکیدکرد: مشتریان گرامی می توانند 
درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات الزم به یکی از شعب بانک 
سپه ارائه و در صورت احراز شرایط و ضوابط اعتباری بانک از جمله توانمندی 

مالی، نسبت به صدور کارت اعتباری مرابحه اقدام خواهد شد.
 

پاسارگاد جزو بهترین بانک ارایه دهنده خدمات 
بانکداری الکترونیک

سایت خبری اخبار پولی مالی - نتایج نظرسنجی با موضوع » انتخاب 
بهترین خدمات بانکداری الکترونیک کشور »در تابستان ۹۵ منتشر 
شد.به گزارش سایت اخبار پولی مالی، بر اساس نتایج استخراج شده 
از این نظرسنجی، اسامی بانک های موفق در ارایه خدمات بانکداری 
الکترونیک، اعالم شد.بر اساس این گزارش نظرسنجی پیرامون انتخاب 
بهترین خدمات بانکداری الکترونیک در میان ۳۰ بانک کشور در سه محور 
سرعت، امنیت و کیفیت از ۲۵ اَمرداد ماه تا ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۵ توسط 
 IP پایگاه اطالع رسانی اخبار پولی برگزار گردید و تعداد  ۱۴۰8۶ نفر

نظرات خود را در سامانه نظرسنجی این پایگاه خبری ثبت کردند.

قیر رایگان معابر روستایی تحویل نشد

سهمیه  تعیین  گفت:با  مسئول  مقام  یک 
راههای  بهسازی  و  اصالح  برای  رایگان  قیر 
حدود  معابر   ،۹۴ سال  بودجه  در  روستایی 
سهمیه  این  شد،  آسفالت  روستا   ۲۷۹۷
سهمیه  این  اما  شد  تمدید  هم   ۹۵ درسال 
عمده  مجیدی  است.غالمرضا  نشده  تحویل 
ترین مشکل اصالح معابر روستایی را کمبود 
:با  مهرگفت  به  و  دانست  مالی  اعتبارات 
اتفاق  پارسال  قیررایگان،  سهمیه  تخصیص 
بزرگی در بهسازی معابر روستایی رخ داد و 
معابر بسیاری از روستاهای بزرگ و شاخص 
حجم  موارد  برخی  در  حتی  شد؛   آسفالت 
حجم  کل  با  برابر  استفاده،  مورد  آسفالت 

آسفالت این روستاها بود.

اقتصاد کالن

ثبت نام اینترنتی ۶00 هزار 
خانوار در سرشماری

آخرین  به  اشاره  ابا  ایران  آمار  مرکز  رییس 
آمار مشارکت خانوارهای ایرانی در سرشماری 
نفوس و مسکن سال ۹۵ گفت: تا شب گذشته 
اینترنتی  صورت  به  خانوار  هزار   ۶۰۰ حدود 
اطالعات خود را به ثبت رسانده اند.امیدعلی 
پارسا به  مهر گفت: تا انتهای شب گذشته بالغ 
بر ۶۰۰ هزار خانوار ایرانی در سرشماری نفوس 
و مسکن سال ۹۵ مشارکت کرده اند، گفت: 
این سرشماری در فاز اول به صورت اینترنتی 

در حال برگزاری است .
 

جزئیات جذب ۷ میلیارد دالر 
سرمایه خارجی

مدیرکل سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری 
خارجی گفت: تاکنون نزدیک به ۷ میلیارد دالر 
سرمایه خارجی جذب شده و برای انتقال پول 
مشکلی نداریم.احمد جمالی با اشاره به وضعیت 
انتقال  و  نقل  نحوه  و  خارجی  سرمایه گذاری 
حوزه  در  داشت:  اظهار  فارس  به  کشور  به  ارز 
مالی  منابع  ورود  برای  خارجی  سرمایه گذاری 
ماه های  طی  نداریم.  مشکلی  هیچ گونه  نقدی 
بانک های  طریق  از  سرمایه گذاران  گذشته، 
مختلف و صرافی ها اقدام به ورود منابع متعدد به 
کشور کردند و در حال حاضر ۶ تا ۷ میلیارد دالر 

سرمایه خارجی جذب شده است..
 

حمل ونقل

توسعه همکاری بندری ایران-هند

وزیر راه با تاکید بر گسترش همکاری ایران 
گفت:  کشتیرانی،  و  بنادر  زمینه  در  هند  و 
بارگیری  و  فعال شدن خطوط کشتیرانی  با 
کشتی های بزرگ در بنادر، کریدور شمال – 
جنوب به زودی فعال می شود.عباس آخوندی 
نهرو  لعل  جواهر  بندر  از  بازدید  حاشیه  در 
هندوستان گفت که افزایش همکاری با بندر 
جواهر لعل نهرو به عنوان یکی از بزرگترین 
راه  دارد.وزیر  قرار  کار  دستور  در  هند  بنادر 
با  بازدید  این  در  کرد:  تصریح  شهرسازی  و 
تعدادی از مدیران خطوط کشتیرانی هند نیز 

برای پهلوگیری کشتی ها گفتگو شد. .
 

کار و رفاه

احکام »سرمایه گذاری اشتغال محور« 
در برنامه ششم تهیه می شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از 
تهیه احکام سرمایه گذاری اشتغال محور از سوی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای درج در 
خدابخشی  خبرداد.محمد  توسعه  ششم  برنامه 
درباره برنامه های اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری 
در الیحه برنامه ششم توسعه گفت: در حال حاضر 
بررسی  منظور  به  مربوطه  کمیته های  جلسات 
بخش های مختلف این الیحه در حال برگزاری 
زمینه هفته گذشته جلسه  در همین  است که 
کمیسیون  رئیسه  هیأت  اعضای  بین  مشترکی 
تلفیق با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان 
وی به منظور بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری، 
مبارزه با فقر و ضرروت تجمیع بیمه ها برگزار شد.

 
خودرو

رنو فرانسه در ایران مراکز فروش 
خودرو دایر می کند

سازمان گسترش و نوسازی ایران)ایدرو( و شرکت 
خودرو  نمایشگاه  از  روز  دومین  در  فرانسه  رنو 
بر  امضا کردند که  نامه همکاری  توافق  پاریس، 
اساس آن رنو برای نخستین بار در ایران، مراکز 
خود  فروش  از  پس  خدمات  و  فروش  توزیع، 
منصور  توسط  نامه  توافق  داشت.این  خواهد  را 
معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران)ایدرو( و »تیری بلوره« قایم مقام مدیرعامل 
رنو با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، 
گون«  »کارلوس  با  کشورمان  تجارت  و  معدن 

مدیرعامل رنو به امضا رسید.

یادداشتراه وشهرسازی

هنوز مدت زیادی از اجرای طرح مبارزه با 
قاچاق لوازم خانگی نگذشته است که اغلب 
این  عرضه  و  شده  گران  خارجی  کاالهای 
یافته  به شدت کاهش  بازار  در  محصوالت 
از  مملو  امین حضور  بازار  روزها  این  است. 
مشتریانی است که برای پیدا کردن اجناس 
دیگر  مغازه  به  مغازه  این  از  موردنظرشان 
گرانی،  از  قبل  بتوانند  شاید  تا  می روند 
خریداری  را  خود  نیاز  مورد  خانگی  لوازم 
کنند. مشتریان، نگران به قیمت کاالها نگاه 
برای  پیش  هفته  که  جاروبرقی  می کنند؛ 
خرید آن آمده بودند و نخریدند، امروز ۱۰۰ 
هزار تومان گران شده است.سایر اقالم هم 
همین است؛ اغلب یا گران شده یا به گفته 

فروشندگان، قرار است گران شود. 
اتفاق  این  هم  گذشته  سال های  در  یکبار 
افتاده بود؛ وقتی به دنبال تحریم های غرب 
صعودی  سیر  ناگهان  دالر  ایران،  علیه  بر 
پیدا کرد و قیمت ها هر روز در بازار گران 
تر شد؛ کار به جایی رسید که مغازه داران 
اجناس خود را از داخل مغازه ها و جلوی 
چشم مردم جمع کرده و به انبارها بردند و 
مدتی بعد با باالتر رفتن قیمت دالر،  همان 
اجناس را با قیمت های بسیار باالتر به مردم 

فروختند. 
تقریبا  بازار  در  خانگی  لوازم  روزها  آن  در 
قرار است  اتفاقی که گویا  بود.  نایاب شده 
عامل  هیچ  بار  این  شود.اما  تکرار  دوباره 
بلکه  نیست  این موضوع دخیل  بیرونی در 
قاچاق  با  مبارزه  در  مسئوالن  رویکرد 
و  احتکار  بازهم  این شد که  به  کاال منجر 
گران فروشی اتفاق بیافتد و عده ای از آب 

جای  به  واقع  در  بگیرند.  ماهی  آلود  گل 
به سود  قاچاق  آوری کاالهای  اینکه جمع 

منجر  باشد،  کشور  اقتصاد  و  مصرف کننده 
افزایش قیمت لوازم خانگی حتی لوازم  به 

خانگی ایرانی شده است.این  در حالی است 
که اغلب بازارها در این مدت بارکود همراه 
طرحی  اما  نداشت  قیمتی  افزایش  و  بود 
مبارزه  برای  دولت  سوی  از  تازگی  به  که 
با قاچاق کاال به اجرا رسید، موازنه  عرضه 
بازهم  و  ریخته  به هم  را  بازار  در  تقاضا  و 
است.حدود  متضرر کرده  را  کننده  مصرف 
دو هفته پیش بود که جمعی از مسئوالن 
اتحادیه لوازم خانگی به این بازار رفتند تا 
لوازم  فروشندگان  به  را  التیماتوم  آخرین 
این طرح،  براساس  بدهند.  قاچاق  خارجی 
کردند  پیدا  مهلت  مهر  تا ۱۵  فروشندگان 
تا برای لوازم خانگی موجود در مغازه های 
غیراینصورت  در  کنند  تهیه  فاکتور  خود 
کاالهای آنها قاچاق محسوب شده و جریمه 
می شوند.البته طرح مبارزه با قاچاق کاال در 

سال های گذشته هم به اجرا رسید. 
عرضه  در  اساسی  اثر  تاکنون  که  طرحی 
کاالهای قاچاق در بازار نداشته است؛ چرا 
به  قاچاق  ورود  سالها حجم   این  طی  که 
که  بطوری  است.  شده  هم  بیشتر  کشور 
با  به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه 
قاچاق کاال، ۱۵ میلیارد دالر کاالی قاچاق 
به کشور وارد شده و در واحدهای صنفی 
گذشت  از  پس  حاال  است.اما  شده  عرضه 
بیش از یک هفته از طرح مبارزه با قاچاق 
کاال، کسبه بازار از تغییر قیمت ها تا دو سه 
نه  آنها  گفته  به  می دهند.  خبر  آینده  روز 
کاالهایی  سایر  بلکه  قاچاق  اجناس  تنها 
و  رسمی  واردکنندگان  سوی  از  که 
نیز  می شود  عرضه  بازار  در  تولیدکنندگان 

۱۰ تا ۱۲ درصد گران خواهد شد.

طرح مبارزه با قاچاق کاال به نتیجه می رسد؟

احتکار و گران فروشی باز هم رونق گرفت!

خودرو  واردکنندگان  و  خودروسازان 
فروش  از  پس  سال   ۱۰ تا  موظفند 
خودرو،  مدل  هر  از  دستگاه  آخرین 
را  آن   قطعات  تامین  و  تعمیر  خدمات 
حل  تعمیر،  خدمات  وجود  دهند.  ارائه 
مناسب  یدکی  قطعات  تامین  و  عیب 
خرید  هنگام  الزامات  مهمترین  از  یکی 
که  قدر  همان  درواقع  است.  خودرو 
توجه به کیفیت اولیه خودرو مهم است، 
پس  خدمات  وجود  از  اطمینان  کسب 
شاخص های  از  نیز  مناسب  فروش  از 
است.با  خودرو  خرید  هنگام  مهم 
فروش  از  پس  خدمات  بازار  حال  این 
همراه  ضعف هایی  با  ایران  در  خودرو 
نیز  گرفته  صورت  ارزیابی های  و  است 

رضایت  مصرف کنندگان  می دهد  نشان 
این  ندارند.در  خدمات  این  از  چندانی 
شرایط براساس یک قانون جدید، تمام 
خودرو  واردکنندگان  و  خودروسازان 
و  تعمیر  خدمات  ارائه  شده اند  ملزم 
تامین قطعات یدکی خودروهای عرضه 
سال پس  تا ۱۰  را  از سوی خود  شده 
مدل  آن  از  دستگاه  آخرین  فروش  از 
این زمینه در  خودرو، تضمین کنند.در 
ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت 
آمده  خودرو  مصرف کنندگان  حقوق  از 
است: » مدت زمان تعهد خدمات شامل 
سال   ۱۰ قطعات،  تامین  و  تعمیرات 
پس از فروش آخرین دستگاه خودرو از 
همان نشان تجاری و نوع خودرو، توسط 
عرضه کننده آن است.این در حالی است 
خودروسازان  قانون  همین  طبق  که 
شده  ارائه  خودروهای  موظفند  داخلی 
از سوی خود را تا دو سال یا ۴۰ هزار 
)تضمین(  گارانتی  کارکرد،  کیلومتر 
حل  خدمات  گارانتی  دوره  در  کنند. 
عیب خودرو باید به صورت رایگان ارائه 
شود. آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان خودرو چند ماه 
رسیده  دولت  هیات  تصویب  به  پیش 
رییس جمهوری  اول  معاون  سوی  از  و 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به 

خودروسازان ابالغ شد.

راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاون 
فناوری  سهم  افزایش  ارتباطات  وزارت 
درصد   ۳۰ به   ICT سبد  در  اطالعات 
هزار   ۲۰ حداکثر  سرمایه گذاری  و 
میلیارد تومانی در این حوزه را از جمله 
برنامه های پیش  روی دولت عنوان کرد.

برات قنبری با بیان اینکه در برنامه ششم 
توسعه، توسعه زیرساخت های مخابراتی 
گرفته شده  نظر  در  اطالعات  فناوری  و 
سهم  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  است، 
از  کمتر  ما  سبد  در  اطالعات  فناوری 
۲۰ درصد و در زمینه مخابرات نزدیک 
پی  در  رو  این  از  است.  درصد   8۰ به 
فناوری  سهم  ششم  برنامه  در  که  آنیم 
اطالعات به ۳۰ درصد و سهم مخابرات 
برنامه ریزی  برسد.معاون  درصد   ۷۰ به 
ارتباطات  وزارت  راهبردی  نظارت  و 
 ۶۰ میزان  از  راستا  همین  در  افزود: 
هزار میلیارد تومانی که در برنامه ششم 
در  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  برای 
هزار  تا ۲۰  به ۱۵  نزدیک  گرفتیم  نظر 
میلیارد تومان در حوزه فناوری اطالعات 
سرمایه گذاری خواهیم کرد.وی با بیان 
پیشران  اطالعات  فناوری  امروزه  اینکه 
توسعه بود، بنابراین هر اندازه که سرعت 
رود  باال  باند  پهنای  شبکه  و  دسترسی 
رشد تولید ناخالص داخلی ما نیز افزایش 
متوسط  برای  امسال  گفت:  می یابد، 

برنامه  پایان  در  مگ،  چهار  دسترسی 
ششم این میزان به ۲۰ مگ و تا پایان 
زمان ۱۰ ساله در چشم انداز دسترسی 
کرده ایم،  گذاری  را هدف  به ۱۰۰ مگ 
یابد  توسعه  شبکه ها  که  اندازه  هر  زیرا 
استقبال مردم افزایش می یابد و نیازشان 
به پهنای باند باال نیز بیش از پیش حل 
هزینه های  میزان  به  می شود.قنبری 
افزایش سرعت دسترسی در سبد خانوار 
نیز اشاره کرد و افزود: همواره درصدی از 
هزینه ها در سبد خانوارها بوده است که 
معموال در دنیا هم این سهم بیش از پنج 

درصد نیست. 
از این رو ما با حفظ پنج درصد در سبد 
را  سرعت  افزایش  این  خانوارها  هزینه 
خواهیم داشت. اگر سرعتمان حدود ۱۰ 
بیش  هایمان  هزینه  یابد  افزایش  برابر 
نمی شود.معاون  زیاد  برابر  سه  یا  دو  از 
وزارت  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی 
سرمایه گذاری  به  اشاره  با  ارتباطات 
طی  کرد:  اظهار  زیرساخت ها  حوزه  در 
 ۴۰۰۰ به  نزدیک  گذشته  سال  سه 
زیرساخت ها  زمینه  در  تومان  میلیارد 
دیگر  سویی  از  و  کردیم  سرمایه گذاری 
نیز ۱۶ هزار میلیارد تومان  را  اپراتورها 
ازای  به  یعنی  کردند؛  گذاری  سرمایه 
واحد  چهار  اپراتورها  دولت،  واحد  هر 

سرمایه گذاری کردند.

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد:

ICTسرمایه گذاری 20 هزار میلیارد تومانی در

رفاه  و  کار  وزارت  های  تعاونی  امور  معاون 
مرزنشین  فعال  تعاونی   ۳۵۰ از  اجتماعی 
و عضویت یک میلیون هفتصد نفر در این 

تعاونی ها خبر داد.
حمید کالنتری در گفت وگوی ویژه خبری 
به همراه انوش رهام، کارشناس بازرگانی و 
بررسی  به  اقتصادی  کارشناس  محمدزاده، 
و  پرداخت  مرزنشین  های  تعاونی  عملکرد 
گفت: میزان سودی که هر تعاونی به طور 
میانگین به ازای واردات و صادرات به دست 
می آورد معادل 8۰ دالر در سال است که 
به هر خانواده رقمی حدود 8۰ تا صد هزار 

تومان تعلق می گیرد.
وی با بیان اینکه تعاونی های مرزنشین در 
افزود:  سال گذشته فعالیت بهتری داشتند 
در سال گذشته رقمی معادل ۵۷۰ میلیون 
ها  تعاونی  همین  طریق  از  صادرات  دالر 
صورت گرفته و با توجه اینکه زمینه فعالیت 
های اقتصادی در این مناطق کم است باید 
در جهت تقویت فعالیت این تعاونی ها تالش 
کنیم تا بتوانیم مردم مرزنشین را از مزیت 
هایی که در این مناطق وجود دارد بهره مند 

کنیم.
افراد در  اینکه سودی که  به  اشاره  با  رهام 
مرزی  مناطق  در  واردات  و  صادرات  قبال 

کسب می کنند بسیار ناچیز است و دردی 
از مشکالت محرومیت مرزنشینان دوا نمی 
مبادالت  اندازی  راه  با  ابتدا  در  گفت:  کند 
طریق  از  که  شد  بنا  مرزی  های  تعاونی  و 
کشور  به  صادرات  نشین  مرز  های  تعاونی 
هایی که محرومیت زیادی دارند تقویت شود 
که متاسفانه به مرور زمان شرایط تغییر کرد 
و کشور های مرزی تبدیل به تولید کننده 

های وارداتی ما شدند.
در  اشکاالتی  بیان  به  ادامه  در  محمدزاده 
مورد قانون تعاونی های مرزنشین پرداخت 
و گفت: قانون تعاونی های مرز نشین از بدو 
تاسیس دارای دو اشکال اساسی بود. اولین 
مورد آن این است که در قانون از ساکنان 
مرزی تعریف مشخصی ارائه نشده است خود 
این موضوع باعث می شود بسیاری از کسانی 
که داخل مناطق مرزی نیستند هم وارد این 
مناطق شوند و سهم مرزنشینان را بگیرند. 
این مناطق  از  مورد دوم بخش خروج کاال 
است که قانون آن را در ماده ۹ عمال ممنوع 

و تابع شرایطی اعالم کرده است.
در  استفاده  سوء  بحث  افزود:  ادامه  در  وی 
قانون  در  که  است  روشن  آنقدر  ها  تعاونی 
هم ورود کاال به استان را محدود کرده اند 
و معنی آن این است که قانونگذار موضوع 
سوءاستفاده را از قبل پیش بینی کرده است. 
متاسفانه در قانون هیچ ساز و کار مشخصی 
برای جلوگیری از این موضوع ارائه نشده و به 
دلیل عدم دانش کافی در تجارت بین الملل 
از  بحث سوءاستفاده  عمال  کافی  و سرمایه 

کارت های مرز نشینان امری عادی است.
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  رهام 
تعاونی های مرز نشین مورد سوءاستفاده قرار 
تعاونی  تجمیع  روش  در  گفت:  گیرند  می 
رخ  انبوه  به صورت  واردات  مرزنشین  های 
می دهد و متاسفانه در بین عبور و ترانزیت 
تخلفاتی هم رخ می دهد و سود این تخلفات 
به دست تاجر اصلی می رسد. به طور کلی 
ما مجوزی را به مرزنشین می دهیم که از 

طریق فروش آن پولی به دست آورد.

معاون وزارت کار و رفاه اجتماعی در ادامه با 
بیان اینکه به هیچ عنوان امکان سوءاستفاده 
از تعاونی های مرز نشین وجود ندارد گفت: 
امکان اینکه مرزنشینان امتیار خود را به یک 
و  ندارد  وجود  بفروشند  کننده  وارد  سری 
خرید بر اساس اختیاری که اعضا به تعاونی 
می دهند صورت می گیرد و خرید جمعی 
به عنوان کمک رفاهی در اختیار افراد قرار 

می گیرد.
کالنتری در ادامه افزود: در حال حاضر هفت 
استان مرزی که دارای مناطق آزاد هستند 
داریم که به آنها مجوز تسهیالت عمومی که 
داده  شود  می  عمل  آن  به  کشور  همه  در 
میشود. ولی در استان هایی که دارای مناطق 
آزاد هستند با توجه به اینکه وارداتشان انبوه 
است این مجوز حوزه عملشان را محدود می 

کند.
وی با بیان اینکه صادرات مرز نشینان در سه 
سال گذشته روند رو به رشدی داشته است. 
اظهار کرد: این صادرات از ۳۵۰ میلیون دالر 
در سال ۱۳۹۴ به ۵۷۵ میلیون دالر افزایش 
نشینان در  فعالیت مرز  تمام  و  یافته است 
انها  اختیار  در  که  است  هایی  کارت  قالب 
قرار می گیرد و بر اساس آن روی شبکه هر 
تراکنشی که صورت گیرد قابل رویت است.

سوءاستفاده از برخی تعاونی های مرزنشینان

به اسم مرزنشین به سود تاجر

کسب اطمینان از از شاخص های مهم خریدخودرو ؛

تعهد خودروسازان 10 ساله شد

معاون وزیر کار با بیان اینکه در ۵ماهه امسال 
یارانه بیش از۲۰۰هزار نفر حذف شد، گفت:دولت 
قصد حذف گسترده یارانه بگیران را ندارد و فقط 
یارانه خانوارهای با درآمد بیش از ۳۵ میلیون 
بیان  با  میدری  احمد  شود.  می  تومان حذف 
اینکه قانون بودجه امسال، دولت را مکلف به 

حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر از جمعیت کشور 
کرده بود، گفت : بر اساس این قانون اگر دولت به 
وظیفه خود عمل نمی کرد تخلف تلقی می شد و 
مشمول مجازات است.معاون رفاه اجتماعی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز خرسندی از 
اینکه مجلس شورای اسالمی این قانون را اصالح 

کرده است، تصریح کرد: در اصالحیه مجلس این 
مجازات برای دولت حذف شد.این مقام مسئول 
از حذف بیش از  ۲۰۰ هزار نفر از یارانه بگیران تا 
مرداد امسال خبر داد و یادآور شد: این آمار نشان 
می دهد دولت به هیچ وجه قصد ندارد به صورت 

گسترده از تعداد یارانه بگیران بکاهد.

یارانه

 ۲۰۰ هزار نفر 

حذف شد

آغاز جمع آوری گوشی های قاچاق از 15 مهرماه
اتحادیـه صنـف دسـتگاه های مخابراتـی تاریخ رسـمی جمـع آوری کاالی قاچاق 
از واحدهـای ایـن صنـف را اعـالم کـرد و هشـدار داد: متخلفان بـا جریمه نقدی 
6 برابـری نصـب پارچـه و تعطیلـی 6 ماهه محل کسـب روبرو می شـوند.اتحادیه 
صنـف دسـتگاه های مخابراتـی ارتباطـی و لـوازم جانبـی آغاز طـرح جمع آوری 
کاالی قاچـاق از 15 مهرمـاه 95 را بـه واحدهای صنفی تحت پوشـش این اتحادیه 
اعـالم کرد.بنابـر اعـالم ایـن اتحادیـه براسـاس دسـتور سـتاد مبارزه بـا کاالی 
قاچـاق و ارز اسـتان تهـران و نامه اتـاق اصنـاف طرح جمـع آوری کاالی قاچاق از 
نیمـه ماه جـاری و طبـق اعالم قبلـی عملیاتـی می شـود از ایـن رو از واحدهای 
صنفـی تحـت پوشـش درخواسـت می شـود از نگهـداری، حمل و فـروش کاالی 
قاچـاق خـودداری کننـد درغیر این صـورت متخلفان بـه موجب مـاده 18 قانون 
مبـارزه با قاچـاق کاال مشـمول جریمه نقـدی معـادل 6 برابـر ارزش کاال و نصب 
پارچـه یا تابلو بر سـر در محل کسـب به عنـوان متخلف صنفـی و تعطیلی محل 

کسـب به مدت 6 مـاه خواهند شـد.



و  مغز  مرکز  رئیس  سمیعی  مجید  پروفسور 
اعصاب هانوفر آلمان در مراسم افتتاحیه دانشکده 
توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی بابل، با بیان 
اینکه ایران باید دانش توانبخشی را از سراسر دنیا 
اخذ کند، اظهار کرد: آن چیزی که اکنون در دنیا 

هنوز رایج نیست، بحث توانبخشی مغز است.
مغز  جراحی  جهانی  انجمن  فدراسیون  رئیس 
واعصاب: توانبخشی مغز یعنی سلول های مغزی 
که عملکرد خود را در یک قسمتی از دست دادند 
دوباره فعال کنیم و در مرکز ما گروهی را تشکیل 
زمینه  این  در  تحقیقات  مشغول  فقط  که  دادیم 
توان  کنیم که چگونه می  بررسی می  و  هستند 

بعد از تصادف و سکته مغزی؛ عملکردی که مغز از 
دست داده را توانبخش کنیم.

امکانات  با  امروزه  ما  کرد:  بیان  پروفسورسمیعی 
مغز  در  آهنربایی  محیط  یک  ایجاد  و  مختلف 
این  و  دهیم  انجام  توانیم  می  بزرگی  تحوالت 
موضوع هنوز در سراسر دنیا درست مطرح نشده 
و ما در این رابطه تحقیقات و بررسی ها را انجام 

می دهیم.

رئیس مرکز مغز و اعصاب هانوفر آلمان خاطرنشان 
کرد: انسانها اگر بهترین ساختمان فیزیکی و بدنی 
را داشته باشند و یک قسمتی از مغز آسیب ببیند 
بقیه نقاط نمی توانند کار خود را به خوبی انجام 

دهند.
پروفسور سمیعی در بخشی از سخنان خود خطاب 
رئیس  وقتی  روحانی  آقای  گفت:  دانشجویان  به 
جمهور شدند گفتند من مسائل را با کلید حل می 

کنم، عزیزان شما کلیدهای حل مساله هستید.
منابع  نظر  از  ایران  ملت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انسانی بسیار قوی است، تصریح کرد: خوشحالم 
که امام جمعه این شهر به دو نکته علم و همت 

اشاره کردند.
ای  توصیه  در  دنیا  اعصاب  و  مغز  مطرح  جراح 
باید  چرا  کرد:  خاطرنشان  ایرانی،  دانشجویان  به 
بسیاری از دانشجویان بخواهند برای ادامه تحصیل 
در  بگویم  باید  کنند،  عزیمت  کشور  از  خارج  به 
فراهم  دانشجویان  برای  زیادی  امکانات  ما  کشور 

شد و در این رابطه بسیار خرسند هستم.
هزار چینی  تربیت ۳0  افزود: من مسئولیت  وی 

را به دست گرفتم و اکنون چین در رشته علوم 
اعصاب یک قدرت بزرگ در دنیا محسوب می شود 
و این باعث افتخار بنده است که یک بیمارستان 
این حقیر  نام  به  در چین  نیز  هزار تخت خوابی 
گذاشتند و در این رابطه ما از چین علمی را به 
ایران نیاوردیم، بلکه از ایران علمی به چین بردیم.
پروفسورسمیعی در رابطه با حضور خود در استان 
مازندران گفت: برترین جایزه علمی اسالمی امسال 
را قرار بود هم اکنون در مالزی در اختیار بنده قرار 
گیرد که بنا بر قولی که به مردم مازندران دادم، 
به این سفر نرفتم و قرار شد از طرف خانم افخم 
این  و  شود  داده  بنده  به  مالزی  در  ایران  سفیر 
اهدا  مازندران  مردم  به  معنوی  طور  به  را  جایزه 

می کنم.
به  خطاب  دنیا  اعصاب  و  مغز  مطرح  جراح 
افکار  تمرکز  باید  شما  کرد:  اظهار  دانشجویان 
داشته باشید زیرا مغز انسان بسیار مهم است که 
روی کاری تمرکز داشته باشد در غیر این صورت 

سطحی مسائل را بررسی می کند.
وی ادامه داد: این اشتباه بزرگ را برخی از جوانان 
انجام می دهند که باعث می شود تمرکز الزم را 

روی کارهای خود نداشته باشند.
رئیس مرکز مغز و اعصاب هانوفر آلمان در مورد 
عمل  که  موقعی  من  گفت:  خود،  فعالیت  نحوه 
اطرافم  محیط  به  اول  دقیقه  پنج  دارم،  جراحی 
توجه می کنم، اما پس از پنج دقیقه آنقدر توجه 
و تمرکز من باال می رود که جز عمل جراحی به 

چیز دیگری توجه نمی کنم.
حائز  ای  گونه  به  افکار  تمرکز  کرد:  اظهار  وی 
تمام کره زمین  اهمیت است که در حال حاضر 
از نگاه من محو شده است و فقط برای من این 
مهم است که برای آینده شما چه حرفی را بگویم.
پروفسور  زحمات  از  پایان  در  پروفسورسمیعی 
قدردانی  مازندران  در  خود  حضور  بابت  کتابچی 
کرد و افزود: امیدوارم بانی این موضوع باشم که 
گیالن و مازندران ارتباط قوی علمی داشته باشند 
به شما  به طور جدی  ای است که  این مساله  و 

دانشجویان پیشنهاد می کنم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

که  است:  بابل  پزشکی  علوم  دانشگاه  افتخار 
علمی  هیئت  عضو  عنوان  به  سمیعی  پروفسور 

افتخاری دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد.
علوم  دانشگاه  رئیس  ربیعی  مظفر  سید  دکتر 
پزشکی بابل در مراسم افتتاح ساختمان دانشکده 
توانبخشی ضمن خیر ومقدم و ابراز خرسندی از 
حضور پروفسور سمیعی وکتابچی در این دانشگاه 
بیان داشت: مایه افتخار دانشگاه است که همزمان 
ساختمان  افتتاح  و  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  با 
دانشکده توانبخشی این دانشگاه با حضور بزرگان 
انجام شده  بابل  در  ایران و جهان  اعصاب  و  مغز 

است.
علوم  دانشگاه  افزود:  ربیعی  مظفر  سید  دکتر 
پیشرفت  پرواز  بال  دو  بابل  و  مازندران  پزشکی 
و  اعتال  راستای  در  و  هستند  استان  در  علمی 

پیشرفت علم پزشکی تالش می کنند.
پرواز  بال  دو  اینکه  به  اشاره  با  بابل  جمعه  امام 
بشر در مسیر موفقیت علم و همت است، گفت: 

پروفسور سمیعی افتخار ایران و جهان است.
افتتاحیه  آیین  در  روحانی  حسن  حجت االسالم 
علوم  دانشگاه  توانبخشی  دانشکده  ساختمان 
پزشکی بابل با تقدیر از حضور ارزشمند پروفسور 
سمیعی و کتابچی، اظهار کرد: بشر شرافتی چون 
قدرت، ثروت و نسبت را تجربه کرده است اما به 
فرموده حضرت علی)ع( هیچ شرفی باالتر از علم 

و دانش نیست.
در  این شهر  مردم  امروز  که  احترامی  افزود:  وی 
نشان  داشتند  برجسته  اساتید  این  از  استقبال 

برخورداری آنها از علم و دانش است.
فرموده حضرت  به  کرد:  تصریح  بابل  امام جمعه 
علی)ع( مالک ارزش و نمره گذاری افراد به اندازه 
این سخن  ترجمان  است که  آنها  و تالش  همت 
در مورد سمیعی صدق می کند، این شایستگی ها 
جز با تالش و همت فراوان کسب نشد زیرا هرگز 
و  شایسته ترین  دنبال  به  و  نشدند  قانع  کم  به 

عالی ترین درجه علمی بودند.

علم  اشاعه  در  بخل  نباید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بوده  بخیل  افراد  بعضی  کرد:  خاطرنشان  داشت، 
و حاضر به اشاعه علم خود به دیگران نیستند اما 
اساتیدی چون پروفسور سمیعی افتخار این کشور 
بوده که بدون هیچ محدودیتی هر کس پای علم 

او بنشیند سیرابش می کند.
فضایل  از  را  علم  آموختن  در  حرص  روحانی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  گفت:  و  برشمرد  اخالقی 
امروز  و  بوده  علمی  حوزه  به  انقالب  هدیه  بابل 
اقدام  همان  امتداد  توانبخشی  دانشکده  افتتاح 

نیکو برای ترویج علم و دانش است.
از  پایان  در  بابل:  شهرستان  محترم  جمعه  امام 
دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ودیگر 
درمانی  خدمات  ارائه  جهت  دانشگاه  مسئولین 
برای   مناسب  محیط   وایجاد  مردم  به  مناسب 
تقدیروتشکر  تحصیل  ادامه  جهت  دانشجویان 

نمود.

با حضور دکتر سمیعی 

افتتاح دانشگاه توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی بابل


