
تغییر فرمول
 پرداخت مستمری

احضار و تحقیق از متهمان پرونده واگذاری امالک

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از احضار 25 از مسئولین شهرداری و تشکیل پرونده برای 
آنان خبر داد و در توضیح افزود: فعاًل از مسولین شهرداری شروع کرده ایم و سپس به سایر افراد خواهیم 
به  ارزیابی امالک واگذاری موضوع  برای  آنان تحقیق می شود و  از  نفر احضار و  تا 4  پرداخت؛ روزانه 3 

کارشناس رسمی ارجاع می گردد.

دیدار ظریف با معاون نخست وزیر چین

با ژان گائولی، معاون نخست وزیر چین  محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان دیروز به وقت محلی 
دیدار و گفت وگو کرد.

احراز هویت دارندگان شبکه های اجتماعی
ساماندهی  برای  مجازی  فضای  عالی  شورای  جدید  مصوبه  جزئیات  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 

شبکه های اجتماعی و محتوای کانال های تلگرام را تشریح کرد.

بنزین
 گران نمی شود

آمارهای نگران کننده از 

مصرف لوازم آرایش و دارو

نظر اقتصاددانان از دالر ۳۳۰۰ تومانی؛ دولت جلوی تغییرات ناگهانی نرخ ارزرا بگیرد

تصمیمات مضر ارزی در اقتصاد ایران
کسری بودجه، عامل افزایش نرخ ارز در الیحه

گـروه اقتصـاد: سـیاهه دخـل و خـرج دولت طی دو روز گذشـته  کـه در اختیـار مجلس قـرار گرفتـه اسـت؛اقتصاددانان اگرچه نـرخ دالر و نفـت را منطقـی می دانند امـا معتقدند که 
ارز تک نرخـی، اکنـون فقط یک رویاسـت.
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الریجانی: شورای هسته ای باید تشکیل شود

مردم از جنجال 
سیاسی خشنود 
نیستند

جنجال  از  مردم  هیچ گاه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
سیاسی خشنود نیستند و در مقابل اگر احساس کنند در بحثی 
ایران است نجیبانه آن  احتیاج به همدلی برای کمک به عظمت 

را می پذیرند.
علی الریجانی در همایش ملی »سبک زندگی« با بیان اینکه نحوه 
سبک  برای  راه  نقشه  داشتن  و  عمومی  فرهنگ  در  تأثیرگذاری 
زندگی بسیار مهم است، گفت: باید با داشتن نقشه راه بدانیم از 
طی  سریع  بسیار  تحوالت  شویم.  وارد  موضوع  این  به  راهی  چه 
می شود، لذا اگر جوهره سبک زندگی و فرهنگ عمومی شناخته 
شود می توان در موج این تحوالت سبک زندگی را شناخت و آن را 

در جامعه تغییر داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

نمی توانیم نسبت به 
جوانان در جامعه 

بی تفاوت باشیم

در  امیری  صالحی  رضا  سید 
ملی  همایش  اختتامیه  آیین 
سبک زندگی، ضمن قدردانی 
این  اندرکاران  دست  از 
همایش، این رویداد بزرگ را 
لبیک به فرمایشات و تاکیدات 
بیانات  و  انقالب  معظم  رهبر 
ایشان با موضوع سبک زندگی 

عنوان کرد. 
عضلو شلورای عاللی انقلالب 
فرهنگلی بلا بیلان اینکه نمی 
توانیلم نسلبت بله جوانان در 
باشلیم،  تفلاوت  بلی  جامعله 
تصریح کرد: در زمینه سلبک 
مسلئولیتی  جوانلان  زندگلی 
داریلم،  شلرعی  و  حقوقلی 
بخشلی  آن  بایلد  رو  ایلن  از 
کله مربلوط بله ملا از لحلاظ 
حقوقلی می شلود را بله نحو 
اقلدام  و  تلالش  بلا  احسلن 

مضاعلف انجلام دهیلم.
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آگهي مناقصه عمومي
قبال شهروندان  در  بیمه جامع مسئولیت مدنی  امور  انجام  دارد جهت  شهرداري کرج درنظر 
حوزه قانونی شهر کرج از خدمات شرکتهای مرکزی بیمه واجد شرایط به شرح ذیل استفاده 

نماید:
1- مدت انجام یکسال شمسی میباشد و در صورت رضایت کارفرما تا 2 سال دیگر قابل تمدید 
خواهد بود 2. شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای رتبه 1 بیمه ای مورد تایید بیمه 
معتبر  و  ثبت رسیده  به  باشند شرکتها  فاقد ستاره  و  باال  مالی  توانایی  نظر  از  و  بوده  مرکزی در سطح کشور 
باشند و فقط از هر شرکت مرکزی بیمه واجد شرایط فقط یک نماینده مجاز و تام االختیار مورد تایید می تواند 
با ارائه معرفی نامه کتبی در مناقصه شرکت نماید. 3- شرکت کننده در مناقصه می بایست طی 2 سال گذشته 
سابقه پوشش بیمه ای با ادارات و شرکتهای دولتی یا خصوصی را داشته و توانسته باشد رضایتمندی آنان را 
از روشهای ذیل  باید به یکی  جلب نماید. 4- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 500/000/000 ریال می باشد که 
ارائه گردد: ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز معتبر و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش 
مناقصه هرگاه ظرف  و دوم  اول  نفر  برندگان  بانک شهر 5-  به حساب 700786948623  فوق  مبلغ  به  نقدی 
مهلت مقرر در آیین نامه معامالت شهرداری کالن شهرها حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب 
ضبط خواهد شد. 6- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانک شهر 
شهرداري واریز و رسید آنرا ارائه نمایند 7- جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع 
در میدان توحید- بلوار بالل شهرداري کرج مراجعه نمایند. 8- در هر شرایط مدارك مندرج در اسناد مناقصه 
مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 9- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد- معرفي نامه 
ممهور به مهر و امضاي مدیرعامل و آخرین آگهي تغییرات و کد اقتصادي الزامي میباشد. 10- سایر اطالعات و 
جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 11- بدیهي است پیشنهادات مناقصه گران مي بایست در پاکت الك و 
مهر شده تا پایان وقت اداري روز یک شنبه مورخ 95/9/28 به آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بالل دبیرخانه 
شهرداري کرج تحویل داده مي شود. در ضمن هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه میباشد. جهت کسب 
 اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي  35892443 – 35892423- 35892794 – 026 و یا به سایت اینترنتی

 www.karaj.ir مراجعه فرمائید.
 اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداري کرج

شهرداري کرج

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: هیچ گاه مردم 
مقابل  در  و  نیستند  خشنود  سیاسی  جنجال  از 
همدلی  به  احتیاج  بحثی  در  کنند  احساس  اگر 
را  آن  نجیبانه  است  ایران  عظمت  به  کمک  برای 

می پذیرند.
علی الریجانی در همایش ملی »سبک زندگی« با 
عمومی  فرهنگ  در  تأثیرگذاری  نحوه  اینکه  بیان 
و داشتن نقشه راه برای سبک زندگی بسیار مهم 
است، گفت: باید با داشتن نقشه راه بدانیم از چه 
بسیار  تحوالت  شویم.  وارد  موضوع  این  به  راهی 
زندگی  اگر جوهره سبک  لذا  سریع طی می شود، 
موج  در  می توان  شناخته شود  عمومی  فرهنگ  و 
این تحوالت سبک زندگی را شناخت و آن را در 

جامعه تغییر داد.
گفت:  و  دانست  اعتقادی  را  فرهنگ  موضوع  وی 
فرهنگی شان  پیشینه  دلیل  به  ایرانیان  فرهنگ 
آن  جمله  از  که  است  متفاوت  مختلف  جوامع  با 
می توان اخالق جوانمردی در ایرانیان را مثال زد که 

آنها این نوع رفتار را ستایش می کنند.
باید  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
فرهنگ را به روح جمعی جامعه منتقل کرد،  گفت: 
قبول داشته باشیم که جامعه همچون انسان دارای 
وقتی  شناخت.  را  آن  باید  که  است  جمعی  روح 
کنیم  صحبت  زندگی  سبک  به  راجع  می خواهیم 
طبع  باید  ابتدا  شویم.  وارد  درست  طریق  از  باید 
انسان و سپس روح جمعی را شناخت تا راحت تر 
داشته  تأثیرگذاری  برنامه ریزی  آن  برای  بتوانیم 

باشیم.
روح  دارای  ایرانی ها  اینکه  بیان  با  الریجانی 
شکوهمند، متواضعانه و نجیبانه هستند، گفت: به 

دلیل همین روحیه ایرانی ها دغدغه فلسطین دارند 
اگر در عراق برای عتبات عالیات بحرانی ایجاد شود 
احساس وظیفه می کنند که این روحیه در خیلی 
از ملل نیست. به همین دلیل در مسأله هسته ای 
همه ملت یک فکر بنیادی داشتند که باید دانش 
هسته ای داشته باشیم که هر چقدر غربی ها فشار 
ایرانی ها مصمم تر شدند و در عین داشتن  آوردند 

ایستادگی دنبال راه حل برای حل مسأله بودند.
وقتی  آمریکایی های  وقتی  نیز  االن  افزود:  وی 
حرف های کلفت می زنند ایرانی ها را متأثر می کند 
که باید جلویشان ایستاد. در مقابل اگر یک نفر در 
کنار ما برایش مشکل ایجاد شود و تروریست ها به 
او لطمه ای وارد کنند می گویند باید کمک کنیم که 

اینها همه ناشی از شکوه نجیبانه است که در روح 
ایرانیان وجود دارد.

به حرکت  اشاره  با  رئیس مجلس شورای اسالمی 
عمومی فرهنگی مردم در ایام محرم و صفر و حضور 
در حسینیه ها و عزاداری ها، گفت: این حضور را ما 
محله  در  نمی بینیم، هر کس  تدارک  در حکومت 
از  بخشی  چون  می دهد  انجام  را  کار  این  خود 
فرهنگ ماست. این یک نمونه است که باید برای 
سبک زندگی نیز آن را تبدیل به فرهنگ عمومی 
را  آن  جامعه  تا  داشت  بامحور  برنامه ریزی  و  کرد 
بپذیرد. بنابراین ورود به سبک زندگی عمومی باید 

از راهی باشد که مطابق با طبع ایرانیان باشد.
ادامه در صفحه ۳

الریجانی: شورای هسته ای باید تشکیل شود

مردم از جنجال سیاسی خشنود نیستند  

نقِض  به  اشاره  با  خارجه  وزارت  سخنگوی 
و  طرح  اجرای  ها،  آمریکایی  سوی  از  برجام 
روی  ها  آمریکایی  قبر  سنگ  را  داماتو  قانون 

برجام دانست. 
بهرام قاسمی دیروز در نشست هفتگی خود با 
خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار زمان 
سخنگوی  سخنان  به  باتوجه  اینکه  بر  مبنی 
کاخ سفید و صحبت های آمریکایی ها در این 
هیچ  برجام،  مذاکرات  زمان  در  که  خصوص 
صحبتی در خصوص طرح داماتو به میان نیامده 

بود و طرح داماتو، تمدیِد طرح است و تحریم 
این  امیدواریم  کرد:  بیان  آید؛  نمی  به حساب 
از  مسیری که طی شده و مسیر کارشکنانه و 

بدعهدی های دولت آمریکاست، تغییر کند.
نیست،  به هرحال بحث خوبی  داد:  ادامه  وی 
در  شده  مطرح  موضوع  که  است  این  مهم 
اگر  که  نه،  یا  شود  می  اجرایی  سنا  و  کنگره 
بشود، نقض برجام است و قطعاً ما واکنش خود 

را خواهیم داشت.
رهبر  خصوص  این  در  داشت:  اذعان  قاسمی 

معظم انقالب و مقاماتی دیگر، موضع گیری ها 
را داشته اند و نیازی به تکرار نیست؛ اما آنچه 
طرح  از  )بخشی  است،  داده  رخ  گذشته  در 
پیدا  تداخل  برجام  با  که  قسمتی  آن  داماتو(؛ 
غیر  آمریکائی  مقامات  توسط  قباًل  کند  می 
امروز  اگر  ولی  بود  شده  فعال  غیر  و  اجرایی 
این  را تصویب کنند،  قانون  آن  اجرایی شدن 
روی  به  آمریکائی ها  که  است  قبری  سنگ 

برجام می گذارند.
اد      امه د      ر صفحه 2

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به زمان؛

اجرای طرح داماتو، سنگ قبر آمریکا روی برجام است

اشاره  اجتماعی ضمن  تامین  سازمان  مدیرعامل 
به چند پرونده  فساد مالی تامین اجتماعی از دوره 
قبل از تغییر فرمول محاسبه پرداخت مستمری 

در برنامه ششم توسعه خبر داد.
سیدتقی نوربخش، در پاسخ به پرسشی پیرامون 
تامین  مالی  فساد  پرونده های  به  رسیدگی 
اجتماعی اظهار کرد: دولت یازدهم سازمان تامین 
اجتماعی را با مشکالت فراوانی تحویل گرفت و 
حجم  داریم.  قبل  دوره  از  متعددی  پرونده های 
سه  در  تنها  گرفته  صورت  سوءاستفاده  و  فساد 

پرونده حدود 900 میلیارد تومان بود.
زمین  معامله یک  به  پرونده  آخرین  افزود:   وی 
تومان  میلیارد  ارزش 200  با  از شهرها  در یکی 
باز می گردد که به قیمت هشت میلیارد و 900 
میلیون تومان فروخته و تصاحب شده بود، اکنون 
مدارک مربوط به این معامله به دادگاه ارائه شده 

است.
به  پاسخ  در  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 

محاسبه  فرمول  تغییر  بر  مبنی  دیگری  پرسش 
محاسبه  و  بازنشستگی  حقوق  و  مستمری 
آخر خدمت  سال  پنج  به  دو  از  میانگین حقوق 
گفت:  تغییر فرمول محاسبه بازنشستگی یکی از 
برنامه ششم توسعه مطرح  مواردی است که در 
میانگین  باید  معتقدیم  ما  صورت  هر  در  است 

پرداختی به صورت »سال شمار« باشد.

فنی  و  ای  بیمه  لحاظ  به  درواقع  داد:  ادامه  وی 
افراد باید با توجه به سال های پرداخت، دریافتی 
داشته باشند. البته اولین مستمری که فرد دریافت 
چندسال  حقوق  میانگین  از  کمتر  نباید  می کند 
آخر باشد که معموال با توجه به عدم کسر مالیات 
از مستمری، این اتفاق نمی افتد و اولین مستمری 

دریافتی از میانگین حقوق کمتر نمی شود.

تغییر فرمول پرداخت مستمری

 همین صفحه
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امام رضا )ع(:

کالم  نور

احضار و تحقیق از متهمان پرونده 
واگذاری امالک

دادستان  معاونین  شورای  نشست  نوزدهمین 
حضور  با  احکام  اجرای  موضوع  با  تهران 
معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای 
و  زندان ها  نظارت  دوایر  سرپرستان  تهران، 
دادسرای  از  ناحیه  احکام چند  اجرای  قضات 

تهران برگزار شد.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی 
دادستان تهران در خصوص پرونده حقوق های 
نجومی، اظهار کرد: چند ماهی است موضوع 
است  مطرح  کشور  در  نجومی  حقوق های 
به  رسیدگی  ضرورت  بر  نیز  رهبری  مقام  و 
تهران  دادستانی  و  کرده اند  تاکید  موضوع 
به  آبان ماه خطاب  نامه هایی که در 18  طی 
سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطالعات 
محاسبات  دیوان  و  اطالعات  وزارت  سپاه، 
موضوع  مستندات  ارسال  خواستار  نوشت، 
فقط  تاکنون  و  شد  مذکور  مراجع  توسط 
سازمان اطالعات سپاه دوازده مورد را گزارش 
به  ارسالی  موارد  ارجاع  به  نسبت  که  کرده 

شعبه بازپرسی اقدام شده است.
برخی  به  اشاره  با  دولت آبادی  جعفری 
و  سایت ها  در  منتشره  مطالب  و  اظهارنظرها 
شبکه های اجتماعی با ادعای این که دادستانی 
به جای مبارزه با فساد، با افشاکننده آن مقابله 
دادستانی  قبلی  پاسخ های  به  اشاره  و  کرد 
تحقیقات  افشای  کرد  تاکید  زمینه  این  در 
مقدماتی مراجع قضایی جرم است و این امر 
مغایرتی با رسیدگی به پرونده واگذاری امالک 

شهرداری ندارد.
پرونده  این  در  دادستانی  کرد:  تاکید  وی 
کسی  ولی  است  نشده  فساد  با  مبارزه  مانع 
حکم  صدور  و  اتهام  احراز  بدون  ندارد  حق 
فساد  با  مبارزه  در  را  افراد  آبروی  محکومیت 

ببرد.
شهرداری  مسئولین  از   25 احضار  از  وی 
در  و  داد  خبر  آنان  برای  پرونده  تشکیل  و 
شهرداری  مسولین  از  فعاًل  افزود:  توضیح 
شروع کرده ایم و سپس به سایر افراد خواهیم 
آنان  از  و  احضار  نفر  تا 4  روزانه 3  پرداخت؛ 
تحقیق می شود و برای ارزیابی امالک واگذاری 

موضوع به کارشناس رسمی ارجاع می گردد.
متهمان  از  برخی  دفاع  به  تهران  دادستان 
اظهارات  جمله  از  شهرداری،  امالک  پرونده 
واگذاری  ملک  شده  مدعی  که  ورزشکار  یک 
را به عنوان جایزه دریافت نموده، اشاره کرد و 
خاطر نشان کرد: رسیدگی به این پرونده آغاز 
شده و پس از انجام تحقیقات، نتیجه با لحاظ 
اسامی  اعالم  خصوص  در  قانونی  ممنوعیت 

متهمان، به اطالع عموم خواهد رسید.

شوکت میرضیایف رئیس جمهور 
ازبکستان شد

امروز  ازبکستان  انتخابات  مرکزی  کمیسیون 
میرضیایف«  »شوکت  که  کرد  اعالم  دوشنبه 
در  آرا  از 88 درصد  بیش  با کسب  59 ساله 
انتخابات به عنوان رئس جمهوری این کشور 

انتخاب شد.
عبدالّسالم  »میرزاولوغبیک  ایرنا،  گزارش  به 
انتخابات  مرکزی  کمیسیون  رئیس  اف« 
ازبکستان اعالم کرد که میرضیایف در رقابت 
از 88  بیش  با کسب  و  دیگر  داوطلب  با سه 
کشور  این  جدید  جمهوری  رئیس  آرا  درصد 
است. در برابر شوکت میرضیایف، »حاتمجان 
نریمان  و  آتمورداف«  »سرور  اف«،  کیتمان 
جمهوری  رئس  انتخابات  نامزد  هم  امراف 
این  در  گفت:  عبدالسالم  بودند.   کشور  این 
انتخابات از 21 میلیون نفر افراد واجد شرایط 

رای 87 درصد شرکت کردند.
ازبکستان  انتخابات  جریان  داشت:  اظهار  وی 
نظارت کرده و هیچ  بین المللی  ناظر  را دهها 
مورد شکایتی از قانون شکنی و تخلف در این 

انتخابات به این کمیسیون نرسیده است.
جدید  جمهوری  رئیس  میرضیایف،  شوکت 
در   1957 سال  ژوئیه   24 روز  ازبکستان، 

والیت جیّزخ ازبکستان متولد شد.
ازبکستان  عالی  شورای  نماینده   1990 سال 
مقام  دار  عهده   2003 سال  از  شد، 
امسال  سپتامبر  ماه  از  و  بود  نخست وزیری 
بر  را  ازبکستان  جمهوری  ریاست  سرپرستی 

عهده داشته است.

تصویب هدفمندی یارانه ها 
در کمیسیون تلفیق برنامه ششم

برنامه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
هدفمندی  به  مربوط  ماده  تصویب  از  ششم 
تلفیق  کمیسیون  دیروز  جلسه  در  ها  یارانه 

خبر داد.
ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  خدابخشی  محمد 
اظهار کرد: در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق 
الیحه برنامه ششم ماده مربوط به هدفمندی 
یارانه ها در الیحه پیشنهادی دولت با تغییراتی 

به تصویب رسید.

خبر

دیدار ظریف با معاون نخست وزیر چین

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان دیروز به وقت محلی با ژان 
گائولی، معاون نخست وزیر چین دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش ایسنا، ژان گائولی که  یکی از شخصیت های مهم و تاثیرگذار 
اقتصادی چین است در این دیدار گفت: ایران و چین دوست های خوبی 
هستند که در سختی ها و خوشی ها کنار هم قرار داشته اند. هم چنین ایران 
و چین در مسایل بزرگ بین المللی هماهنگی نزدیکی داشته اند و آن را 
حفظ کرده اند. این مقام برجسته چین با خوشامدگویی به ظریف و هیات 

همراهش گفت: من در سال 2011 به ایران سفر کردم.
او با اشاره به خاطراتش از این سفر و هم چنین تاریخ  و فرهنگ درخشان 
ایران اظهار کرد: ایران دارای منابع طبیعی خوبی است و مردم زحمت کشی 
دارد. وی با بیان این که ایران و چین دوست های خوبی برای یکدیگر در 
زمان سختی ها و شیرینی ها بوده اند و در این زمینه ها شریک هم هستند، 
ادامه داد: ایران و چین  در مسایل بزرگ بین المللی  هماهنگی نزدیکی 

داشته اند و آن را حفظ کرده اند.
این مقام چینی با اشاره  به سفر رییس جمهور چین به تهران در اوایل سال 
میالدی  201۶  تصریح کرد: در این سفر توافقات خوبی بین دو کشور شد 

و تاکید شد روابط دو کشور را در سطح راهبردی ارتقا دهیم.
وی افزود : باید  دستورات روسای جمهور دو کشور را اجرایی کنیم تا سطح 

روابط ارتقا  پیدا کند.
در این  دیدار  وزیر امورخارجه کشورمان با تشکر از مهمان نوازی  دولت و 
مردم چین گفت : من سالم های گرم  مقامات جمهوری اسالمی ایران را 
خدمت شما ابالغ می کنم. ظریف ادامه داد : برای ما دیدار با جنابعالی باعث 
خوشبختی است و شما نقش برجسته ای در روابط ایران و چین به خصوص 

در حوزه اقتصادی دارید.
وزیر امور خارجه کشورمان به سفر رئیس جمهوری چین به تهران اشاره کرد 
و گفت: در اوایل سال جاری میالدی شاهد سفر تاریخی رئیس جمهوری 
چین به تهران بودیم و در جریان گفت وگوها رهبران دو کشور بر افزایش 
مشارکت جامع راهبردی تاکید داشتند و این سفر نقطه عطفی در روابط دو 
کشور بود. ظریف تاکید کرد: ما و چین همواره دوستان نزدیک هم بوده ایم.
در این دیدار شافعی،  رئیس اتاق بازرگانی ایران عالوه بر دیگر مقامات 

سیاسی همراه ظریف حضور داشت.

احراز هویت دارندگان شبکه های اجتماعی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات جزئیات مصوبه جدید شورای عالی فضای 
مجازی برای ساماندهی شبکه های اجتماعی و محتوای کانال های تلگرام را 

تشریح کرد.
به گزارش مهر، محمود واعظی دیروز در حاشیه همایش ملی فناوری 
سؤال  به  پاسخ  در  خبرنگاران  در جمع  روستایی  ارتباطات  و  اطالعات 
خبرنگار مهر گفت: در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی پیشنهادی 
مطرح شد مبنی بر اینکه کسانی که دارای کانال های مختلف در شبکه های 

اجتماعی با تعداد اعضای قابل توجه هستند، باید احراز هویت شوند.
وی تأکید کرد: این موضوع به این دلیل است که فعالیت های خبری و 
اطالع رسانی در این کانال ها باید مورد استناد باشد تا مردم بتوانند به آنها 
اعتماد کنند؛ بر این اساس مقرر شد این فعاالن شبکه های اجتماعی از یک 

مرجع مشخص مجوز فعالیت بگیرند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: بر این اساس وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی مسئول شد تا ظرف مدت یک ماه کمیته ای تشکیل داده و 

برای ساماندهی این شبکه ها آئین نامه تدوین کند.
واعظی با بیان اینکه ساماندهی انتشار محتوا در شبکه های اجتماعی تنها 
مربوط به کانال های تلگرام نمی شود، گفت: مقرر شده است در این آئین نامه 
ساز و کاری برای ساماندهی تمامی محتواهای منتشر شده در شبکه های 

اجتماعی که دارای اعضای قابل توجهی هستند، تدوین شود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر الزام برای کانال های دارای بیش 
از 5000 عضو گفت: موضوعی که در شورای عالی فضای مجازی مورد بحث 
قرار گرفت، پیشنهاد ساماندهی کانال های با بیش از 5000 عضو بود، اما 
مصوبه ای برای این تعداد دیده نشده است و قرار بر این شد تا کمیته ای که 
از سوی وزارت ارشاد تشکیل می شود، در مورد این رقم و جزئیات دیگری 
از طرح احراز هویت و ساماندهی شبکه های اجتماعی و کانال های تلگرام 

تصمیم گیری کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر در 
مورد همکاری با موتور جستجوی روسی یاندکس در ایران نیز گفت: هیأت 
مخابراتی روسی که از دو روز گذشته به تهران آمده و مالقات هایی نیز با ما 
داشته است، در خصوص همکاری با ایران در حوزه های مختلف ارتباطی 
مذاکره کرده است و موضوع همکاری با موتور جستجوی یاندکس در ایران 
نیز یکی از موضوعات مورد بحث و مذاکره بود، اما هنوز تصمیم روشن و 

قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است.

آذرماه امسال؛

نظام مالی اقتصاد دانش بنیان تدوین می شود

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری از 
تالش این معاونت برای تهیه و تدوین نظام مالی اقتصاد دانش بنیان در 

آذرماه جاری و تقدیم آن به هیات دولت خبر داد.
به گزارش ایسنا، علیرضا دلیری با اشاره به اهمیت تدوین این نظام مالی 
اظهار کرد: از حدود دو ماه پیش بر اساس بند دو مصوبه هیات وزیران مقرر 
شد تا نظام مالی اقتصاد دانش بنیان در کشور تهیه شود که مسؤولیت تهیه 
وتدوین این نظام مالی بر عهده معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری قرار 
گرفت. وی درباره جزییات تعریف شده در نظام مالی اقتصاد دانش بنیان 
گفت: در این نظام مالی نگاه ما به بحث بازار پول، بانک ها، نظام پولی، بازار 
سرمایه و فراهم کردن ظرفیت های الزم برای بورس، بسترهای مورد نیاز 
برای صدور ضمانت نامه های سهل برای شرکت های دانش بنیان و موضوع 

ضمانت نامه های اعتباری و پیش پرداخت است.
دلیری خاطرنشان کرد: در این نظام مالی نگاه ما به اجرایی شدن روش های 
تامین مالی جدید مانند روش Crowdfunding )تامین مالی جمعی( 
انجام  اینترنت برای پول های خرد و اجرای پروژه ها  از طریق بستر  که 
می شود نیز بوده است تا این امر را برای نخستین بار در کشور اجرایی کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی یادآور شد: راه اندازی و فعال 
الکترونیکی در حوزه  کردن فین تک ها به عنوان یک نوع کسب و کار 
دانش بنیان، تعریف یک بیمه نامه خاص در این حوزه، راه اندازی فاینانس 
داخلی که تاکنون سابقه ای در کشور نداشته و استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی در حوزه دانش بنیان با فرایند سهل تری نسبت به گذشته از 
جمله دیگر برنامه هایی است که در تدوین نظام مالی اقتصاد دانش بنیان 

دیده شده است.
وی با اشاره به اهمیت موضوع سرمایه گذاری خطرپذیر )vc( اظهار کرد: 
یکی از مهمترین موضوعاتی که در تدوین این نظام مالی دیده شده موضوع 
سرمایه گذاری خطرپذیر ) vc( است که باید در حوزه دانش بنیان فعال 
شود و ما بتوانیم یک مدل خاص سرمایه گذاری خطرپذیر را تعریف کنیم 
تا سرمایه گذارها و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و 

فناوری بحث سرمایه گذاری خطرپذیر را در کشور اجرایی کنند.
دلیری به اهمیت تدوین نظام مالی اقتصاد دانش بنیان اشاره کرد و گفت: 
در صورت تصویب این نظام مالی ما دیگر خالیی در زمینه تامین مالی، 
ضمانت، بیمه، سرمایه گذاری از باب قوانین در حوزه دانش بنیان نداریم؛ این 
درحالی است که در گذشته قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان کمک 
شایانی به حل این مشکالت کرده است؛ اما تدوین این نظام مالی می تواند 

فرایندهای حمایتی از شرکت های دانش بنیان را تکمیل کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی ادامه داد: تدوین نظام مالی 
توسعه  و  تجاری سازی  فرآیند  به  بیشتری  سرعت  دانش بنیان  اقتصاد 

محصوالت و فعالیت شرکت های دانش بنیان می بخشد.

خبر

اد      امه از صفحه1
نفِس  و  بحث  این  هرحال  به  گفت:  وی 
نکته  و  است  پذیرش  قابل  غیر  تحریم، 
شدن  اجرایی  از  بعد  که  است  این  مهمتر 
آن قانون تحریمی است که ایران می تواند 
تمامی  از  و  از طریق حقوقی، غیر حقوقی 
احقاق  چارچوب  در  ممکن  های  روش 

حقوق خود اقدام کند.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان افزود: ما 
نخواهیم داد منافع کشورمان توسط  اجازه 
قرار  نوسان  در  دلخواه  به  دیگر  کشور  یک 
بگیرد؛ ما امروز آمریکا را مسئول نقض برجام 
می دانیم و آن دولت را مسئول و مقصر هر 
جانب  از  لحظه  این  تا  که  هم  خسارتی 
دیگران به دلیل بدعهدی های آمریکا به ما 

تحمیل شده است، به حساب می آوریم.
قاسمی در پاسخ به سوال دوم زمان مبنی 
بر اینکه با توجه به پذیرش نقِض برجام از 
سوی آمریکایی ها، اقدام دستگاه دیپلماسی 
کشور در سطح بین المللی و دادگاه های بین 
المللی چگونه خواهد بود؟ تصریح کرد: آمریکا 
باید در مجامع بین المللی و نزد ملت ایران در 
خصوص این بی مسئولیتی و ناقض تعهدات 

بین المللی بودن خود پاسخگو باشد.
وی افزود: این مسئله که ایران چه اقداماتی 
را در قبال طرف مقابل انجام خواهد داد، باید 
صبر کرد تا ببینیم متناسب با روند حوادث 

در آینده چه اقدامی متناسب خواهد بود.
خصوص  در  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
کشورهای  در  ها  دولت  احتمالی  تغییرات 
آن  اثر  بر  آنها  با  ما  رابطه  نوع  و  اروپایی 
ها،  دولت  در  تغییرات  گفت:  تغییرات 
میان  گرفته  صورت  معاهدات  در  تغییری 
را  این موضوع  و  نمی کند  ایجاد  ها  دولت 
می شود با مراجعه به تاریخ روابط کشورها 
دولت  در  تغییرات  که  چرا  کرد،  مشاهده 
تاثیری در روند روابط دوجانبه با  ها اصوالً 

کشورهای دیگر نخواهد داشت.
اقدام  هیچ  کرد:  تأکید  پایان  در  قاسمی 
و  گذاشت  نخواهیم  پاسخ  بی  را  آمریکا 
هایی  تمام خسارت  پاسخگوی  باید  آمریکا 

که به کشورمان وارد شده، باشد.
وی در خصوص اظهارات اخیر صالحی در 
دیدار با مونیز که گفته است رئیس جمهور 
قانون  از  جلوگیری  به  متعهد  باید  آمریکا 
ایسا شود، اظهار داشت: بله ایشان مواضع 
ایران را در آن دیدار بیان کرده اند و آنچه 

غیر  بودیم  شاهد  ها  آمریکایی  رفتار  در 
طبیعی نیست چرا که عادت به رفتارهای 
خصمانه در قبال ایران داشته است، قبل و 

بعد از انقالب هم اینطور بوده است.
وی گفت: اینکه در دولت جدید آمریکا چه 
خواهد شد نمی توان پیش بینی کرد و باید 

منتظر ماند که چه پیش می آید.
چه  اوباما  اینکه  ولی  کرد:  تصریح  قاسمی 
خواهد کرد تصور بر این است که بر اساس 
تعهداتش وتو کند ولی اخباری که از آمریکا 
وتو  ایشان  احتماال  که  است  این  رسد  می 

نمی کنند.
وی در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور 
نقض  به  را  مناسب  پاسخ  اینکه  بر  مبنی 
برجام به آمریکایی ها خواهد داد، ادامه داد: 
آنچه در کنگره و سنا اتفاق افتاد و تحوالتی 
که احتماال در آینده رخ می دهد خلف وعده 
پذیرش  قابل  که  بوده  توافقات  جهت  در 
نیست و خالفی روشن است چرا که برجام 
قراردادی دو جانبه نیست و میان تعدادی از 
کشورها اتفاق افتاده و قطعنامه های شورای 
امنیت و استقبال دیگر کشورهای جهان از 
آن پشتوانه قوی بین المللی را برای برجام 

ایجاد کرده است.
é  به که  نیست  امری  برجام  نقض 

سادگی محقق شود
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
سادگی  به  که  نیست  امری  برجام  نقض 
محقق شود، بیان کرد: خوشبین هستم که 
آمریکا از مسیری که پیش گرفته است به 
راه صحیح بازگردد چرا که آمریکا نمی تواند 
و این قدرت را هم ندارد که تعهد چندجانبه 
مسیر  خالف  در  و  جانبه  یک  را  برجام 

امیدواریم  و  مشخص معین شده طی کند 
مسیر حرکت به سمتی پیش برود که به نفع 

همه کشورها باشد.
و  تندرو  های  گروه  گفت:  ادامه  در  وی 
جنگ طلب و در کنار آنها بازیگران مرتجع 
برهه  در  را  تالشی  توانند  می  منطقه ای 
آمریکا  در  انتقالی  مرحله  وارد  که  کنونی 
جدید  دولت  تا  دهند  انجام  ایم،  شده 
آمریکا را دربرابر ایران قرار دهند که به زعم 
نقض  به سمت  را  ایران  بخواهند  خودشان 
برجام بکشانند تا ما را در گوشه ای قرار داده 
و در منظر مجامع بین المللی ایران را مقصر 
نقض برجام جلوه دهند که این می تواند به 
انزوا کشیده شدن ایران و وضع تحریم های 
توجه  بیانجامد و می طلبد  ما  بیشتر علیه 

بیشتری به این موضوع داشته باشیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
اختالف  از  دیگران  که  دهیم  اجازه  نباید 
برای خود  و  کنند  استفاده  ما سوء  نظرات 
امروز  جهان  داد:  ادامه  کنند،  امتیازگیری 
بسیاری  های  دگرگونی  و  تغییرات  دچار 
شده است و نمی توان اینگونه تصور داشت 
که آمریکا بتواند همچون سابق اجماعی را 
علیه کشوری مثل ایران در جهان ایجاد کند.

موضوع  همین  اساس  بر  افزود:  قاسمی 
است که گروه های جنگ طلب در آمریکا 
صهیونیستی  رژیم  همراه  به  منطقه  و 
زمینه  این  در  را  تالش هایی  می توانند 
در  مسئله  این  به  باید  ما  و  باشند  داشته 
و  باشیم  داشته  بیشتری  دقت  داخل 
اقدامات طرف مقابل را به خوبی رصد کنیم 
همچون  سالمت  به  فعلی  وضعیت  از  تا 

گذشته عبور کنیم.

ایران  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
درخواستی برای تشکیل کمیسیون مشترک 
خواهد  آمریکا  اخیر  اقدام  قبال  در  برجام 
داشت یا خیر؟ گفت: ما وضعیت را به دقت 
آینده جلسه  روزهای  و در  رصد می کنیم 
خواهیم  را  برجام  بر  نظارت  عالی  هیئت 
داشت و منتظر نتیجه آن جلسه خواهیم بود 
تحوالت  و  اقدامات  به  توجه  با  نیز  آن  که 

روزهای آینده، رقم خواهد خورد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
بردن موضوع  راه ها،  ترین  ابتدایی  از  یکی 
مورد اختالف به کمیسیون حل اختالف در 
شدنی  مسیر  این  کرد:  اظهار  است،  برجام 
است و احتماالً هم می توانیم روی آن کار 
کنیم ولی تاریخ دقیقی مشخص نکرده ایم 
برجام  بر  نظارت  هیئت  تصمیم  منتظر  و 

هستیم.
به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
در  اروپایی  کشورهای  نقش  که  سوال  این 
تمدید  قانون  شدن  اجرایی  از  جلوگیری 
تحریم های ایران توسط آمریکا چه خواهد 
کشورهای  از  ما  انتظار  داشت:  اظهار  بود؟ 
اروپایی و دیگر کشورها این است که نسبت 
به تعهدات خود پایبند باشند و این انتظار 
بی ربطی هم نیست چراکه قاعده کار همین 
تضمینی  که  کنیم  تصور  اگر  اما  است، 
با  وجود دارد که همه بتوانند تا نهایت راه 
دلیل  این  به  است  اشتباه  این  باشند،  شما 
که ممکن است مصالح و منافع کشورها در 
بیانجامد.  تعارض  و  تضاد  به  شما  با  جایی 
اروپایی  کشور  سه  که  است  این  ما  انتظار 
باقی  ایران  کنار  در  بودند  مذاکرات  در  که 
بمانند و اروپا بتواند نقش تاریخی خود را ایفا 
کند و این نکته را با توجه به ادعاهای زیادی 
خودشان  اروپایی  های  ارزش  مورد  در  که 
دارند، مطرح می کنیم که باید روی تعهدات 

خودشان باقی بمانند.
روندی  کنیم  می  تالش  ما  افزود:  قاسمی 
عادی  روال  به  را  شده  آغاز  آمریکا  در  که 
برگردانیم و در این مورد هم مذاکراتی را با 
طرف های مختلف داشته ایم به طور مثال در 
چین هم مذاکراتی را در این خصوص داریم 
را  مثبتی  و  خوب  مواضع  چینی  طرف  و 
داشته و اعتقاد ما بر این است که طرف های 
دیگر متعهد در برجام این درک را دارند که 
نمی توان به راحتی یک تعهد بین المللی را 

نقض کرد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به زمان؛

اجرای داماتو، سنگ قبر آمریکا روی برجام است

بیان  با  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
انجام  به  منوط  توافق  این  پایداری  اینکه 
تعهدات و اقدام متقابل سایر طرف هاست، 
تاکیدکرد: در صورت نقض برجام از سوی 
سایر طرف ها واکنش ایران قاطع و شدید 

خواهد بود.
و  رئیس جمهور  معاون  صالحی  علی اکبر 
که  اتمی کشورمان  انرژی  سازمان  رئیس 
به منظور شرکت در کنفرانس بین المللی 
وین  در  هم اکنون  که  هسته ای  امنیت 
به سر  اتریش  در  است،  برگزاری  حال  در 
مراسم  جریان  در  سخنانی  طی  می برد، 
به  اشاره  ضمن  کنفرانس  این  افتتاحیه 
به  تاکنون  ایران  اسالمی  جمهوری  اینکه 

عمل  برجام  چارچوب  در  خود  تعهدات 
تعهدات  نقض  شروع کننده  و  است  کرده 
نخواهد بود، اظهار داشت: متاسفانه اخیرا 
شاهد برخی رفتارها و اقدامات نامعقول در 

آمریکا هستیم.
وی با بیان اینکه پایداری این توافق منوط 
سایر  متقابل  اقدام  و  تعهدات  انجام  به 
نقض  صورت  در  تاکیدکرد:  طرف هاست، 
برجام از سوی سایر طرف ها واکنش ایران 

قاطع و شدید خواهد بود. 
این  در  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
موضوعی  ارتباط  به  همچنین  سخنرانی 
گسترده تر  چارچوب  با  هسته ای  امنیت 
خلع سالح و عدم اشاعه هسته ای اشاره و 
نسبت به عدم وجود شفافیت درخصوص 
بیش از 80 درصد مواد هسته ای که برای 
مقاصد نظامی مورد استفاده قرار می گیرد، 

اظهار تاسف کرد.
صالحی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی 
ایران از حامیان سرسخت جهان عاری از 
سالح های هسته ای است، براهمیت تحقق 
سالح های  از  عاری  خاورمیانه  منطقه 

هسته ای در همین چارچوب تاکید کرد.
وی همچنین ضمن تاکید بر جهانشمولی 
تشدید  ضرورت  بر  اشاعه  عدم  معاهده 
کامل  امحای  راستای  در  تالش ها 

سالح های هسته ای تاکید کرد.

هوشمند،  مدیریت  بجز  گفت:  نیرو  وزیر 
از نظر سیاسی- اجتماعی نیازمند قوانین 
روشنی برای تعیین تکلیف مساله آب در 
این  غیر  در  هستیم،  مختلف  تعارض های 
نتیجه محدودیت  آینده کشور در  صورت 

منابع آبی به خطر خواهد افتاد.
همایش  در  دیروز  چیان«  چیت  »حمید 
» حقوق آب؛ چالش ها و فرصت ها« در 
اسالمی  کشورهای  سران  اجالس  سالن 
اظهار کرد: دولت در برنامه پنجساله ششم 
توسعه کشور بر مساله آب به صورت جدی 
تاکید کرده و در الیحه بودجه سال 139۶ 
محیط  فاضالب،  موضوع  کنار سه  در  نیز 
زیست و راه آهن به عنوان اولویت خاص 

در نظر گرفته شده  است.
آب  منابع  کاهش  چیان،  چیت  گفته  به 
ها  بارش  کاهش  از  ناشی  فقط  کشور 
دمای  افزایش  اقلیم،  تغییر  بلکه  نیست، 
هوا، افزایش جمعیت و کاهش سرانه آب 
در بخش های مختلف نیز در آن تاثیرگذار 

بوده است.
حجم  گذشته  سال های  در  افزود:  وی 
منابع آب تجدیدپذیر کشور بیش از 130 
میلیارد مترمکعب بود، اما این رقم در چند 
مترمکعب  میلیارد   90 به  گذشته  سال 

کاهش یافته است. 
فقط  آب،  موضوع  کرد،  تاکید  نیرو  وزیر 
نیست،  مهندسی  یا  مدیریتی  مساله  یک 
زیست  و  اقتصادی  اجتماعی،  ابعاد  بلکه 
را  زندگی  جوانب  همه  و  دارد  محیطی 

اساس  برهمین  می دهد؛  قرار  تاثیر  تحت 
های  اقدام  در  بیشتری  با حساسیت  باید 

خود برای مدیریت آب گام برداریم.
حقوق  موضوع  به  اشاره  با  چیان  چیت 
آب و نقش آن در مدیریت صحیح منابع 
روند حقوقی  با  امروز  کرد:  یادآوری  آبی، 
با  گذشته  در  که  مواجه هستیم  جدیدی 
موجب  مساله  همین  و  نبودیم  روبرو  آن 
چنین  برگزاری  ضرورت  است  شده 

همایش هایی احساس شود.
مختلف  های  دوره  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
اضافه  دانشمندان،  نظر  از  آب  مدیریت 
آب  منابع  وفور  دوره  نخست،  دوره  کرد: 
و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا در حوزه 
منابع آب بوده و در نتیجه تعارضی وجود 
دوره  در  داشت:  اظهار  وی  است.  نداشته 
دوم، به دلیل باال رفتن میزان تقاضا سعی 
سدسازی،  همچون  شیوه هایی  با  می شود 
حفر قنات یا انتقال آب به نوعی عرضه آب 
مرحله  در  ایجاد شود، همچنین  مدیریت 
کشت،  مدیریت  همچون  مباحثس  سوم 
مطرح  تقاضا  مدیریت  و  مصرف  مدیریت 

شد.
امروز در دوره چهارم به  نیرو گفت:  وزیر 
سر می بریم که طی آن، به دلیل ناکافی 
نیازهای  به  پاسخگویی  برای  منابع  بودن 
افراد، موضوع »تخصیص آب« مطرح شده 
است، به گونه ای که شاید نیاز باشد آب 
بخش های صنعت یا کشاورزی را کاهش 

داده و برای شرب افراد اضافه کرد.

آب یکی از چهاراولویت سال آینده دولت

باید  ذیربط  مسئوالن  قضاییه:  قوه  رئیس 
تصمیمی  شتابزدگی  گونه  هیچ  بدون 
صحیح، منطقی و قاطع در خصوص نقض 

برجام بگیرند.
آیـت ا... صـادق آملـی الریجانی در جلسـه 
اخیـر  مصوبـه  قضایـی  عالـی  مسـئوالن 
سـنای آمریـکا در بحـث تمدیـد تحریم ها 
را نقـض برجـام خواند و افـزود: بهانه اینکه 
تمدیـد تحریـم هـا، تحریـم جدید نیسـت 
سـخنی واهـی اسـت و ایـن اقدام نـه فقط 
بـا روح برجـام بلکـه بـا خود برجـام هم در 

اسـت. تعارض 
بهانه اینکه تمدید تحریم ها، تحریم جدید 
نه  اقدام  این  و  است  واهی  سخنی  نیست 
با روح برجام بلکه با خود برجام هم  فقط 

در تعارض است
این  از  قبل  آمریکا  اینکه  به  اشاره  با  وی 

مصوبه هم به روش های مختلف تالش کرد 
مانع سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی 
و غیر آمریکایی در ایران شود و به گونه ای 

روابط بانکی ما با دیگر کشورها را با مشکل 
نقض  نوعی  به  هم  اینها  که  کردند  مواجه 
صریح  نقض  است  ممکن  اما  است  برجام 

محسوب نشود.
رئیس قوه قضاییه افزود: خوشبختانه همه 
تحریم  تمدید  اخیر  بحث  در  مسئوالن 
برجام  نقض  که  کردند  اعالم  صدا  یک  ها 
صورت گرفته است و امروز باید برای پاسخ 

مناسب با این نقض آماده شوند.
اینکه  به  اشاره  با  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
اگر برجام اجرا می شد منافعی برای کشور 
داشت گفت: این قرارداد مشترک با همین 
هدف امضا شد و تصمیمی عاقالنه بود به 
شرط اینکه همه طرف های قرارداد به آن 
اسالمی  اینکه فقط جمهوری  نه  وفا کنند 

ایران وظایف خود را انجام دهد.
کامال  سوال  افزود:  قضا  دستگاه  رئیس 
است  این  ما  روی  پیش  منطقی  و  معقول 
که از برجام چه چیزی و چه فوایدی برای 

جمهوری اسالمی ایران باقی مانده است.

آیت ا... آملی الریجانی:

مسئوالن درباره نقض برجام تصمیم قاطع بگیرند

صالحی: برجام را نقض کنند واکنش ایران 
قاطع خواهد بود
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تمهیدات وزارت کشور برای برگزاری مراسم 16 آذر
مدیر کل دفتر امور سیاسی وزارت کشور گفت: امسال روز دانشجو همه 
دستگاه ها و نهادهای ذیربط اعم از نهادهای خارج از دانشگاه و داخل 
دانشگاه ها اهتمام و همکاری الزم و مناسب جهت برگزاری هرچه با 
شکوهتر مراسم و برنامه های این روز را بدور از هرگونه التهاب آفرینی 

دنبال می کنند.
 محمدامین رضازاده مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون 
دانشجویی شورای امنیت با اشاره به اینکه طی ۶ دهه اخیر روز دانشجو 
از استکبار ستیزی، استبداد زدایی و آزادی خواهی در تقویم  نمادی 
سیاسی بوده ، است ، گفت:  جنبش دانشجویی  در پیروزی انقالب و 
در همه دوره های بعد از آن نیز نقشی بی بدیل ایفاء کرده است، امسال 
نیز همانند سال های اخیر با تقویت فضای نشاط و شادابی سیاسی در 
دانشگاه ها، همه دستگاه ها و نهاد های ذیربط اعم از نهادهای خارج از 
دانشگاه و داخل دانشگاه  اهتمام و همکاری الزم و مناسب جهت برگزاری 
هرچه با شکوهتر مراسم و برنامه های این روز را بدور از هرگونه التهاب 

آفرینی دنبال می کنند.
وی ادامه داد: همچنین هیات های نظارت دانشگاه ها مطابق وظایف 
قانونی در خصوص مجوز مراسم و برنامه های این روز اقدام می نمایند و 
در همین ارتباط هیات های مذکور ضمن لحاظ رویکرد قانونمند و عادالنه 
در تسهیل و تمهید شرایط قانونی مناسب برای تمام تشکلها با سوابق 

سیاسی گوناگون، وظایف خود را انجام داده اند.
رضازاده خاطرنشان کرد: مطابق مقررات و مصوبه های شورای عالی انقالب 
فرهنگی، در مراسم مربوط به دانشگاه ها و محیط های علمی و پژوهشی، 
تمام اختیارات تصمیم گیری و مدیریت برنامه ها با روسای دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالی و هیات های نظارت این مجموعه ها است و 
حراست دانشگاه ها در خصوص تامین امنیت مراسم و برنامه های قانونی 
روز دانشجو در داخل محیط های دانشگاهی وظیفه قانونی دارد و فقط 
عندالزوم و در موارد خاص از جمله بر اساس تقاضای مسئوالن دانشگاه ها، 
شورای تامین استان و شهرستان در خصوص پیش بینی و اقدامات امنیتی 

در خارج از دانشگاه ها اقدامات الزم بعمل می آورند.

داعش در عراق مضمحل شده است
جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با بیان اینکه ان شاء... به  
زودی خبرهای خوبی از موصل و آزادسازی این شهر استراتژیک خواهید 
شنید، گفت: با روحیه بسیجی حاکم در عراق، داعش در این کشور 

مضمحل شده و به فضل خداوند پیروزی نصیب جبهه حق خواهد شد.
سردار عبدا... عراقی، با اشاره به پیروزی های اخیر جبهه مقاومت اظهار 
کرد: جبهه مقاومت در تالش است که موصل را به رقه وصل کند تا ارتباط 

داعش در عراق و سوریه قطع شود. 
وی با بیان اینکه ان شاء... به  زودی خبرهای خوبی از موصل و آزادسازی 
این شهر استراتژیک خواهید شنید، گفت: با روحیه بسیجی حاکم در 
عراق، داعش در این کشور مضمحل شده و به فضل خداوند پیروزی 

نصیب جبهه حق خواهد شد.
عراقی ادامه داد: جبهه داعش و النصره یک جبهه باطل است و طبق وعده 
الهی مبنی بر اینکه در رویارویی جبهه حق و باطل، بی شک جبهه حق 

پیروز میدان است محقق خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه حضور نیروهای ایرانی در عراق و سوریه کاماًل 
مستشاری است، افزود: حضور نیروهای ایرانی در سوریه و عراق در راستای 
سازمان دهی، آموزش، مدیریت کمک های الزم به نیروهای موجود در این 

کشورها صورت می گیرد. 
جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، اصل کار و نبرد علیه داعش 
و النصره را در دستان مردم سوریه و عراق دانست و گفت: برای پیروزی 
جبهه حق، تمام کشورهای اسالمی به آن ها کمک می کنند و جمهوری 

اسالمی نیز یکی از این کشورهای است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر در جبهه باطل نیز دشمنان اسالم و انقالب 

واردشده اند اما بدانند بی شک جبهه حق پیروز میدان خواهد بود.  

پیشنهاد کری برای حل بحران سوریه
وزیر خارجه آمریکا تنها راه پایان بحران در سوریه را »ورود مخالفان به 

ساختار دولت« این کشور دانست.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا در سخنانی در مرکز پژوهش های خاورمیانه 
در واشنگتن اظهار داشت: بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و تا زمانی 
که حلب یک هدف نظامی و مورد نزاع طرف های بحران است، جنگ در 

این کشور پایان نمی یابد.
وزیر خارجه آمریکا افزود: باید این حقیقت را درک کنیم که بدون وجود 
فهم سیاسی و وارد شدن مخالفان در دستگاه های دولتی سوریه این جنگ 
پایانی نخواهد داشت. کری ادعا کرد: ما برای ورود به مذاکرات درباره روند 
سیاسی انتقال قدرت آماده ایم و رئیس جمهوری سوریه نیز بخشی از این 
روند خواهد بود. وی مدعی شد که در صورت اجرایی شدن این روش، 
مردم سوریه قادر خواهند بود درباره انتخاب رهبران خود تصمیم گیری 
کنند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به ادامه مذاکرات و رایزنی ها در ژنو، 
تصریح کرد که حل سیاسی بحران سوریه همچنان امری امکان پذیر است.

شناسایی 100 هزار اثر تاریخی در کشور
معاون توسعه مدیریت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری گفت: تاکنون 100 هزار بنای باستانی، اثر فرهنگی و اشیای 
تاریخی در کشور شناسایی شده است اما بیش از ۶00 هزار اثر تاریخی 

شناسایی نشده دیگر نیز وجود دارد.
سمیع  ا... حسینی مکارم  در مراسم گشایش هفتمین نمایشگاه صنایع 
دستی کشور و نخستین جشنواره گردشگری ایل آفرید در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی زاهدان، اظهار داشت: تالش برای شناسایی آثار 

تاریخی موجود در کشور همچنان ادامه دارد و به مرور انجام خواهد شد.
وی گفت: تاکنون 21 اثر تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو 
های  استان  میان  مشترک  لوت  کویر  آنها  که جدیدترین  ثبت شده 
سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی و 11 قنات ایرانی مربوط 

به هفت استان کشور است.

رژیم صهیونیستی عامل بی ثباتی 
در منطقه 

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در امور 
بین الملل رژیم صهیونیستی را عامل بی ثباتی هفت 
دهه گذشته در منطقه دانست و گفت که این رژیم 
باید برای نیل به ثبات و امنیت، منطقه را ترک کند.
حسین امیرعبداللهیان در واکنش به اظهارات وزیر 
دفاع رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه اسد و ایران 
باید سوریه را به عنوان بخشی از توافق ترک کنند، 
یادآور شد: برای نیل به ثبات و امنیت باید اسراییل 

منطقه را ترک کند.
وی با بیان اینکه مهمترین اشغالگر، مزاحم و عامل 
رژیم  منطقه  در  گذشته  دهه  هفت  ثباتی   بی 
نامشروع صهیونیستی است، افزود: بشار اسد رییس 
جمهور قانونی سوریه است و مادامی که رای مردم 

سوریه را با خود دارد بر عرصه قدرت است.
داعش  کرد:   تصریح  مجلس  رئیس  ویژه  دستیار 
امنیتی  و  سیاسی  سطح  در  حداقل  تروریسم  و 

محصول محور آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه ایران و سوریه بخش 
پرچم دار  امروز  کرد:  اضافه  منطقه هستند،  مهم 
ایران است  با تروریسم جمهوری اسالمی  مبارزه 
و دولت، ارتش و مردم عراق و سوریه شجاعانه به 

مبارزه با تروریسم پرداخته اند.

نخست وزیر ایتالیا استعفا کرد
نخست وزیر ایتالیا پس از آن که طرح پیشنهادی 
او برای اصالحات ساختار قدرت در همه پرسی با 

شکست روبرو شد، استعفا داد.
ماتئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا پس از آن که طرح 
در  قدرت  ساختار  اصالحات  برای  او  پیشنهادی 
همه پرسی رأی نیاورد، از سمت خود کناره گیری 
مسئولیت  که  گفت  بیانیه ای  انتشار  با  او  کرد. 
اکنون  و  پذیرد  می  را  همه پرسی  در  شکست 
امور راهکار  باید برای کنترل  مخالفان اصالحات 

صریح پیشنهاد کنند.
نتایج اولیه همه پرسی در ایتالیا از شکست سنگین 
پیشنهاد ماتئو رنتزی برای کاهش اختیارات سنا و 
افزایش قدرت دولت مرکزی در این کشور حکایت 
دارد. رنتزی پیش تر گفته بود، در صورت شکست از 

قدرت کنار می رود.
اصالح  همه پرسی  در  شرکت  برای  ایتالیا  مردم 
پای  به  یکشنبه  روز  کشور  این  اساسی  قانون 
صندوق های رأی رفتند. بنا بر گزارش رسانه های 
نشان  همه پرسی  از  بعد  نظرسنجی های  ایتالیا، 
 می دهد، مخالفان اصالحات پیشنهادی نخست وزیر 
با 54-58 درصد بر حامیان آن که 42-4۶ درصدند، 
پیروز شده اند. این نتایج در حالی به دست آمده که 
میزان مشارکت مردم در رأی گیری اخیر نسبت به 

همه پرسی های پیشین، باال برآورد شده است.
نخست وزیر ایتالیا معتقد بود اصالحات پیشنهادی 
او باعث ثبات سیاسی در ایتالیا خواهد شد. سایر 
کشوهای اتحادیه اروپا نگران آن هستند که رأی 
منفی به این همه پرسی به بی ثباتی های سیاسی 
و ایجاد آشفتگی های بیشتر در سیستم بانکی این 

کشور منجر شود.
تقریبا تمام نظرسنجی هایی که در دو ماه گذشته 

انجام شده، حاکی از شکست رنتزی بود.

تمدید تحریم های ایران ضربه  به بهبود 
روابط ایران و غرب

خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به تمدید 
قانون تحریم های ایران در کنگره آمریکا نوشت: این 
اقدام کنگره ضربه ای به مهندسی حسن روحانی 

برای بهبود روابط با غرب بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 
با حضوردر پارلمان این کشور از باراک اوباما همتای 
آمریکایی خود خواست تا مانع از تمدید تحریم های 
ایران شود، در غیر این صورت تهران پاسخی سخت 

و قاطع به این اقدام خواهد داد.
قانون  تمدید  خود  سخنان  ادامه  در  روحانی 
تحریم های ایران برای یک دوره 10 ساله دیگر را 
نقض توافقی دانست که سال گذشته میان تهران 
و گروه موسوم به 1+5 حاصل شد. این توافق منجر 
به رفع تحریم های ایران در ازاء محدودیت  برنامه 
هسته ای این کشور شد. اما کاخ سفید اعالم کرده 
است که انتظار می رود باراک اوباما این تمدید را 
امضا  و آن را نهایی کند. به گزارش رویترز، این 
اقدام کنگره ضربه ای بود به رئیس جمهور عملگرای 
ایران که گشایش دیپلماتیک  با غرب را مهندسی 

کرده بود که به حصول توافق هسته ای منجر شد.
مقامات آمریکایی می گویند که تمدید تحریم های 
ایران تداخلی با توافق هسته ای ندارد و این اقدام 
تنها موجب راحت تر شدن بازگرداندن تحریم های 
ایران در صورت نقض توافق هسته ای توسط این 

کشور می شود.

خبرخبر

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

خرم آباد بشرح ذیل: 
بیرانوند  آقای حمید  تقاضای  رای شماره  79۶3مورخه 95/۶/23به  1-پرونده کالسه 448و 
فرزند کرمرضا نسبت به ششدانگ یکباب عمارت  ساختمان به مساحت 128/80 متر مربع 
آباد  در بخش چهار شهرستان خرم  واقع  اصلی  از 50/9  از پالک  31۶0فرعی  مجزی شده 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای صید رضا چغلوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در 
هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41371

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1
تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/9/1۶ 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (
آگهی مزایده اموال غیر منقول موضوع پرونده اجرایی کالسه )47/175۶سنتی (9200400  

1- به موجب پرونده اجرائی کالسه 9200400 )47/175۶ سنتی ( له بانک ملی شعبه مرکزی پلدختر و علیه شرکت تعاونی ۶۶1 خرم آباد به 
شماره ثبت 72۶ و شناسنامه ملی 108۶12۶7728 با مدیریت آقای عبدالرضا صادقی رئیس هیات مدیره آقای شریف سرمالیان نائب رئیس هیات 
مدیره –آقای یداله صادقی مدیر عامل شرکت که طبق دادنامه حصر وراثت شماره 511/90 مورخه 1390/7/1 شعبه اول شورای حل اختالف 
پلدختر نامبرده فوت نموده است –ملک رهنی تحت پالک ذیل و در قبال بدهی موضوع قراردادهای داخلی شماره 8101۶45 و 81017۶2 و سند 

رهنی شماره 9430-1381/4/23 دفتر خانه یک پلدختر در تاریخ مقرر و با برگزاری مزایده بفروش می رسد.
2-ششدانگ عرصه و اعیان و تمام مستحدثات ایجاد شده شامل )سوله شماره 1-سوله شماره 2-انباری سقف شیب دار –انباری طاق ضربی –
مسکونی شماره 1مسکونی شماره 2-مسکونی شماره 3-نگهبانی شمالی دو طبقه –نگهبانی جنوبی دو طبقه –دیوار حصار سنگ الشه و بلوک 
سیمانی – محوطه سازی ( در پالک 218 فرعی مجزی شده از 8 اصلی به مساحت 5500 متر مربع که سند مالکیت آن ذیل ثبت 1451 صفحه 
139 دفتر امالک جلد 1۶ بنام شرکت تعاونی ۶۶1 خرم آباد صادر و تسلیم گردیده واقع در پلدختر جاده گلزارشهدا بخش ثبتی 8 خرم آباد  ضمنا 
مساحت موجود 5189 متر مربع می باشد مورد مزایده حسب سند رهنی شماره 9430-1381/4/23 دفتر خانه اسناد رسمی یک پلدختر در قبال 
مبلغ 10۶۶842901 ریال و برابر دو فقره قرارداخلی بانک به شماره های 81017۶2-8101۶45 تواما نزد بانک ملی شعبه مرکزی پلدختردر 
رهن قرار دارد طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۶/584/150/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق مجموعا دارای 1925 متر مربع 
اعیانی با قدمت حدودا 20 سال و دارای انشعابات برق فشار متوسط تیر بتنی –ترانس و تابلو برق- آب – برق و گاز است که برابر گزارش مامور 
اجرا در تصرف ورثه مرحوم یداله صادقی می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1395/10/۶ در محل اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان پلدختر واقع در خیابان 7 تیر روبروی فرمانداری از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ ۶/584/150/000 ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود . 3-الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب – برق- گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد 

از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  تاریخ انتشار آگهی :1395/9/1۶
تاریخ برگزاری مزایده :1395/10/۶ 

رئیس اداره ثبت اسناد پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه424و رای شماره  21۶02مورخه 95/۶/17 به تقاضای آقای شهرام باقری فر 
فرزند علی اصغر نسبت به ششدانگ یکباب پرورش ماهی به مساحت 2000متر مربع مجزی 
شده از پالک  48اصلی واقع در بخش سه شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( فروزان و فاطمه شیراوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر 
آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی 
می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41375
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

ادامه از صفحه 1
الریجانی ادامه داد: این موضوع در عرصه سیاسی 
به وجود  وقتی جنجال سیاسی  دارد.  نیز وجود 
می آید و به جان هم می افتند هیچ گاه مردم از این 
رفتارها حمایت نکرده و خشنود نیستند و احساس 
در  کنند  احساس  اگر  اما  نمی کنند.  همدردی 
جایی با همدلی می توانند به عظمت ایران کمک 
کنند نجیبانه آن را می پذیرند که این همه نشان 
از رفتار نجیبانه و باشکوه ایرانیان دارد که باید آن 

را شناخت و در حوزه فرهنگ عمومی توجه کرد.
وی با تأکید بر اینکه هرچه حوزه فرهنگی مردمی 
باشد به نفع است، گفت: نمی شود حوزه فرهنگی را 
در قالب های حکومتی شکل داد. فرهنگ موضوعی 
است که مردم با آن زندگی می کنند و بخش های 
حکومتی می توانند بسترساز باشند و هدایت نامرئی 
کنند اما اصل آن حوزه مردمی است. همانطور که 
اگر اقتصادمان مردمی باشد شرایط کشور تکان 
می خورد این موضوع در مورد فرهنگ نیز متصور 
است. الریجانی متکثر و تولیدکننده بودن رسانه ها 
را امری مفید دانست و گفت: این بدان معناست 
مردم  حقوق  شوند  رسانه  عده ای  آنکه  جای  به 
خودشان رسانه هستند. امروز هوشیاری سیاسی 
و فرهنگی در دنیا به وجود آمده که تنها مختص 
است. هرگاه  مفید  فرهنگ  برای  و  نیست  ایران 
مناسبات  می کنیم.  ترقی  شود  عمومی  فرهنگ 
مذهبی به فرهنگی مذهبلی کمک می کند چون 

به وسیله مردم انجام می شود.
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: زمانی در مجلس بحثی 
در مورد مدیریت مساجد بود که بنده مخالف بود 
چون مساجد باید دست مردم باشد. حوزه علمیه 
و دین نباید حکومتی بوده و دست دولت باشد، 
دولت تنها می تواند کمک کند. این موضوع شامل 
مسائل فرهنگی نیز می شود که اگر هرچه مردمی تر 

باشد موفق تریم. لذا با توجه به تغییرات به وجود 
آمده در تکنولوژی باید با مثبت تلقی کردن آن 
به سمت عمومی کردن فرهنگ حرکت کرده و از 
همه ابزارها استفاده کنیم. به گفته الریجانی، وزارت 
ارشاد می تواند سپهرش را در کلیه ایران گسترش 
دهد به شرط اینکه کارها به مردم محول شده و 
تنها نظارت و هدایت نامرئی باشد چون امر و نهی 

کردن جواب نمی دهد و باید فرهنگ را در مسیر 
خودش جلو برد و مسائل را به مردم واگذار کرد.

وی با اشاره به مسأله ممیزی کتاب گفت: بنده در 
موضوع کتاب معتقدم که باید به ناشران اعتماد 
کرد. آنها می دانند که باید چه کار کنند و راحت تر 
تصمیم گیری کنند تا اینکه کار ممیزی را به چند 
اشتباه کرد  ناشری هم  اگر  البته  کارمند دهیم. 

می تواند از لیست خارج شود، اما وقتی چارچوب ها 
وجود داشته باشد آنها ناشران و نشرهای مختلف 
می توانند با سیستم نظارتی خود به خوبی امور را 

پیش ببرند.
الریجانی با تأکید بر اینکه باید به مردم و جوانان 
عالقمند به کارهای فرهنگی اعتماد کرد و عرصه را 
برای آنها باز گذاشت، گفت: باید شرایطی فراهم شود 
تا نسل جدید وارد صحنه شده و با چارچوب های 
موضوع در کشور تولیدکننده فرهنگ باشند که این 

در مورد فضای مجازی نیز راهگشا است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به نگرانی 
وزیر فرهنگ در مورد بودجه بخش فرهنگ، گفت: 
کند  پیدا  بهینه ای  وضع  اقتصادی  شرایط  اگر 
حتماً بحث های فرهنگی جزو اولویت قرار دارند 
ولی مشکل اینجاست که اگر حتی وقتی منابع 
زیادی برای بودجه فرهنگی در نظر گرفته شود 
در زمان تخصیص ترجیح داده می شود حقوق و 
مزایا پرداخت شود که اینها همه ناشی از اشکال 
در سیستم بودجه ریزی است. به همین دلیل ما بر 

نظام بودجه ریزی عملیاتی اصرار داریم.
وی در عین حال گفت: در روزهای پایانی بررسی 
برنامه ششم در مجلس وزارت فرهنگ می تواند 
نقشه و برنامه اش را برای افزایش سهم فرهنگ 
در برنامه توسعه ارائه کند. الریجانی با تأکید بر 
اینکه باید هماهنگی بین متولیان امور فرهنگی 
در کشور وجود داشته باشد، گفت:  می توان برای 
این کار شورایی تعریف کرد، البته این نافی تکثر 
در بخش های مختلف نیست چون همین تکثر در 

راستای استراتژی مردمی کردن فرهنگ است.
الریجانی در پایان با تأکید بر اینکه فرهنگ برای 
جامعه بسیار ارزشمند است، گفت: مقام معظم 
رهبری در جلسات خصوصی و عمومی برم وضوع 

فرهنگ تأکید بسیار دارد که باید توجه الزم شود.

الریجانی: شورای هسته ای باید تشکیل شود

مردم از جنجال سیاسی خشنود نیستند 

تشریح  بودجه ضمن  و  برنامه  سازمان  رئیس 
ابعاد الیحه بودجه 139۶ به شرایط موجود در 
هدفمندی یارانه ها، بازار ارز و حقوق های نجومی 

اشاره داشت. 
سوی  از   139۶ سال  بودجه  الیحه  حالی  در 
رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد که مانند 
هدفمندی  تبصره  دولت   1395 سال  الیحه 
یارانه ها را بدون جزئیات به بودجه آورده بود. این 
در حالی است که محمدباقر نوبخت در نشست 
با  رابطه  در  سوالی  به  پاسخ  در  خود  خبری 
چرایی این موضوع و همچنین گزارش عملکرد 
هدفمندی یارانه ها در سال جاری توضیحاتی 
است  این  مهم  این که  بیان  با  وی  کرد.  ارائه 
هدفمندی  تبصره  تصویب  نحوه  دیگر  بار  که 
اظهار  نشود،  تکرار  امسال  مانند  به  یارانه ها 
کرد: امیدواریم بار دیگر نمایندگان به گونه ای 
پافشاری نکنند که بخواهند به مانند سال جاری 
تاکید داشته باشند که باید چه تعداد و براساس 
دریافتی چه میزان حقوقی یارانه  آنها قطع شود. 
نوبخت با اشاره به این که نمی توان در مورد حق 
یارانه بگیران اینگونه تصمیم گیری کرد، گفت: 
از زمانی که اعالم کردم یارانه هیچ یارانه بگیری 
نیازمند حذف نمی شود دائم در تلگرام و موبایل 
من پیام هایی از سوی افراد نیازمند می آید که 
یارانه آنها قطع شده است، در حالی که ما هیچ 

اصراری به این موضوع نداریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این که 
در  یارانه ها  هدفمندی  اجرایی  آیین نامه  باید 
مجلس به تصویب برسد، اظهار کرد: در نهایت 
کسانی که استحقاق دریافت یارانه داشته باشند، 
حتما به آنها پرداخت خواهد شد. در عین حال 
که باید سهم بخش هایی مانند اشتغال و سالمت 
از محل درآمد 45 هزار میلیاردی که پیش بینی 

شده را پرداخت کنیم.

یارانه ها  هدفمندی  عملکرد  با  رابطه  در  وی 
حذف شدگان  و  یارانه بگیران  تعداد  مورد  در 
نفر  میلیون   77 حدود  حاضر  حال  در  گفت: 
یارانه دریافت می کنند و ماهانه رقمی نزدیک 
به 3400 میلیارد تومان از این بابت پرداخت 

می شود.
نوبخت البته در مورد تعداد حذف شدگان اعالم 
کرد که اطالعی دقیقی ندارد، ولی به هرحال 
ماهانه به افراد یارانه بگیر به دلیل تولد نوزادان 
اضافه شده و یا این که تعدادی هم حذف شوند.

رقم  بودجه همچنین  و  برنامه  رئیس سازمان 
مشخصی از عملکرد درآمد و مصارف هدفمندی 
یارانه ها اعالم نکرد، اما گفت که درآمد ناشی 
از اصالح قیمت حامل های انرژی از سه محل 
تامین می شود این در حالی است که شرکت 
پاالیش و پخش حدود 21 هزار میلیارد تومان، 
شرکت گاز تا هشت هزار میلیارد تومان و شرکت 
توانیر تا 2200 میلیارد تومان بابت درآمد ناشی 
از هدفمندی یارانه ها به دولت بپردازد که البته 
شرکت توانیر تقریبا مجدد به آن بر می گردد، 
اما شرکت گاز و پاالیش و پخش به طور ماهانه 

سهم خود را پرداخت می کنند.
وی در مورد نحوه  تامین کسری پرداختی ها در 
توزیع نقدی نیز به ایسنا توضیح داد: به هرحال 
ما نمی توانیم همه 45 هزار و 500 تومانی را هر 
ماه نپردازیم، این در حالی است که  بر اساس 
قانون بودجه می توانیم هر مقدار کسری را تا 
سقف 14 هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت 
روال  همین  به  هم  بعد  سال  برای  که  کنیم 
خواهد بود. نوبخت در ادامه در رابطه با برنامه 
انرژی  های  حامل  قیمت  افزایش  برای  دولت 
ای  برنامه  که  اورد شد  یاد  نیز  در هدفمندی 
برای افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش 

قیمت بنزین نداریم.

کشور  کل  محاسبات  دیوان  رییس 
کننده  دریافت  مدیر   397 از  گفت: 
ناعادالنه،  و  نامتعارف  های  حقوق 
10 نفر با وجود تذکرات دیوان برای 
استرداد وجوه، اقدامات الزم را انجام 
نداده اند که نام مدیرانی که با دیوان 
اعالم  اند  نکرده  همکاری  محاسبات 

می شود.
ارائه  با  آذر در نشستی خبری  عادل 
محاسبات  دیوان  گزارش  دومین 
پرداخت های  خصوص  در  مردم  به 

ناعادالنه و نامتعارف افزود: این پرونده بصورت 
جدی از مرداد ماه به دیوان محاسبات واگذار 

شد.
دریافت   دارای  مدیر   397 از  کرد:  اضافه  وی 
های نامتعارف، 387 نفر اقدامات الزم را برای 
استرداد جمعا مبلغ 214 میلیارد و 273 میلیون 
و 89۶ هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی 
انجام داده اند؛ کار  مازاد بر 200 میلیون ریال 
بسیار فشرده ، وسیع و فنی در خصوص ابعاد 
، محتوای پرونده و تعداد افراد مشمول حقوق 
های نامتعارف و مبلغی که دریافت کردند انجام 

گرفته است.
این  اینکه  به  با اشاره  رئیس دیوان محاسبات 
دومین گزارشی است که از سوی دیوان ارائه می 
شود گفت: گزارش اول در صحن علنی مجلس 
صورت  به  را  دوم  گزارش  امروز  و  شد  قرائت 
رسمی از صدا و سیما به مردم تقدیم می کنیم.
چند  و  پیگیری  به  توجه  با  گفت:  آذر  عادل 
وجهی بودن این پرونده، حجم فعالیتهایی که 
باید از نظر فنی ، مالی و اداری ، حسابرسی ، 
اداری انجام می شد نیازمند زمان زیادی بود اما 
بواسطه حساسیت مردم به این موضوع، پیگیری 
های جدی و همچنین هشدارها و مطالبات به 
حق مقام معظم رهبری و سران سه قوه ، دیوان 
محاسبات رسیدگی به این موضوع را در اولویت 
قرار داد و در زمانی کوتاه و فشرده ، پرونده را به 

سرانجام رساند.
وی افزود: تقریبا بیش از 93 هزار پرونده مربوط 
و  افراد  و  حاکمیتی  مختلف  دستگاه های  به 

مدیران پایه باال بررسی شده است.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به دامنه بررسی 
ها گفت: این بررسی ها شامل روسای سه قوه، 
سایر مقامات و مدیران وزارتخانه ها ، سازمانها 
و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح ، 
وزارت اطالعات، مجلس ، قوه قضائیه و قضات، 
اعضای هیئت علمی دانشگاهها، هیئت مدیره 
شرکتهای دولتی مندرج در قانون بودجه کل 
کشور و همچنین موسسات و نهادهایی است 

که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند. 
عادل آذر افزود: در گزارش اول از تعداد بیش 
تعداد   ، پرونده  این  از 93 هزار مدیر مشمول 
397 مدیر ، مشمول مازادی تحت عنوان حقوق 
نامتعارف شدند یعنی تا سقف 20 میلیون تومان 
دستمزد  و  حقوق  شورای  مصوبه  براساس  را 
حقوق  را  آن  مازاد  و  متعارف  حقوق  بعنوان 

نامتعارف در نظر گرفتیم.
دیوان  های  بررسی  براساس  گفت:  وی 
محاسبات، کل پولی که باید به حسابهای دولتی 
و خزانه بازگشت داده می شد، مبلغ 23 میلیارد 
و 200 میلیون تومان بوده است که در گزارش 
اول وعده دادیم که در کوتاه ترین زمان و تا آخر 

آبان ، این گزارش تهیه و تقدیم مجلس شود.
به  اشاره  با  ادامه  در  محاسبات  دیوان  رئیس 
تاخیر ده روزه در ارائه گزارش دوم گفت: پس از 
ورود به جزئیات ، متوجه شدیم موضوع پیچیده 
است و افراد مصداق حقوق نامتعارف اعتراضات 
و نکاتی دارند و در خصوص ارقامی که دریافت 
کرده اند ، استدالالت و نکاتی دارند که ما باید 
به آنها یا نمایندگانشان فرصت دفاع می دادیم .
عادل آذر افزود: در نشست های دو یا چند نفره 
و گاهی نشست های دستگاهی ، استدالالت و 
پاسخ های آنها را شنیده و متوجه شدیم اگر 
موضوع بخواهد بصورت اداری حل شود نیازمند 

زمانی 9 ماهه است.
وی گفت: با توجه به مطالبات مردمی و بویژه 
معظم  مقام  تذکرات  و  هشدارها   ، پیگیری 
رهبری که پرونده باید سریعا به نتیجه برسد 
در تالشی شبانه  دیوان محاسبات  ، مجموعه 
روزی و البته با تاخیری ده روزه به وعده خود 

عمل کرد تا گزارش دوم را تقدیم مردم کند.
حضور  به  اشاره  با  محاسبات  دیوان  رئیس 
و  دستگاهها  مسئوالن  با  متعدد  جلسات  در 
ستاد  جلسه  در  با حضور  گفت:  ها  وزارتخانه 
مبارزه با مفاسد ، گزارش خود را اعالم کردیم 
و حتی با برخی وزرا ، دو تا سه جلسه دیدار و 

گفتگو داشتیم.

نوبخت اعالم کرد: 

بنزین گران نمی شود
رییس دیوان محاسبات خبر داد:

بازگشت بیش از 21 میلیارد تومان از دریافت های نامتعارف

شورای هسته ای باید تشکیل شود
رئیس مجلس در واکنش به تمدید تحریم های 10 ساله آمریکا گفت؛ از لحاظ قانون گذاری ما پیش 
بینی کرده ایم و اآلن هم روشن است و باید شورای هسته ای تشکیل شود و مسیری که آمریکایی ها 
در این زمینه می روند ، بررسی شود. آقای الریجانی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ 
به این سؤال که واکنش مجلس در صورت تمدید تحریم های 10 ساله آمریکا چه خواهد بود؟ افزود: 
در قانون مجلس مشخص کردیم که چه اقداماتی باید انجام داده شود مثل بند 3 و مخصوصاً بند 7 .

 رئیس مجلس گفت : مجلس در قانونی که درباره اجرای برجام تصویب کرد کامالً به این موضوع 
توجه کرده است که اگر در شرایطی طرف مقابل مفاد توافق را نقض کرد یا در اجرا اهمال کند، 
دولت باید چه اقدامی انجام دهد. این موضوع هم در برجام آمده و هم درقانونی که مجلس تصویب 

کرده است.
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سال  هاست بسیاري از مسئوالن سخن از ثبت پرونده  هاي فرهنگي- هنري ایران به 
عنوان پرونده جهاني یونسکو به میان مي آورند. 20 اثر میراث فرهنگي و یک اثر میراث 
طبیعي از ایران در فهرست میراث جهاني یونسکو با رویکرد حفظ آثار تاریخي، طبیعي و 
فرهنگي بشر به ثبت رسیده است، اما نکته اینجاست که تمامي این آثار از لحاظ فیزیکي و 
آثار تاریخي در جغرافیاي مرزي ایران قرار دارد و براي ثبت آن  ها رقابتي با فرهنگ و آداب 
و رسوم کشور دیگري نیست. مکان  هایي مانند: چغازنبیل، تخت جمشید، میدان نقش 
جهان، تخت سلیمان، پاسارگاد، گنبد سلطانیه، سنگ نوشته بیستون، سازه  هاي آبي 
شوشتر و... هر کدام در خاک ایران قرار دارند که مسئوالن توانسته  اند در تاریخ مشخص 
و با شماره ثبت از سوي سازمان یونسکو اقدام به ثبت آن ها کنند. آئین باستاني نوروز از 
مراسم هاي آئیني بود که ثبت آن به اسم کشوري واحد بارها و بارها در جلسات مختلف 

مطرح و در هشتم مهرماه 1388 با عضویت کشورهاي...
...  آذربایجان، هند، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان به عنوان پرونده  هاي مشترک 
در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسید. اما در سال 1393 و به دلیل درخواست 
پنج کشور افغانستان، عراق، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان بار دیگر پرونده ي نوروز 
با 12 عضو تهیه و در اجالس اتیوپي بررسي و با شماره ثبت و تاریخ جدید و با مدیریت 

ایران در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسید.
این بار نوبت به نان لواش رسیده است. نان لواش و هم سفره شدن با چهار کشور دیگر که 
این پرونده را نیز به عنوان دومین پرونده چند ملیتي و پس از بحث و بررسي طوالني به 
ثبت رسید. یازدهمین جلسه کمیته بین الدول حفاظت از میراث فرهنگي ناملموس، از 8 
تا 12 آذر در اتیوپي برگزار شد. در این اجالس براي داشته ها و میراثي که ایران نیز نقش 
بسیاري در حفظ و پاسداري از آنها ایفا کرده، هر چند به عنوان چند ملیتي، اما نام ایران 

بر روي آن ها براي همیشه ثبت شده است.
عادت کرده  ایم هنگامي که آداب و رسوم، میراث و پرونده  هاي فرهنگي- هنري ما در 
حال ثبت به نام کشوري دیگر است، کفش آهني به پا کنیم و در جلسات بسیار شرکت 
کنیم تا آنچه مربوط به فرهنگ ایراني مي شود را به خود بازگردانیم. اما گویي این بار بهتر 
از گذشته اقداماتي را در این خصوص انجام داده  ایم و در این اجالس دو گزارش دوره  

اي پرونده  هاي »نقالي« و »سنج سازي« از ایران ارائه شده و مورد ارزیابي قرار گرفت.
حال که تالش بسیاري براي ثبت میراث ایراني در فهرست میراث جهاني انجام مي شود، 
چرا پیگیري  هاي بعدي آن صورت نمي گیرد، ایسنا روز گذشته خبري را با عنوان ثبت 
میراث جهاني با تصاویر اشتباه منتشر کرده است. معرفي میدان نقش جهان با تصاویر پل 
خواجو و سي و سه پل، استفاده از عکس ارگ بم براي پرونده تخت سلیمان و... اشتباهاتي 
است که در فهرست میراث ملموس و ناملموس جهاني یونسکو به ثبت رسیده است. در 
گذشته تالش  براي ثبت آثار تاریخي و آداب و رسوم فرهنگي- هنري به اندازه ي امروز 
انجام نمي شد. حال که برخي آداب و رسوم و پرونده هاي فرهنگي- هنري با ممارست 
مسئوالن به ثبت رسیده است، اشتباهات صورت گرفته را باید به حداقل رساند. نان لواش 
با چهار کشور دیگر تقسیم شد و نوروز با 11 کشور دیگر. باز جاي شکرش باقي است 
که نام ایران نیز در بین این کشورها وجود دارد، اما نباید بگذاریم کشورهاي همسایه قدم 
نخست را بردارند و ما به دنبال آن  ها و براي پاسداري پرونده  هاي فرهنگي جلسه  هاي 

مختلف برگزار کنیم.
ثبت آثار ملموس و بناهاي تاریخي در اقصي نقاط کشور جزء مایملک ایران محسوب مي 
شود و قطعاً چه زود یا دیر و با اقدامات صورت گرفته از سوي مسئوالن و با داشتن حداقل 
شرایط، ثبت جهاني مي شود. آن چیزي که باید برایش تالش هاي بسیار و اقدامات موثر 
انجام داد، آداب و رسوم و آئین هاي ملي ایراني است که هر کشور و با سابقه بهره جستن 

از آن آئین در سال هاي بسیار کم، ادعاي ثبت آن را به نام خود نداشته باشد.

با  امروزي  انداز در شهرهاي  اشاره: خواست و چشم 
توجه به طرح هاي گوناگوني که براي توسعه در نظر 
گرفته مي شود اهمیتي به سزا دارد چرا که هدفي را 
مشخص مي کند که اگر همه جانبه و جامع نباشد، 
شهر مسیر تعالي و ترقي را نخواهد پیمود. در شماره 
و چشم  که خواست  اصلي  هاي  مولفه  پیشین  هاي 
انداز شهري را شامل مي شود برشمردیم و این بار با 
دیدي موشکافانه تر به بررسي آن در فضاهاي شهري 

خواهیم پرداخت.
بدهد،  بیشتري  اهمیت  خود  نیازهاي  به  جامعه  اگر 
ارتباط  و  ها  تعامل  وکارهاي شهري،  ساز  و  ساختار 
اجتماعِي  کالبدي  بستِر  نیز  و  مردم،  اجتماعِي  هاي 
تعامل ها براي پاسخ به آن نیازها شکل خواهد گرفت. 
قواعد و شمایِل  این ها در ریخِت شهر و  و همه ي 
از  یابد.  مي  بازتاب  روشن  نحوي  به   آن  ریختارِي 
بر  هم  خواست،  هر  به  دادن  اهمیت  دیگر،  سوي 
با  بازتاب خواهد یافت.  ریخت و هم بر ساخِت شهر 
قواعِد  مهم،  خواسِت  بر  مبتني  شهِر  که  تفاوت  این 
ساختاري به مراتب روشن تر و ترکیب هاي ریختي 
پیچیده تري دارد. زیرا تاثیِر خواست بر ریخِت شهر، 
از  تاثیِر خواست  نیست.  آن  بر  نیاز  تاثیِر  به سادگِي 

شهِر  گذرد.  مي  گون  ناهم  ذهنِي  تصویرهاي  مجراي 
بسیار ساده  بر خواست، ساختاِر  مدني شده ي مبتني 
و ریختاِر پیچیده  دارد. و شهِر بومه اِي مبتني بر نیاز، 
از ساختاِر بسیار پیچیده و ریختاِر ساده برخوردار است. 
تاثیِر نیاز بر چهره ي شهر بسیار ساده ، فوري و همگن 
است. احتیاج هاي زیست پایه )نیازها(، به دلیِل روزمره 
الگوهاي  و  ساده  ریختارِي  الگوهاي  بودنشان،  عیني  و 
تماِم  در  را  اي  پیچیده  اما  وبیش مشابه  ساختارِي کم 
دنیا نشان مي دهند.  تا آن جا که چهره ي شهرهاي 
نیاز، تقریبا فقط از عوامِل جغرافیایي و یا معیشتي تاثیر 

مي پذیرند.
فضاي خواست را اراده ي معطوف به اختیاِر انسان مي 
سازد، و فضاي نیاز خودبه خود ساخته مي شود. فضاي 
مدني شده را اراده ي فردي انسان مي سازد، و فضاي 
انسان  ي  گونه  به  یکتاسامان  که  اختیاري  را  اي  بومه 
به  مربوط  اختیار  که  بینید  مي  دهد.  مي  شکل  داده، 
هر  به  مربوط  اراده  و  است،  انساني  مشترِک  ي  گونه 
انساِن منفرد. جالب آن که در این معادله، اراده ي فردي 
نیز  جمعي  اختیاِر  و  ها،  انسان  اجتماعِي  شخصیِت  به 
شود.  مي  مربوط  انساني  ي  گونه  فردِي  شخصیِت  به 
گرچه در شرایِط مختلِف جغرافیایي و معیشتي زیرگونه 
هایي انساني پدیدار مي شوند، و هیچ تعامل و یا اجتماِع 
اما  نیست،  تهي  نیاز  و  خواست   وجِه  هردو  از  انساني 

تعاملي،  براي هر  و  زماني  و در هر  غالبا، در هر جایي 
کفه ي ترازو به سوِد یکي از این دو سنگین تر مي شود.

یک اجتماِع انسانِي اولیه و ساده، به طوِر معمول تعامل 
هایي با معادله ي نیاز- نیاز برقرار مي کند. تقریبا همه 
دروِن  در  ابتدایي  اجتماعِي یک ساماِن  تعامل هاي  ي 
یک دایره ي بسته  و محدود انجام مي پذیرد. و تمامِي 
بر  نیز  آن  اجتماعِي  سازوکارهاي  و  ها  ارتباط  فضاها، 
میزان  همان  به  سپس  گیرد.  مي  شکل  اساس  همان 
پیدا  افزایش  و خردگرایي  فردي  هاي  اراده  بر  اتکا  که 
یابد.  مي  فزوني  نیز  قواعد  دقِت  و  روشنایي  کند،  مي 
اراده  بر  اتکا  از  که  ناب،  یکتاساماني  هاي  حریم  در 
هاي فردي خبري نیست، قاعده ها نیز بسیار مشروط، 
اي  شبکه  واقع  در  اند.  محکم  ولیکن  ناروشن  ضمني، 
از انبوِه قاعده هاي درهم تنیده و مشروط به هم براي 
نیاِز ساده عمل مي کند. ولي  یابي به فقط یک  دست 
در سامان هاي متکي بر اراده هاي فردي، قاعده ها  به 
سادگي و روشني مي گرایند. و حتا سامان از خویش و 

از نظِم خویش آسیب مي بیند.
اندکي خواست، و برعکس، آن ها  با  نیاز  تلفیِق فضاي 
اندکي  با  )دسترسي(،  نیاز  فضاي  کند.  مي  تلطیف  را 
تلطیِف  موجِب  و  درآمیخته  هنري(  اثِر  )یک  خواست 
تعامل هاي اجتماعِي مخاطباِن خود شده است. ممکن 
است که گاهي با تشخیِص رِدپاي خواست در فضا، آن 

را محِل تعامِل شخصیت هاي اجتماعي بدانیم. و گاهي 
با باال رفتِن مقیاِس نیاز )مثِل شریاني بودِن این خیابان( 
خواست  تعامِل  فضاي  اشتباه،  به  را  آن  است  ممکن 
تشخیص دهیم. اما سوآِل اساسي این است: سازندگاِن 
فضا آن را براي نیاِز جامعه ي خود ساخته اند و یا تامیِن 

خواسِت دیگران؟
ویژگي دیگِر فضاي تعامِل خواست، و تفاوِت آن با نیاز 
این است که فضاي خواست شرط مي گذارد. ابتدا باید 
و  شود  تامین  فضا  مخاطباِن  امنیِت  و  پایداري  ثبات، 
افتد.  جریان  به  و  شده  آغاز  خواست  تعامِل  سپس 
مخاطب نمي تواند خود ثباِت فضاي خواست را تامین 
کند. باید سامان این کار را انجام دهد. گرچه گویندگاِن 
باتجربه در سامان هاي هوش مند مي دانند که با اندکي 
درآمیختِن تعامل هاي نیاز در فضاي تعاملِي خواست، و 
اندکي دوري جستن از اراده ي فردي، مي توانند از ثباِت 
غیِرساماني هم بهره مند شوند. هرچه خواست ذهني تر 
باشد به همان اندازه، خِط فاصِل روشني میاِن مخاطِب 
فضا و ساماِن به وجودآورنده ي آن پدیدار مي شود. در 
ذهني ترین و پیچیده ترین تعامل هاي خواست، فضاي 
تعاملي تقریبا به طوِر کامل از بافِت پیرامونِي خود و از 

کلّیِت شهر متمایز مي-شود.
فضاي نیاز کامال وارونه عمل مي کند. به این معنا که 
جریان  به  و  شود  مي  آغاز  فضایي  در  نیاز  تعامِل  ابتدا 
مي افتد، و سپس پایداري و امنیِت آن تامین مي شود. 

فضاي نیاز خود، ثباِت خود را تامین مي نماید. این 
نیاز  فضاي  پایدارِي  و  ثبات  که  هستند  گویندگان 
مهم  این  در  چنداني  دخالِت  سامان  آورند،  برمي  را 
ندارد. البته فضاي نیاز هم مشروط است. شرطي که 
آیا  که  است  این  تنها  گذارد،  مي  نیاز  تعامِل  فضاي 
آن قدر کاربردي هست که بتواند به سادگي نیازهاي 
توان  و  ظرفیت  تنها  فضا  اگر  برآوَرد؟  را  مخاطبان 
مندِي تامین و برآوردِن نیازهاي مخاطبانش را داشته 
باشد، مخاطبان که خود گویندگان هستند، هم نیاز را 
عرضه مي کند، و هم به فضا ثباِت الزم را مي بخشند.
سادگي  تنها  نیاز  هاي  تعامل  فضاي  مهِم  ویژگي 
است  این  که  بل  نیست،  آن  بودِن  کاربردي  یا  و 
و  است،  پایدار  و  خودبرجا  نیاز  تعاملي  فضاي  که 
تنها  نه  خواست  اما  ندارد.  پایدارسازي  به  احتیاج 
چهره  از  خواهد  مي  خواهد،  مي  را  فضا  ثبات 
میل  این صورت  در  باشد.  مطلع  نیز  فضا  پردازي  
براي  مخاطب  ایجاد مي شود.  بازگشت  و  تکرار  به 
برآوردن خواسِت خود در جست وجوي تصویرهایي 
ي  پاره  خواست،  مخاطِب  است.  فضا  از  روشن، 
کالبدِي  فضاي  از  محدود  و  کوچک  بسته،  روشن، 
ولو بزرگ را دوست دارد. پاره ي روشن باید بتواند 
اعتماد و روشنِي الزم براي بازگشِت مخاطب و ارتباِط 

ذهني با او را فراهم سازد.
فقط گوشه اي از فضاي نیاز که مخاطب در آن تعامِل 
خواست مي ورزد، برجسته مي شود. ساختاِر تعامالِت 
اجتماعِي این فضا نیاز- نیاز است، و بستِر کالبدي نیز 
متاثر از آن شکل گرفته. مخاطِب اصلِي فضا، و نه هر 
استفاده کننده ي دیگر، به دنباِل هیچ نقطه ي روشن 
و برجسته و محدود از فضا، که بتواند تصویِر آن را به 
ذهن بسپارد و بخواهد بدان بازگردد و همان تعامل را 
تکرار کند، نیست. و هرگاه که بازگردد، حتا اگر همان 
اي  گوشه  در  را  دیگري  تعامِل  باشد،  داشته  را  نیاز 
تعامل هاي  تا زماني که  آغازید. حداقل  دیگر، خواهد 
نیاِز او جاري و برقرار باشد، او هیچ  گوشه و پاره اي از 
فضا را بر گوشه ها و پاره هاي دیگري ترجیح نخواهد 
داد، مگر آن که در آن نقطه ي بخصوص، اندکي تعامِل 
خواست، و نه تعامِل نیاز، ورزیده باشد. اصوال او فضاي 
آن  با  و  درک،  یک-پارچه  و  کالن  صورِت  به  را  نیاز 
و  جدا  آن  از  اي  تکه  زماني  تنها  و  کند.  مي  تعامل 

روشن مي شود که از نیاز فراتر رود.
حاال اگر بخواهید بستِر کالبدِي این فضا را با الگوهاي 
و  رفتار  کنید،  اصالح  یا  و  زیباسازي  خود  ذهني 
سازوکارروابط اجتماعي را تخریب خواهید کرد و آیا مي 

خواهید چنین شود؟!

نان لواش و هم سفره شدن 
با چهار کشور دیگر

فرزانه یوسفیان

لزوم طراحي شهري قاعده مند؛

مخاطب اصلي فضاهاي شهري را بشناسیم
منصور زند

آگهی
تجدیدنظرخواهان:محمد جعفر درخشان نظری دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر 
خوانده محمد نعمتی خانکندی به خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه به شماره 
تهران خیابان  در  واقع  دادگاه  این  تقدیم  مورخ 95/5/20   95099721۶17۶43
علت  به  که  نمودند  صدر  شهید  قضایی  مجتمع  میرعماد  خیابان  مطهری  شهید 
تجدیدنظر  محترم  وکیل  درخواست  و  خوانده  تجدیدنظر  بودن  المکان  مجهول 
خواهان ها و بنا به تجویز ماده 73 و 342قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی اخطار تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا تجدیدنظر 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 
به تجدیدنظر  با همین کیفیت  نمایند واال پرونده  و پاسخ خود را تحویل دادگاه 

استان تهران ارسال میگردد.
11۰/1۰۵1۵۴ مدیر دفتر دادگاه حقوقیشعبه ۸1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید صدر تهران 

دادنامه
پرونده کالسه 9509980213700254 شعبه 18۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مطهری تهران تصمیم نهایی شماره 9509970213700899
خواهان:آقای مهدی منتظری فرزند محمد حسین 

خوانده:آقای بهرام مجد آقابابای فرزند حبیب
خواسته ها:1.مطالبه وجه 2.مطالبه خسارت تاخیر تادیه و دادرسی   

رای دادگاه
در خصوص دعوی مهدی منتظری  بطرفیت بهرام مجد آقابابای بخواسته مطالبه 
مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته بعالوه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 
سررسید چک بانضمام خسارت دادرسی باستناد یک فقره چک شماره 4۶1191-
95/2/5 عهده بانک ملی ایران شعبه بدرثانی و گواهی عدم پرداخت نظر باینکه 
چک ابرازی از ناحیه خواهان داللت بر استقراردین بمیزان خواسته بر عهده خوانده 
اشتغال  و  دین  بقا  بر  داللت  مدعی  ید  در  مذکور  مستندات  اصول  بقا  و  داشته 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد و توجها به اینکه خوانده 
از دعوی مطروحه و مستند منسوب بخویش  در جلسه دادرسی حاضر نگشته و 
هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و عدم حضورشان تمکین به دعوی مستفاد و 
مستنبط تلقی بنابراین اشتغال ذمه خوانده به بقا دین با استفاده از اصل استصحاب 
به مواد 198 و  محرز و دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا 
519 قانون آیین دادرسی مدنی مواد 310 و312و 314 قانون تجارت  تبصره ماده 
اصل  بابت  ریال   300/000/000 مبلغ  بپرداخت  را  خوانده  صدور چک  قانون   2
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم  ریال  و مبلغ 8/7۶0/000  خواسته 
مینماید.ضمنا دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیرتادیه را از تاریخ سررسید چک 
تا یوم الوصول محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید .رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. 
 11۰/1۰۵1۵۰ رئیس شعبه 1۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

 اجرائیه 
مشخصات محکوم له:فاطمه احمدی فیروزجانی فرزند عبدالکریم 

2-فاطمه  رمضان  فرزند  آبادی  قاسم  پور  نعمتی  علیهم:احمد  محکوم  مشخصات 
اسکندری خلیالنی فرزند علی 

از  صادره   95/2/25 مورخ   95099721۶1700233 دادنامه  به:بموجب  محکوم 
شعبه 81 دادگاه عمومی تهران محکوم علیهم محکومند به پرداخت مبلغ پانصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ مطالبه )تقدیم دادخواست( لغایت اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت 

هزینه نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.
11۰/1۰۵1۵۲ مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۸1 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

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

رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون

اراضی و ساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  نامه   و ماده13آیین 
موضوع  اول  شماره1395۶0331055003544هیات  رای  رسمی.برابر  سند  فاقد 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
ساختمان  باب  217دریک  شناسنامه  محمودبشماره  فرزند  دار  جوادزعیم  آقای 
درصالح  واقع  3۶اصلی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مساحت119مترمربع  به 
آبادخریداری از مالک رسمی آقای صفرعلی کوهبرموضوع سندشماره50397مورخ
1349/8/9دفترخانه 17تهران محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
محمدسلیمانی رییس ثبت اسنادو امالک نظرآباد

متن آگهی
شلش  یعقوب  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  رستمی  صالح  خواهان 
پوروعلیرضا خدری لیراوی اصل و نبی مزرعاوی به خواسته ابطال معامله تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان خرمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان خرمشهرواقع دراستان خوزستان –شهرستان خرمشهر–

کالسه  به  و  خرمشهرارجاع  شهرستان  اداری-دادگستری/  متری-سایت  خیابان 
1395/10و   /18 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  950998۶141300307ثبت 
ساعت 9:30تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده علیرضا خدری 
لیراوی اصل و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی  واطالع ازمفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد.    
دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر –جواد ایمانیان

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  و ماده 13آئین 
موضوع  دوم  هیات   1395۶03010۶0004۶۶9 شماره  رای  برابر   . رسمی  فاقد 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عزیزمحمد هداوند فرزند داوود بشماره شناسنامه 8 صادره از در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۶1/87 مترمربع پالک 101 فرعی از ۶0 اصلی واقع در ورامین 
خریداری از مالک رسمی آقای محسن شیرازی احد از ورثه عزیزاله شیرازی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/01
تاریخ انتشار نوبت دوم :95/9/1۶

ث / م الف ۶۶۵ محمود داوودی : قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه   9509980207400817 کالسه  پرونده 
 .  9509970207401129 شماره  نهایی  تصمیم  ورامین  شهرستان  دادگستری 
به نشانی ورامین شهرک مدرس خ  بیگی فرزند جعفر  : خانم ساناز ولد  خواهان 
شهریار خ ش رجایی گلستان 2 پالک 30 . خوانده : اقای جعفر ولد بیگی فرزند 
هاشم به نشانی مجهول المکان . خواسته : اذن در ازدواج . گردشکار : دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 
رای مینماید . )رای دادگاه ( در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ساناز ولد بیگی 
فرزند جعفر به طرفیت پدرش مبنی بر صدور حکم به تجویز ازدواج با نامزد مورد 
عالقه اش به نام علیرضا صالحی به لحاظ عدم دسترسی به خوانده با این توضیح 
که به لحاظ متارکه خوانده با همسرش خانم ندا روشنی محل سکونت خواهان نزد 
مادرش بوده و به ولی قهری خود دسترسی ندارد از طرفی نامزد مورد عالقه نیز 
دارای شغل مناسب و حسن اخالق می باشد و شرایط هم کفو بودن فراهم می باشد 
دادگاه از توجه به عدم کشف و یا احراز ادله خالف و بنا به اصل صحت اظهارات 
ادعا را مقرون به اجابت دانسته مستندا به ماده 1044 قانون مدنی اجازه ازدواج 
خانم ساناز ولد بیگی با آقای علیرضا صالحی را صادر و اعالم میدارد رای اصداری 

غیابی محسوب ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی خواهد بود ./ب9/7
خ / م الف 97۵ رئیس شعبه ۴ حقوقی دادگاه عمومی ورامین – محمدی 

آگهی ابالغ
خواهان بانک مهر اقتصاد بطرفیت بهنام شهریاری بخواسته مطالبه وجه دادخواستی 
وقت  و  ثبت   940909 کالسه  به  و  ارجاع  بوشهر  حقوقی  عمومی  اول  شعبه  به 
رسیدگی مورخ 9۶/02/19 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است حسب در خواست 
خواهان و دستور دادگاه است با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان درخواست 
خواهان و دستور دادگاه است خوانده و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی خوانده مجهول المکان 
می تواند جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و 
یا آدرس دقیق خود را جهت ابالغ اوراق اعالم نماید در غیر اینصورت دادگاه غیابا 

رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.
الهام هاشمی - دفتر شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان بوشهر تاریخ 
انتشار:9۵/9/1۶

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

نام:اسماعیل نام خانوادگی: محمدی اصل نام پدر:- نشانی:برازجان دهقاید کوچه 
مخابرات سمت راست درب آخر سمت راست

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
1-نام: فاطمه نام خانوادگی: پاپرنج نام پدر:- نشانی: بوشهر خیابان سنگی خیابان 

فردوسی کوچه نوروز 2 سمت چپ درب اول
محکوم به:

مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
9409977710401332 محکوم علیهم محکوم است به استرداد طالجات مذکور 
با  انگشتر  آینه  نیز حلقه زنجیر  النگوی آسیا و  فاکتورهای پیوست)یک حلقه  در 

مشخصات ذکر شده در حق خواهان و نیم عشر اجرائیه در حق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه 

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا و حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به  مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود. 
)مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(4- خوداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
نباشد  پرداخت دیون کافی  برای  اموال  باقیمانده  به نحوی که  ادای دین  از  فرار 
موجب مجازات تعزیری درجه شش با جزای  نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( ۶-چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان بوشهر- معصومه کازرونی  
تاریخ انتشار:9۵/9/1۶

دادنامه

پرونده کالسه 9409980840۶01144 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 
ایالم تصمیم نهایی شماره 9509970842700889

شکات: 1- آقای درویش حسین احمدی فرزند علی خان 2- آقای محمد مهدی 
احمدی فرزند درویش حسین همگی به نشانی ایالم- شاد آباد خ شهدای بداوی 

نبش کوچه 8
متهم: آقای عرفان میرزائی فرزند ناصر به نشانی مجهول المکان

اتهام ها:1. فحاشی 2. تخریب.3. تهدید با خودرو 4. تهدید به ضرب و جرح عمدی 
5.ضرب و جرح عمدی با خودرو

ختم  دادگاه  پرونده  بودن  تکمیل  و  قانونی  تشریفات  انجام  از  پس  گردشکار- 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای عرفان میرزائی فرزند ناصر مبنی بر توهین وتهدید به قتل 
مهدی  ومحمد  احمدی  درویش حسین  آقایان  شکایت  موضوع  به شکات  نسبت 
احمدی موضوع شکایت نامبردگان و مفاد کیفر خواست صادره از دادسرای ایالم 
به شماره 9410430843901282 دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر 
به اینکه هیچ دلیلی غیر از اظهارات شکات وجود ندارد که بزههای فوق را به متهم 
منتسب نماید. لذا بزهکاری نامبرده را محرز ننموده و مستندأ به ماده 4 قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 120 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و 
اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت نامبرده صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 
دادگاه و سپس  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  روز پس  بیست  حضوری و ظرف 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر ایالم خواهد بود.

ایالم  اداریست. مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2  و  با اصل  برابر  رونوشت 
– احمد بیگی

دادرس شعبه 1۰1 دادگاه کیفری ۲ ایالم - مصطفوی

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
آقای صابر ویسمرادی فرزند مصطفی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
واقع در بخش 13کرمانشاه معروف  اصلی جوانرود  از یک  از پالک 110فرعی  را 
به چهارباغ که از آقای مؤمن قادرنژاد خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه  23  -  94  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی 1395۶031۶007000538 مورخ  2۶ 
/ 4 / 1395  ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 104/48 متر 
مربع به نام آقای صابر ویسمرادی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان سعید و مصطفی امینی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله 
15روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای صابر ویسمرادی 

صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار اول 1 / 9 / 1395 

تاریخ انتشار دوم  1۶ / 9 / 1395 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نعمت عزیزی

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

فاقد سند رسمی  قطعه یک ایالم 
به استناد  به کدملی 45009997۶0   1.آقای هاشم بختی زاده، فرزند درویش  
رای شماره 1395۶0315001001942 مورخ 1395/07/24 ششدانگ یک باب 
ساختمان، به مساحت 99/39 متر مربع، پالک شماره 27 فرعی از 1۶09 اصلی، 
واقع در ایالم- میدان مرزداران- خ تالش، خریداری شده از علی قنبر رشیدی و 

منتسب به مالکیت امامعلی فریادی.
 در صورتیکه اشخاص  ذینفع به رأی اعالم شده اعتراض داشته باشند می توانند 
تاریخ  از  ماه  اصالحی ظرف مدت یک  های  آگهی  مورد  در  ماه  دو  ظرف مدت 
انتشار آگهی، اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باید  معترض  نمایند. 
را  تقدیم دادخواست  نماید و گواهی  به دادگاه عمومی محل  تقدیم دادخواست 
ارایه حکم  به اداره ثبت محل تحویل دهد دراینصورت اقدامات ثبت موکول به 
قطعی دادگاه است در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست را به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل 
ازمراجعه  مانع  مالکیت  سند  صدور  نماید.  می  مالکیت  سند  صدور  به  مبادرت 

متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/09/1۶
تاریخ انتشار نوبت دوم:01 /95/10

صفری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی در خواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  خواستی  در  شرح  به  محمد  فرزند  اسدی  زهرا  فاطمه  آقا   / خانم 
2/95/595این شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصاره وراثت نموده 
واعالم داشته که یعقوب سینه سپهرفرزند مسلم به شماره شناسنامه 337صادره 
از تهران در تاریخ 95/1/8 در اقا متگان دائمی خود شهرستان گلوگاه فوت نموده 

وورثه / / وراث حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از : 
پدر:  نام  متوفی   همسر   1340/1/2 ت.ت   345 ش.ش  سپهر  سینه  1-صنبر 

رمضانعلی
پدر:  نام  متوفی   فرزند   1370/۶/30 ت.ت   345 ش.ش  سپهر  سینه  2-یاسین 

یعقوب
والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تاهرکس 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 . 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف گلوگاه  م.الف 9۵1۰۴ 
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 840و رای شماره  8501مورخه 95/7/4 به تقاضای آقای محمد 
هدایتی فرزند میر عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت 113/27 متر مربع مجزی شده از پالک  3419 فرعی 45اصلی واقع در 
بخش دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( فرح جواهری 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 41430
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
فاطمه  تقاضای  به   95/۶/10 748۶مورخه  شماره   رای  27۶و  کالسه  1-پرونده 
پیامنی فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 79/35متر مربع 
مجزی شده از پالک  1987اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی 
از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای اصغر شمسی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
تا  الصاق  بر آن در روستاها  انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  روزنامه کثیر 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
تقدیم  ارائه گواهی عدم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4137۶
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 39۶و رای شماره  10072۶9مورخه 95/۶/7به تقاضای کرمعلی 
راستی فرزند مله نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 107/9۶ متر مربع 
مجزی شده از پالک  1 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش چهار  شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای اسد اله میسمی رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41372
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 247و رای شماره  2282 مورخه 95/12/2۶ به تقاضای علی کرم 
لطیف پور مقدم فرزند علی محمد  نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 
144/73مربع مجزی شده از پالک  24 فرعی از 2091اصلی واقع در بخش یک 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای محمد حسین 
والیزاده معجزی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز 
محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع  جهت 
آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41373 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

لطمه تعطیالت تابستان 
به نظام آموزشی

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید 
بر اینکه از آسیب های جدی که امروز در نظام 
تعطیالت  بودن  طوالنی  دارد،  وجود  آموزشی 
تابستانی است، گفت: الیحه تغییر تقویم نظام 
آموزشی در وزارت آموزش و پرورش در دست 

تهیه است.
مهدی نویدادهم دبیرکل شورای عالی آموزش 
نظام  تقویم  »تغییر  خصوص  در  پرورش  و 
مصوبه  اساس  بر  داشت:   اظهار  آموزشی«، 
تحصیلی  سال  آغاز  اسالمی،  شورای  مجلس 
اول مهر و پایان آن اردیبهشت ماه است؛ ضمن 

اینکه خرداد ماه، فصل امتحانات است.
تا  است  باعث شده  مصوبه  این  داد:  ادامه  وی 
تعطیلی  مانند  اجباری  تعطیلی های  از  بعضی 
مدارس که به خاطر آلودگی هوا ایجاد می شود، 
به  دانش آموزان  یادگیری  فرآیند  در  اشکاالتی 
یادگیری  زمان  کاهش  باعث  و  آورده  وجود 

دانش آموزان شود.
آموزش  موافقت  دالیل  برشمردن  با  نویدادهم 
به  افزود:  مجلس،  مصوبه  تغییر  با  پرورش  و 
که  است  معتقد  وزارتخانه  این  مختلف  دالیل 
نظام  اثربخشی  کند،  تغییر  مصوبه  این  اگر 

آموزشی را افزایش خواهد داد.
در  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل 
تشریح دالیل این موضوع، یادآور شد: یکی از 
آموزشی  نظام  در  امروز  که  جدی  آسیب های 
تابستانی  تعطیالت  بودن  طوالنی  دارد،  وجود 
است و در این ایام دانش آموز از نظر آموزشی 

و تربیتی آسیب می بیند.
در  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل 
توضیح این موضوع تصریح کرد: این موضوع به 
برای  الزاماً در همه کشور  این معنی است که 
و  نباشد  تحصیلی  سال  آغاز  مهر  اول  نمونه، 
این را به اقتضای شرایط استان ها شناور کرد.

نیز  تحصیلی  سال  پایان  کرد:  اضافه  وی 
کشور  همه  در  و  نباشد  خرداد  یا  اردیبهشت 
در زمستان های سرد و مناطق سردسیر، الزاماً 
تعطیالت  و  نروند  مدرسه  به  دانش آموزان 

زمستانی برای آنها پیش بینی کرد.
آموزش  وزارت  دالیل  این  به  گفت:  نویدادهم 
با شناور کردن  و پرورش پیشنهاد داده است، 
فرصت  از  بهینه  استفاده  زمینه  آموزش،  زمان 
به  نیاز  موضوع،  این  که  آید  فراهم  آموزشی 

تصویب در مجلس شورای اسالمی دارد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان 
اینکه خوشبختانه دولت این موضوع را تصویب 
قالب  در  موضوع  این  شد:  یادآور  است،  کرده 
تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس  به  الیحه  یک 

می شود.

ابتال  برای عدم  هایی  توصیه 
مرغی آنفلوآنزا  به 

واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
تاکنون  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت 
نشده  دیده  انسان  در  مرغی  آنفلوآنزای 
برای  مردم  به  خطاب  را  توصیه هایی  است، 

ارائه کرد. این ویروس  به  ابتال  از  جلوگیری 
دکتر محمدمهدی گویا   در واکنش به برخی 
مرغی  آنفلوآنزای  مشاهده  بر  مبنی  اخبار 
بیماری  این  وضعیت  و  مرغداری  چند  در 
شناسایی  که  ویروسی  این  گفت:  کشور،  در 
که  است  پرندگانی  آنفلوآنزای  ویروس  شده، 
را  انسان  و  کرده  مبتال  را  پرنده ها  عمدتا 

نمی کند. مبتال 
این  در  نمی توانیم  البته  اینکه  بیان  با  وی 
باره قسم بخوریم، ادامه داد: چرا که ویروس 
است  باهوش  و  زرنگ  ویروس  یک  آنفلوآنزا 
به  می دهد؛  تغییر  را  خودش  سرعت  به  و 
طوریکه ممکن است در آینده همین ویروس 
که اکنون در بین پرندگان دیده می شود، در 
که  چند  هر  کند.  بیماری  ایجاد  هم  انسان 
بیماری  ایجاد  به  منجر  که  ندیده ایم  تاکنون 

انسان شود. در 
گویا با تاکید بر لزوم مراقبت مردم برای عدم 
به  ما  توصیه   افزود:  مرغی،  آنفلوآنزا  به  ابتال 
پرندگان   با  تماس  از  اوال  است که  این  مردم 
به  حال  عین  در  و  کرده  خودداری  وحشی 
از محیط زیست  توصیه های سازمان حفاظت 

کنند. توجه  دامپزشکی  سازمان  و 

معلوالن، فراموش شدگان ایران
گذاشتیم؛  سر  پشت  را  معلوالن  جهانی  روز 
بازخوانی  برای  فرصت  بهترین  که  مناسبتی 
تهدیدها و فرصت های پیش روی این قشر وسیع 
و در عین حال مظلوم، محروم و کم برخوردار 
جامعه می باشد و باید بگوییم که معلوالن گرچه 
در سخنرانی های شعارگونه مسئوالن از جایگاه 
مناسبی برخوردار هستند اما در صحنه اقدام و 

عمل هیچ که هیچ!
آمارها می گویند حدود 10 درصد از جمعیت 
کشورهای جهان سوم از جمله ایران را سالمندان 

و معلوالن ذهنی، جسمی و حرکتی تشکیل می دهند و این در حالی است 
که این قشر وسیع از کمترین امکانات رفاهی و خدماتی برخوردار نیستند 

و حتی برای تردد آسان در سطح شهر به امکانات الزم دسترسی ندارند.
معلوالن همچون دیگر اقشار جامعه حق حیات دارند و آنها نیازمند ترحم 
نیستند، بلکه خواستار تکریم واقعی مردم و مسئوالن هستند تا با دسترسی 
آسان به امکانات شهری و خدماتی قادر به حضور فعاالنه در سطح شهر و 
بهره مندی از سرانه های موجود باشند؛ این سرانه ها از کتابخانه گرفته 
تا سالن های ورزشی و ایستگاه های تاکسی و اتوبوس و پارکها را شامل 

می شود.
روز جهانی معلوالن گرچه در نگاه نخست به این قشر مظلوم تعلق دارد 
اما در اصل فرصتی برای ژست های تبلیغاتی مسئوالن پشت تریبون های 
سخنرانی است تا مسئوالن کم کار و پرحرف به بازگو و ترسیم مدینه فاضله 
ای بپردازند که همواره در تحقق آن درجا زده اند و امروز شاهد ایجاد 
شهرهایی عقیم برای زندگی اولیه و حداقلی معلوالن می باشیم و هنوز 

اندرخم یک کوچه ایم.
در حال حاضر معابر و خیابانها برای تردد ایمن معلوالن ایمن سازی نشده 
اند، خبری از تاکسی ها و اتوبوس های مناسب سازی شده نیست و این 
وضعیت در خصوص سایر فضاها و اماکن عمومی نیز صادق است و چه بسا با 
تداوم روند کنونی، در دهه های آینده نیز اصالح نشود و آنطور که مردم می 
گویند در حال حاضر تکریم ارباب رجوع عادی در نهادها وضعیت اورژانسی 

دارد، چه برسد که ارباب رجوع خاص که همان معلوالن باشند!
مسئوالن نباید به مشکالت، مطالبات و دغدغه های معلوالن از پشت 
عینک خوش بینی بنگرند و زمان آن رسیده تا آستین ها را برای نگرش 
جامع و مسئوالن نسبت به خواسته های این طیف وسیع از جامعه باال 
بزنیم و بدانیم که خطر معلولیت همیشه در کمین ماست و اگر فردای روز 
و خدای ناکرده خوِد ما به جرگه این جمع بپیوندیم، آیا قادر به زندگی با 
امکانات کنونی خواهیم بود؟معلولیت یک واقعیت عینی در دنیای کنونی 
به شمار می رود و گریزناپذیر است اما در صورت فراهم آمدن زیرساخت 
های الزم می توان با آن کنار آمد و به روال زندگی روزمره ادامه داد، به 
شرط آنکه مسئوالن مشکالت این قشر را به معنی واقعه کلمه درک 
و لمس کرده و برای رفع آنها اراده حقیقی داشته باشند نه اینکه به 
سخنرانی و مطالبه گری از پشت تریبون ها بسنده کرده و در خفا دغدغه 
های دیگری همچون فیش های نجومی داشته باشند!زندگی زیباست 
و به همه انسانها تعلق دارد و اینکه همه خوبی ها و رفاهیات را برای 
خودمان بخواهیم و دیگران در تنگنا قرار دهیم، شایسته و زیبنده نیست 
و امیدوارم که با درک صحیح از واقعیت های جامعه و در نظر گرفتن 
مشکالت اقتصادی جامعه که روز به روز تشدید می شود، به دنبال تکریم 
معلوالن و احترام به مطالبات ایشان باشیم و شرایط را به گونه ای مدیریت 
کنیم که آنها برای حضور در شهر و بهره مندی از مواهب الهی از انگیزه 
الزم برخوردار باشند و به سمت گوشه نشینی سوق پیدا نکنند که در 
این صورت، گناهِ این مردم آزاری و آزارهای روحی و روانی این عزیزان به 

عهده فرد فرد مردم و مسئوالن کشور است.

یادداشتخبر

مـریـم ذاکــی

تهران 740 کیلومتر مترو نیاز دارد 
رییس کمیته حمل و نقل و ترافیک شوراي سالمي شهر تهران با اعالم 
این که در حمل و نقل شهري باید از تمام سیستم هاي حمل و نقل 
استفاده کنیم و نمي شود برای همه شهرها یک نسخه کلیشه اي واحد 
بنویسیم، گفت:   مترو، شبکه انبوه بر پایتخت است و در داخل تهران 
540 کیلومتر و در حومه تهران 200 کیلومتر و در مجموع 740 کیلومتر 
خط مترو الزم داریم، در صورتي که در ابتداي سال 92 تنها 152 کیلومتر 
خط مترو داشتیم.به گزارش پیام زمان محسن سرخو اظهار کرد: روزانه 
22 میلیون جا به جایي در تهران انجام مي شود که 11 میلیون جا به 
جایي با استفاده از وسایل نقلیه شخصي و 11 میلیون جا به جایي نیز با 
استفاده از وسایل نقلیه عمومي انجام می شود.وي با تأکید بر این که برنامه 
5 ساله گسترش متروي تهران و حومه برنامه اي کامالً دقیق است، اعالم 
کرد: در کنار توسعه خطوط مترو، ورود ساالنه حداقل یک هزار دستگاه 
اتوبوس شامل 500 دستگاه اتوبوس جدید و 500 دستگاه اتوبوس نوسازي 
و بازسازي شده به ناوگان اتوبوسراني تهران ضرورت داردرییس کمیته حمل 
و نقل و ترافیک شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به این که متأسفانه در 
زمینه پیشرفت مترو به دلیل کمبود بودجه، طبق برنامه 5 ساله پیش نرفته 
ایم اما اخیراً در پروژه هاي مترو، روند امیدوارکننده اي را شاهد هستیم و 
عقب ماندگي از برنامه تا حدودي جبران شده، اظهار کرد: بهره برداری از 
خطوط ۶ و 7 متروی تهران تا پایان امسال آغاز می شود.سرخو با بیان این 
که هر یک دستگاه موتورسیکلت، معادل 4 تا 8 دستگاه خودروي سواري 
آلودگي تولید مي کند، تصریح کرد:   از 22 میلیون جا به جایي روزانه در 
تهران، 900 هزار جا به جایي توسط موتورسیکلت ها صورت مي گیرد و 
 همزمان با جایگزینی ساالنه 10 هزار دستگاه موتورسیکلت برقي به جای 
موتورسیکلت هاي موجود، باید براي تردد موتورسیکلت هاي کاربراتوري، 

محدودیت و ممنوعیت قائل شویم.

خبر 

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه تاکنون در 
12 مرکز استان، 12 خانه جوان تشکیل شده 
است، گفت: تا پایان سال در مرکز 19 استان 

نیز خانه های جوان را راه اندازی خواهیم کرد.
سبک  ملی  همایش  در  سلطانی فر  مسعود 
موضوع  توجه  ضرورت  اینکه  بیان  با  زندگی 
رهنمودهای  در  می توان  را  زندگی  سبک 
وضوح  با  رهبری  معظم  مقام  اخیر  سال های 
فرموده  به  گفت:  کرد،  مشاهده  گستردگی  و 
مقام معظم رهبری پرداختن به سبک زندگی 
انسان  مساله مهم و اساسی است و رستگاری 
به عنوان یک هدف در زندگی و سبک زندگی 

او بستگی دارد.
شیوه  جامعه  هر  زندگی  سبک  افزود:  وی 
نشان  را  ملت  یک  فرهنگ  و  هویت  زیستن، 
که  است  رفتارهایی  واقعی  معرف  و  می دهد 
انجام  زندگی اش  به  معنابخشی  برای  فرد  هر 

می دهد.
سبک  اینکه  بیان  با  جوانان  و  ورزش  وزیر 
موجود  شرایط  فهم  اساس  و  پایه  زندگی 
است گفت: براساس سبک زندگی می توان به 
الگوهای  شکل گیری  درباره  صحیح  تفسیری 
انتخاب شیوه زندگی کم  رفتاری دست یافت. 
تحرک، ایستا و مصرف گرا زمینه بروز بسیاری 
از چالش ها را فراهم کرده و در این میان نقش 
برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  خانواده  تربیتی 

رشد  که  آنجا  از  افزود:  است.سلطانی فر 
بالنده  زندگی  سبک  شکل گیری  و  شخصیت 
نهاد  این  به  توجه  می افتد،  اتفاق  خانواده  در 
تحوالت  باید  و  است  از گذشته ضروری  بیش 

اجتماعی را از بطن خانواده پیگیری کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از خانوارهای ایرانی 
از موج فزآینده فناوری ها دچار  تاثیرپذیری  با 
بدنی  فعالیت های  و  ورزش  و  شده  کم تحرکی 
سهم اندکی در سبد برنامه های فراغتی خانوار 
دارد، گفت: گرایش خانواده ها به مصرف گرایی 
، تجمالت، و مدگرایی افزایش یافته و فرهنگ 

مصرف گرایی جای خود را به فرهنگ قناعت و 
ساده زیستی داده است.

به  نگاهی  داد:  ادامه  جوانان  و  ورزش  وزیر 
آمارها در زمینه گسترش مصرف گرایی  برخی 
آب  مصرف  است.  نگران کننده  ما  جامعه  در 
الگوهای  از  بیش  درصد   80 ایرانیان،  شرب 
میانگین  از  ما  انرژی  مصرف  است.  جهانی 
است  باالتر  اروپا  اتحادیه  کشورهای  مصرف 
است.  جهانی  متوسط  برابر  دو  برق  مصرف  و 
نیز  آرایش  لوازم  و  دارو  مصرف  در  آمارها 
بیان  با  است.سلطانی فر  نگران کننده  بسیار 

بیاندیشیم  چاره ای جدی  است  اینکه ضروری 
اظهار کرد: چاره اندیشی و اقدام و عمل عزمی 
همگانی و ملی را طلب می کند و نباید آن را 
از یک دستگاه خواست. در این میان مسوولیت 
شورای  جمله  از  فرهنگی  تربیتی،  نهادهای 
پرورش  و  آموزش  فرهنگی،  انقالب  عالی 
محوری تر  و  حساس تر  بسیار  صداوسیما  و 
ورزش  وزارت  ارشاد،  و  فرهنگ  وزارت  است. 
با  باید  نهادها  سایر  و  علوم  وزارت  جوانان،  و 
ملی  کار  تقسیم  و  یکپارچه  سیاست گذاری 
شفاف  شکلی  به  را  حمایتی  نهادهای  نقش 

تعیین و به آن عمل کنند.
از  زندگی  سبک  بهبود  افزود:  سلطانی فر 
طریق تقویت سالمت روان و تقویت ارتباطات 
نقش  ورزش  و  است  تاکید  مورد  اجتماعی 
سالم  و  فعال  زندگی  سبک  تحقق  در  مهمی 
ایفا می کند و مهم ترین فعالیت وزارت ورزش و 
جوانان است.وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های 
جدی و هدفمند در دولت یازدهم سرانه ورزش 
با  همچنان  اما  است  یافته  افزایش  درصد   50
در  گفت:  داریم،  فاصله  جهانی  استانداردهای 
برنامه ای  مجلس  در  اعتماد  رای  کسب  زمان 
معتقد  همگانی  ورزش  بحث  به  و  دادم  ارائه 
و  هم افزایی  یک  ایجاد  زمینه  این  در  هستم. 
همگرایی گسترده میان دستگاه های مختلف را 

به صورت یک اقدام جدی دنبال خواهم کرد.

وزیر جوانان هشدار داد:

آمارهای نگران کننده از مصرف لوازم آرایش و دارو

تهران و البرز استان های صدرنشین 
آمار طالق در کشور 

و  ورزش  وزارت  خانواده  تعالی  و  ازدواج  دفتر  مدیرکل 
جوانان با بیان اینکه به زودی آموزش های رایگان پیش از 
ازدواج در سراسر کشور آغاز می شود، گفت: تهران و البرز 
در هفت ماهه اول سال جاری نیز مانند سال گذشته در 

آمار طالق صدر نشین هستند.
اول سال جاری  ماهه  در هفت  کرد:  اظهار  ناصر صبحی 
باالترین  مازندران  و  گیالن  قم،  البرز،  تهران،  استان های 
استان   12 حدود  اکنون  هم  و  داشته  اند  را  طالق  آمار 
اساس  بر  اگر  و  است  باال  آنها  در  آمار طالق  که  هستند 
برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم آمار طالق در این 
استان ها را کنترل کنیم میزان طالق در کشور از حالت 
آموزش های  راستا  این  در  و  می آید  بیرون  کننده  نگران 
کشور  وزارت  همکاری  با  که  گرفتیم  نظر  در  را  رایگان 

برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: این آموزش های به صورت رایگان برای تمام 
ارائه  مجریان  که  است  شده  ریزی  برنامه  کشور  جوانان 
این آموزش ها مراکز مشاوره ازدواج و خانواده خواهد بود.

سراسر  در  نفر  هزار   10 به  نزدیک  کرد:  تصریح  صبحی 
کشور تحت این آموزش ها قرار می گیرند که از این تعداد 
ظرفیت هزار نفر به جوانان تهرانی اختصاص داشته است 
این برنامه را بر اساس میزان طالق 94 و 7 ماهه اول 95 
تنظیم شد و تمرکز اصلی ما بر روی استان هایی است که 
باالترین طالق را دارند و یا آمار طالق آنها در حد نگران 

کننده است.

هر 31 دقیقه یک هموطن به دلیل 
تصادفات میمیرد

اینکه  به  اشاره  با  درمان  و  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
پیشگیری از وقوع تصادفات در کشور ضروری است، گفت: 

هر 31 دقیقه یک ایرانی به دلیل تصادفات میمیرد.
درمان   و  بهداشت  وزارت  سخنگوی  حریرچی  ایرج 
رسانه ها  نمایندگان  حضور  با  خود  خبری  نشست   در 

برگزار شد.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه پیشگیری از 
 31 هر  گفت:  دارد،  ضرورت  کشور  در  ترافیکی  حوادث 
دقیقه یک ایرانی به دلیل تصادفات جان خود را از دست 

می دهند.
درصد   ۶0 تا   40 ایمنی  کمربند  بستن  گفت:  حریرچی 
صدمات رانندگی و استفاده از صندلی ماشین کودکان 71 
درصد  را 70  سر  به  وارده  ایمنی صدمات  کاله  و  درصد 

کاهش می دهد.
وی در مورد بحران آب و هوا در اهواز خاطر نشان کرد: 
ها  بیمارستان  به  مراجعات  میزان  امسال  خوشبختانه 
کاهش یافته است و بخشی از بروز این مشکالت به علت 
هرس درختان و گرده افشانی انها بوده که با بارس باران 

ذرات در هوا پخش می شود
در  خیابانی  های  نزاع  افزود:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
کشور شیوع باال داشته و به میزان قابل توجهی است که با 

پیشگیری می توان این آمار را کاهش داد.

پنی سیلین های تزریقی مشکلی 
ندارند

مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو 
در پی انتشار اخباری مبنی بر توزیع نشدن پنی سیلین از 
سوی دانشگاه پزشکی نیشابور، اعالم کرد: خط تولید ویال 
های تزریقی پنی سیلین شرکت جابر دارای شرایط مناسب 

و قابل قبول تولید ویال های تزریقی است.
خصوص  در  شده  منتشر  نامه  پیرو  اصل،  عبدالهی  اکبر 
شماره  ۶.3.3با  سیلین  پنی  ویال  توزیع  عدم  دستور 
ساخت5G1۶01 از سوی یکی از معاونت های غذا و داروی 
نیشابور که در فضای مجازی بازتاب داشته، بخشنامه ای به 
معاونان غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات 
این  کرد.در  ارسال  کشور  سراسر  درمانی  و  بهداشتی 
بخشنامه آمده است که منبع تامین ماده اولیه تولید پنی 
مستندات،  بررسی  و  انجام شده  های  بازدید  سیلین طی 
منبع قابل قبولی بوده و تاکنون نیز از منبع فوق مرجوعی 
ماده اولیه گزارش نشده است.طبق بررسی های انجام شده 
در  مصرفی  موارد  تمام  آزمایشگاهی  و  کیفی  نتایج  روی 
تولید داروی فوق مطابق با فارماکوپه های )فهرست دارویی( 
معتبر و بر اساس پروانه ساخت دارو بوده است. بنابراین با 
توجه به بررسی های به عمل آمده تاکنون دلیلی بر عدم 
کیفیت داروی مذکور وجود ندارد.بروز شوک › آنافیالکسی 
› یکی از عوارض جدی و کشنده پنی سیلین های تزریقی 
از همین دارو جهت  نمونه های دیگری  این همه  با  بوده 
بررسی های بیشتر به اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا 

و دارو ارسال شده است.

کرد  تصریح  دارو  واردکنندگان  اتحادیه  رئیس 
بر  تاثیر چندانی  ارز نمی تواند  نرخ  افزایش  که 
ارز  با  دارو  که  چرا  باشد،  داشته  دارو  واردات 

مبادله ای وارد می شود. 
ناصر ریاحی گفت: موضوع واقعی سازی و تک 
نرخی شدن ارز از مدت ها قبل از سوی دولت 
وجود  انتظار  این  و  است  شده  تصمیم گیری 
داشت که این اقدام زودتر و در روندی سریع تر 

از سوی دولت انجام شود.
وی درباره تاثیرات افزایش نرخ دالر در روزهای 
اخیر ادامه اداد: معموال زمانی که نرخ دالر به 
افزایش پیدا می کند،  ناگهانی  اتفاقی و  صورت 
عده ای دچار ضرر و زیان می شوند و برخی دیگر 
هم احتماال منافع ناگهانی بدست می آورند که 
سالمت  نبود  دهنده  نشان  موارد  این  همه 

اقتصاد است.
بازرگانی  اتاق  سالمت  اقتصاد  کمیسیون  عضو 
شرایطی  اگر  کلی  طور  به  کرد:  تصریح  تهران 
فراهم شود که نرخ ارز به نرخ واقعی  برسد و به 
شکل منطقی افزایش پیدا کند برای بخش های 

دارد.  دنبال  به  مثبت  تاثیرات  اقتصاد  مختلف 
باید به صورت کنترل  افزایشی  این روند  البته 

شده باشد.  
اتاق  پیش  ماه  چند  از  کرد:  اضافه  ریاحی 
بازرگانی هم طی بیانیه ای به دولت بر ضرورت 
تک نرخی شدن ارز تاکید کرد و این درخواست 
را از دولت داشت که روند یکسان سازی نرخ ارز 

تسریع پیدا کند.
ارز  نرخ  در  تغییری  چنین  کرد:  عنوان  وی 
مطئنا به نفع صادرات و صادرکنندگان است و 
به رونق اقتصادی کمک خواهد کرد و مصرف 
برخی کاالهایی که هزینه زیادی برای اقتصاد 

دارند متعادل تر می شوند.  
بخش  در  دارو  واردکنندگان  اتحادیه  رئیس 
دیگری از صحبت هایش درباره تاثیر تک نرخی 
شدن ارز بر واردات دارو گفت: در حال حاضر 
و  می گیرد  تعلق  مبادله ای  ارز  دارو  واردات  به 
بر  چندانی  تاثیر  نمی تواند  دالر  نرخ  نوسانات 
قیمت دارو داشته باشد اما به هر حال مشکل 
وجود  به  ارزی  نوسانات  وقتی  که  است   این 

می آید و بین نرخ ارز آزاد و ارز رسمی فاصله 
استفاده  رانت هایی  از  عده ای  می شود  ایجاد 
می کنند و به اسم دارو محصوالت دیگری وارد 
مورد  نمی تواند  طبیعتا  که  اتفاقی  می کنند؛ 
رضایت برای فعاالن اقتصادی صنعت دارو باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  در 

این گزارش به ایسنا گفت: این احتمال وجود 
دارد که مشکالتی به دلیل احتمال کمبود ارز 
اما در مجموع  برای واردات دارو به وجود آید 
آنچه  چراکه  باشد،  تاثیرگذار  خیلی  نمی تواند 
مربوط به واردات دارو می شود با ارز مبادله ای 

انجام می شود.

داروهای خارجی گران نمی شود
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ابالغ اجرائیه 
 9509978324۶005۶2 های  دادنامه  اجرای  درخواست  بموجب 
مصطفی   فرزند  معماری  1-غالمرضا  علیم  محکوم  و9509978324۶0038۶ 
پرداخت  به  اند  محکوم  مجهوالمکان  هردونفر  غالمرضا    فرزند  معماری  علی   -2
ازتاریخ  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت   ، خواسته  اصل  بابت  ریال   750/000/000
1394/2/15 لغایت اجرای حکم به ماخذ  محکوم به ونیز پرداخت  هزینه دادرسی 
در حق محکوم له وهچنین پرداخت مبلغ 37/500/000 ریال بابت نیم عشردولتی 
درحق دولت .ضمنا محکوم له در اجرای احکام مکلف تادیه هزینه دادرسی می باشد .
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان جوانرود- لطفی

دادنامه
پرونده کالسه 9309980840۶021۶3 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

ایالم تصمیم نهایی شماره 9509970842801228 
فرهنگیان خ   – ایالم  نشانی  به  فرزند علی صفر  آقای محمدرضا جعفری  شاکی: 

معارف کوچه تزکیه 
متهمین: آقای محمود جوادی مجهول المکان 

اتهام: برداشت غیرمجاز 
العاده جلسه شعبه 102 دادگاه  تاریخ 1395/08/12 در وقت فوق  به  گردشکار: 
کیفری 2 شهرستان ایالم بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کالسه 

فوق تحت نظر قرار دارد ختم دادرسی و اتخاذ تصمیم دادگاه
بر  دایر  مجهوالمکان،  جوادی  محمد  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه-  رای 
شماره  کیفرخواست  موضوع  ریال،   900/000 تحصیل  و  ای  رایانه  کالهبرداری 
9510430843900593 مورخ خرداد 1395 دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
و حسب  ایشان خارج شده  از حساب  فوق  مبلغ  داشته  عنوان  شکایت شاکی که 
تحقیقات به عمل آمده توسط پلیس فتا که ادعای شاکی را تایید نموده و عنوان 
داشته از طریق IP مربوط به متهم پول برداشت شده است و عدم حضور متهم در 
وقت رسیدگی این دادگاه با وصف ابالغ قانونی ، بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم 
دانسته و با انتطباق عمل متهم با ماده 741 قانون مجازات اسالمی و به استناد مواد 
ماده 19 و 214 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و مواد 40۶ و 427 قانون آیین 
دادرسی کیفری، حکم به محکومیت متهم موصوف به مجازات تعزیری درجه پنج به 
تحمل یک سال حبس تعزیری به عالوه رد اصل مال در حق شاکی خصوصی صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره شده غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی، ظرف بیست روز قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان ایالم می باشد.
دادرس علی البدل شعبه 1۰۲ دادگاه کیفری ۲ ایالم – سید کامران هاشمی

آگهی ابالغ
در پرونده کالسه 9309980841101۶71 به شماره بایگانی 941102 این شعبه 
متهم بنام احمد شفیعی حسب شکایت اداره راه و شهرسازی به اتهام تصرف اراضی 
ملی تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در 
اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد 
تا در موعد مقرر )یک ماه از تاریخ نشر آگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این 
مقررات رسیدگی  است در صورت عدم حضور مطابق  بدیهی  شعبه حاضر گردد 

غیابی بعمل خواهد /امد.
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب ایالم – شهبازی

آگهی ابالغ 
از طرف بانک مهر اقتصاد به طرفیت 1- محمد پناهنده فرزند علیرضا 2-  عقیل 
کلونی فرزند احمد 3- حسن داوری فر فرزند آذر بخواسته مطالبه وجه  به حوزه 
برای روز 95/10/20 ساعت 9 صبح  و  به کالسه 95/472 ثبت  شورا تسلیم که 
تعیین وقت گردیده نظر به اینکه خواندگان در نشانی معیینه شناخته نشده است 
ایین دادرسی مدنی مراتب  قانون  و حسب درخواست خواهان و تجویز ماده 73 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی تا خواندگان مذکور ضمن 
مراجعه به دفتر شعبه7 نشانی خود را اعالم اوراق مربوطه را نیز دریافت دارد و غیر 

اینصورت شورا غیابا رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید .
تاریخ انتشار:9۵/9/1۶ شورای حل اختالف بوشهر

آگهی ابالغ اخطاریه تبادل لوایح 
فعال  ا...  فرزندان  رحمت  توکلی   داود  توکلی 2-  فرهاد  آقایان1-  به  بدینوسیله 
مجدالدین  آقای  نظر خواهی  تجدید  گردد.در خصوص  می  ابالغ  المکان  مجهول 
 9598872۶4۶1009۶5 شماره  دادنامه  به  نسبت  شما  طرفیت  به  عباسی 
ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به  شعبه  این  از  صادره   95/8/13-
ابالغ می گردد مقتضی است حسب ماده 34۶ قانون  تجدیدنظر خواهی به شما 
آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی 
دارید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به تقدیم الیحه دفاعیه  اقدام نماید 
در غیر اینصورت  پرونده به همین کیفیت به مرجع تجدید نظر ارسال می گردد. 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا در موعد مقرر 

نسبت به تبادل لوایح اقدام گردد.
صائمیان –مدیر دفتر دادگاه عمومی طالقان 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده1۲ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1395۶0331012009۶42 مورخ 95/8/2۶  جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی میرزائیان   فرزند 
باب  یک  ششدانگ  در  ازهشترود  شماره273صادره  شناسنامه  شماره  به  جلیل  
از  پالک 1255  به مساحت 100/14متر مربع مفروز و مجزی شده   ساختمان 
فرعی از 4 اصلی واقع در هشتگرد جزء حوزه ثبتی ساوجبالغ استان البرز خریداری   
از   سهمی بخش اله پیشگاهی از دفتر 1223 صفحه 215 لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی در یک 
تاریخ چاپ و 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 یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، درخواست 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/الف 557
    تاریخ انتشار اول :  95/9/1۶           

تاریخ انتشار دوم  : 95/10/1
 محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ   

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 119 -  94/ 1395۶0301059002۶33  مورخ 1395/07/24  
و هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
شهناز یوسفی فرزند میرزا آقا  به شماره شناسنامه 324  صادره از ابهر به شماره 
ملی 4410298143  نسبت به شش دانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 143/47  متر مربع پالک ۶75۶  فرعی3۶ اصلی مفروز و مجزی شده  
درقسمتی از پالک 2320  فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه چهاردانگه  بخش 
محرز  اباد  علی  ابوالفضل سورکیان  اعیانی  رسمی   مالک  از  تهران خریداری   12
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم 
است  بدیهی  نمایند.  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و 
تقدیم  گواهی  عدم  یا  و  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاء  صورت  در 

دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 1805
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/01       

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/09/1۶  
کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده1۲ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1395۶0331012008912 مورخه8/1۶ /1395  جلسه هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
نخبه  میترا  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبت ساوجبالغ  واحد  مستقر در 
زعیم  فرزند علی شیر  به شماره شناسنامه 75 صادره ازساوجبالغ در سه دانگ یک 
باب ساختمان  به مساحت 210.74 متر مربع  از باقیمانده پالک 53۶ فرعی از 4 
اصلی از   سهم روشنعلی نخبه زعیم ذیل صفحه 105 دفتر 323 واقع در هشتگرد  
محرز   گردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی در یک تاریخ چاپ و 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست 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/الف 529
    تاریخ انتشار اول :  95/9/1           

تاریخ انتشار دوم  :95/9/1۶
  محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
تقاضای شاه  رای شماره  100103۶مورخه 95/2/12به  1-پرونده کالسه 375و 
به مساحت  به ششدانگ یکباب عمارت  دولت سیفی میرزائی فرزند ربیع نسبت 
95/۶4  متر مربع مجزی شده از پالک  2209 اصلی واقع در بخش یک شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( محمد حسن افتخاری رسیدگی 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین 
انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
اعتراض  الصاق به مدت دو ماه  تاریخ  از  اولین آگهی و در روستاها  تاریخ نشر  از 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 41432
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶ 

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

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

1-پرونده کالسه 843و رای شماره  54۶9 مورخه 95/5/3 به تقاضای آقای علی 
بیرانوند فرزند علی مراد نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 83/۶7 متر 
آباد  از پالک 2209 اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم  مربع مجزی شده 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( ورثه عباس افتخاری رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف41377
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  95/5/14به  ۶20۶مورخه  شماره   رای  5795و  کالسه  1-پرونده 
حمیدرضا رحیمی فرزند خان جان نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 
9۶/50 متر مربع مجزی شده از پالک  ۶0 فرعی از 10اصلی باقیمانده واقع در 
بخش دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای شیرولی 
تعیین  قانون  اجرای ماده 3  انشاء گردیده مراتب در  و  تائید  و  بیرانوند رسیدگی 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41434
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
تقاضای خانم صبا  رای شماره  7393مورخه 95/۶/9به  1-پرونده کالسه 1۶93و 
راد فرزند اسکندر نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 174/75 متر مربع 
آباد  از 43 اصلی واقع در بخش 2شهرستان خرم  از پالک  8 فرعی  مجزی شده 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( گل طال مراد علیوند بهاروندی رسیدگی و 
تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41374
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه875و رای شماره 8۶90مورخه 95/7/۶ به تقاضای آقای نجاتعلی 
آزادی  فرزند نورعلی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 1۶2 متر مربع 
واقع در بخش 4 شهرستان خرم  از 5/4 اصلی  از پالک  25 فرعی  مجزی شده 
پارسیلون  کارگران  تعاونی  شرکت  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد 
2- پرونده کالسه۶00و رای شماره 9208مورخه 95/7/25  به تقاضای آقای احمد 
به مساحت 1۶2 متر مربع  به ششدانگ یکباب عمارت  کرمی فرزند کرم نسبت 
واقع در بخش 4 شهرستان خرم  از 5/4 اصلی  از پالک  25 فرعی  مجزی شده 
پارسیلون  تعاونی کارگران  اولیه )رسمی(  شرکت  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
می  نهایی  ارائه حکم  به  موکول  ثبتی  عملیات  ادامه  و  نماید  اسناد  ثبت  تحویل 
اینصورت  غیر  در  باشد  می  نهایی  ارائه حکم  با  متقاضی  اینصورت  غیر  در  باشد 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا 
عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  95/۶/9به  7400مورخه  شماره   رای  102۶و  کالسه  1-پرونده 
به مساحت  به  ششدانگ یکباب عمارت  زاده فرزند چنگیز نسبت  یحیی مهدی 
731/72متر مربع مجزی شده از پالک  4فرعی از 10اصلی واقع در بخش چهار 
حسینعلی  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان 
قانون تعیین  انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3  تائید و  کولیوند رسیدگی و 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41434
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 4938و رای شماره 8441-95 مورخه 95/7/3 به تقاضای آقای 
شمس الدین زرین جوی الوار فرزند شیر ولی نسبت به  تمامت ششدانگ  یکباب 
عمارت به مساحت 183/4۶ متر مربع مجزی شده از پالک  - فرعی 41 اصلی واقع 
در بخش دو  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای 
پنجشنبه زرین جویی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 5110و رای شماره  8743مورخه 95/7/10به تقاضای آقای صید 
مساحت  به  عمارت  یکباب  به ششدانگ  نسبت  ساکی  فرزند  مدهنی  پور  موسی 
شهرستان  دو  بخش  در  واقع  42اصلی  پالک   از  شده  مجزی  مربع  147/۶5متر 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای اسد خان بهاروند رسیدگی 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین 
انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
اعتراض  الصاق به مدت دو ماه  تاریخ  از  اولین آگهی و در روستاها  تاریخ نشر  از 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 41434
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
علی  آقای  تقاضای  95/5/5به  522۶مورخه  شماره  رای  991و  کالسه  1-پرونده 
قیاسوند فرزند فرج اله نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 144/۶4 متر 
مربع مجزی شده از پالک  24فرعی  2091 اصلی واقع در بخش یک شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( محمد حسین والیزاده رسیدگی 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین 
انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
اعتراض  الصاق به مدت دو ماه  تاریخ  از  اولین آگهی و در روستاها  تاریخ نشر  از 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
می  نهایی  ارائه حکم  به  موکول  ثبتی  عملیات  ادامه  و  نماید  اسناد  ثبت  تحویل 
اینصورت  غیر  در  باشد  می  نهایی  ارائه حکم  با  متقاضی  اینصورت  غیر  در  باشد 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا 
عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 288و رای شماره 7348مورخه 1395/۶/8به تقاضای آقای رستم 
خورشیدوند فرزند رمالی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 151/25 
آباد  واقع در بخش 2شهرستان خرم  اصلی  از پالک  42  مربع مجزی شده  متر 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای ارسالن تیموری رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  به   95/7/25 9233مورخه  شماره  رای  201و  کالسه  1-پرونده 
نورالدین آرمین کیا فرزند نادعلی نسبت به ششدانگ یکباب دامداری به مساحت 
213۶/03متر مربع مجزی شده از پالک  107 اصلی واقع در بخش 9شهرستان 
آرمین  نورالدین  )رسمی( سند مشاعی  اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  خرم 
کیا رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
می  نهایی  ارائه حکم  به  موکول  ثبتی  عملیات  ادامه  و  نماید  اسناد  ثبت  تحویل 
اینصورت  غیر  در  باشد  می  نهایی  ارائه حکم  با  متقاضی  اینصورت  غیر  در  باشد 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا 
عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 327و رای شماره 888۶مورخه 95/7/12به تقاضای آقای علی 
مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  جهانی  فرزند  کیا  جهانی  محمد 
101/99 متر مربع مجزی شده از پالک  40 فرعی از 41اصلی واقع در بخش 2 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( تقی یاوری رسیدگی 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین 
انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
اعتراض  الصاق به مدت دو ماه  تاریخ  از  اولین آگهی و در روستاها  تاریخ نشر  از 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
می  نهایی  ارائه حکم  به  موکول  ثبتی  عملیات  ادامه  و  نماید  اسناد  ثبت  تحویل 
اینصورت  غیر  در  باشد  می  نهایی  ارائه حکم  با  متقاضی  اینصورت  غیر  در  باشد 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا 
عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .
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اولین طالی ایران در تیراندازی قهرمانی آسیا
با برگزاری فینال تفنگ بادی پسران نوجوان، ذوالفقاربان تنها نماینده ایران 

با کسب مدال طال در جایگاه اول آسیا ایستاد.
در اولین روز رقابتهای قهرمانی آسیا در تهران، مسابقات رشته تفنگ بادی 
پسران نوجوانان پیگیری شد که تنها نماینده ایران امیر حسین ذوالفقاریان 
با راه یابی در فینال و پشت سر گذاشتن حریفان آسیایی خود با کسب 

مدال طال در جایگاه اول ایستاد.
در این بخش بعد از نماینده ایران، نماینده های کشورهای چین و ژاپن به 

ترتیب در جایگاه های دوم و سوم ایستادند.
در بخش تیمی کشور چین به مدال طال، کشور ژاپن به مدال نقره و کشور 

هند به مدال برنز رسیدند.

حضور 16 تیم در کشتی فرنگی باشگاه های جهان
1۶ تیم برای حضور در رقابت های جام باشگاه های کشتی فرنگی جهان 

اعالم آمادگی کرده اند.
صادق گودرزی مسئول ارتباط مردمی- رسانه ای مسابقات جام باشگاه 
های کشتی فرنگی با بیان این مطلب افزود: سومین دوره رقابت های 
کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای 18 و 19 آذرماه در شهر 
بوداپست مجارستان برگزار می شود و 1۶ تیم شامل باشگاه هایی از 
کشورهای لهستان، روسیه، کرواسی، ترکیه، بالروس، اوکراین، قرقیزستان، 
آمریکا، صربستان، رومانی، آلمان، ارمنستان، دو تیم از مجارستان و بیمه 
رازی و سیناصنعت ایذه نمایندگان ایران، در این مسابقات شرکت خواهند 
کرد. نایب قهرمان المپیک تصریح کرد: این رقابت ها با ابتکار ایران و به 
منظور رشد و توسعه هرچه بیشتر کشتی در دنیا و از برنامه های حفظ 
همیشگی کشتی در المپیک از دو سال گذشته راه اندازی شد، با توجه 
به استقبال خوب کشورها و همچنین سطح مطلوب آن، مورد حمایت 
اتحادیه جهانی قرار گرفته و این اتحادیه جام باشگاه های جهان را بعنوان 

یکی از مسابقات اصلی در تقویم خود قرار داده است.
وی ادامه داد: حضور تیم هایی از کشورهای مطرح کشتی دنیا از جمله 
روسیه و آمریکا و همچنین برگزاری این رقابت ها در شهر بوداپست 
مجارستان نشان می دهد که این مسابقات مورد پذیرش جهان کشتی 

قرار گرفته است.
گودرزی در مورد میزبانی مجارستان از این رقابت ها اظهار کرد: مجارستان 
یکی از کشورهایی است که بیشترین میزبانی های کشتی را در باالترین 
سطح آن انجام می دهد و شهر بوداپست تاکنون میزبان مسابقات مهم 
جهانی و اروپایی بوده است و بالفاصله پس از برگزاری جام باشگاه های 
جهان، مسابقات جهانی اوزان غیر المپیکی را بر عهده دارد و مطمئنا 
شرایط و سطح برگزاری مسابقات بسیار باال خواهد بود. وی در پایان 
خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته تیم های ایرانی قهرمان این رقابت 
ها شده اند، امیدوارم امسال نیز نماینده کشورمان در این مسابقات که در 

شرایط سخت تری برگزار می شود، عنوان قهرمانی را بدست آورد.

سرمربی ماشین سازی بازهم انتخاب نشد
به روز سه  تکلیف سرمربی ماشین سازی تبریز 

شنبه کشیده شد.
تکلیف سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی همچنان 
نامشخص ماند و اعضا در جلسه دیروز نتوانستند به 

گزینه مشخصی برسند.
این در حالی است که مدیرعامل ماشین سازی 
در گفت و گو با ایسنا، خبر از انتخاب سرمربی در 

دوشنبه داده بود.
ظاهرا ادامه بررسی ها به جلسه امروزموکول شده 

است.

چهار نقطه ضعف بارسلونا
باعث  هافبک  و  دفاع  دروازه،  در  بارسلونا  ضعف 
شده است آبی اناری ها عملکرد درخشانی همچون 

سال های گذشته نداشته باشند.
عملکرد  این فصل  در  بارسلونا  مارکا،  گزارش  به 
چندان درخشانی نسب به گذشته نداشته و آمار 
در  ها   اناری  آبی  است.  نرسانده  ثبت  به  خوبی 
نوکمپ امتیازهای زیادی از دست دادند  و اکنون 
در فاصله ۶ امتیازی با رئال مادرید در رتبه دوم 
جای دارند. در ادامه به نقاط ضعف بارسلونا اشاره 

می شود.
دروازه بان

جدایی کلودیو براوو باعث شد مارک آندره تراشتگن 
تنها بماند. دروازه بانی که برخالف براوو کسی از او 
یک مهار عالی به یاد ندارد. دروازه بان آلمانی بیشتر 

اشتباهاتش خبرساز شدند تا عکس العمل هایش. 
خاویر ماسکرانو

است.  گرفته  فاصله  اوجش  دوران  از  ماسکرانو 
هافبک 32 ساله از لحاظ فیزیکی افت کرده است 
و با نخستین سال های حضورش در بارسلونا فاصله 
دارد. ماسکرانو زمانی که به عنوان جانشین کارلوس 
پویول، در خط دفاعی کنار جرارد پیکه قرار گرفت، 

محدودیتش بیشتر شد.
دفاع راست

مشکل  دفاع راست بارسلونا در این فصل به وجود 
نیامده است و از گذشته این تیم از این نقطه ضربه 
و  بودن  با وجود جنگجو  آلوس  دیده است. دنی 
محبوبیت نزد سرمربی، در سطح ایده آلش بازی 
نمی کرد و حتی حضور سرخی روبرتو نیز چاره ساز 

نشد. 
نیمکت

بازی وجود ندارد که لوییس انریکه از تعویض هایش 
رنج نبرد. سرمربی اسپانیایی به بازیکنان ذخیره اش 
اعتماد زیادی ندارد. به عنوان مثال پاکو آلکاسر در 
9 دیداری که بازی کرده  گلی به ثمر نرسانده است. 
او در چهار بازی از ابتدا وارد زمین شد و در مجموع 
413 دقیقه بازی کرد. همچنین این بازیکن تنها 
می تواند در یک پست بازی کند و هنوز نخستین 

گلش برای بارسا به ثمر نرسیده است. 

خبرخبر

آگهی
خواهان امین ثباتی دادخواستی به طرفیت خوانده یونس غفاری راد به خواسته 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی  شهرستان تهران نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران 
واقع در تهران خیابان شهید مطهری خیابان میرعماد مجتمع قضایی شهید صدر 
ارجاع وبه کالسه 95099821۶1700581  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
95/11/3 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار 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 فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
11۰/1۰۵1۶۶ منشی دادگاه حقوقی شعبه ۸1 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی
خواهان مجتبی بردبار دادخواستی به طرفیت خوانده پیمان رحیمی چرندابی به 
خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات دادرسی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه 
تقدیم دادگاه های عمومی  شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
81 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران واقع در تهران خیابان 
کالسه  وبه  ارجاع  صدر  شهید  قضایی  مجتمع  میرعماد  خیابان  مطهری  شهید 
95099821۶1700۶53  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/11/19 و ساعت 
10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 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 فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
11۰/1۰۵1۶1 منشی دادگاه حقوقی شعبه ۸1 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی
خواهان حمیدرضا مرزبان دادخواستی به طرفیت خوانده مصطفی مالپور و سید 
هزینه  پرداخت  از  اعسار  و  دادرسی  خسارات  مطالبه  خواسته  به  پدیدار  محمد 
دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی  شهرستان تهران نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر 
تهران واقع در تهران خیابان شهید مطهری خیابان میرعماد مجتمع قضایی شهید 
صدر ارجاع وبه کالسه 95099821۶1700۶5  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
95/11/18 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار 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 فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
11۰/1۰۵1۶3 منشی دادگاه حقوقی شعبه ۸1 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی
خواهان کوروش رستمی دادخواستی به طرفیت خوانده محمود نجفی مظفر آبادی 
و اکرم نجفی مظفرآبادی به خواسته دستور موقت و الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک تقدیم دادگاه های عمومی  شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران واقع در تهران 
وبه  ارجاع  صدر  شهید  قضایی  مجتمع  میرعماد  خیابان  مطهری  شهید  خیابان 
کالسه 95099821۶1700۶91  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/12/24 و 
ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 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 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
11۰/1۰۵1۵۸ منشی دادگاه حقوقی شعبه ۸1 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره 1395۶03010۶0004729 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی آقای رمضان کندری ورنوسفانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
1283580470 صادره از در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 779/45 مترمربع 
پالک از 8- اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی آقای /رمضان کندری 
به فاصله 15  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  محرز گردیده است. 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 

صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/1۶

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/10/01
ث / م الف 73۵ محمود داوودی : قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
ناصر  آقای  تقاضای  95/7/29به  مورخه  شمار9527  رای  2727و  کالسه  پرونده 
4۶/7۶متر  مساحت  به  مغازه  یکباب  ششدانگ  به  ططرنسبت  فرزند  کیا  محمود 
مربع مجزی شده از پالک 41 اصلی واقع در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی 
از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای سید شیر خدا حسینی رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/9/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶

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

آگهی مزایده اموال منقول / غیر منقول
نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 123 اجرائیه شمارۀ 94/08/22 صادره از 
حوزه 8 شورای حل اختالف ورامین و ثبت به کالسه 940570 اجرای احکام مدنی 
دادگستری ورامین محکوم علیه آقای حسین قندی فرزند اسد اله محکوم گردیده 
له  لذا محکوم  پایان فردا،  آقای محسن نیک  له  به مطالبه طلب در حق محکوم 
نموده است  را  توقیف ملک محکوم علیه  تقاضای  به  استیفاء محکوم  راستای  در 
که ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل کارشناسی و ارزیابی 
گردیده است. اموال شامل: ششدانگ یک قطعه زمین به بنای احداثی در آن وبه 
پالک ثبتی ۶2/237 واقع در ورامین – بلوار امام رضا)ع( – کوچه جهان- میالن 
2- کوچه یاسمن – پ17 به مساحت 147/۶0 مترمربع – بصورت یکباب خانه 
بانمای سنگ در یک طبقه دارای امتیازات آب – برق – گاز با توجه به موقعیت 
زمانی ومکانی ارزش عرف منطقه به صورت عرصه و اعیان به مبلغ یک میلیارد 
تاریخ  در  الذکر  فوق  اموال  گردید  ومقرر   . باشد  ریال می  میلیون  ده  و  یکصد  و 
95/10/25 از ساعت 09:00 صبح الی 10:00 صبح واقغ در اجرای احکام مدنی 
دادگستری ورامین وبا حضور نماینده محترم دادستان از طریق مزایده به فروش 
که  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  هر  وبه  شروع  کارشناسی  قیمت  از  مزایده  برسد 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی 
المجلس از خریدار اخذ و نامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه/ یک هفته از 
تاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری ورامین واریز نماید در 
صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی 
پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده وفق مقررات تجدید 
می گردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکومت علیه است طرفین می 
توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحو انجام مزایده اعتراض نماید 
که دراین صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار 
منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل 

از مزایده با اطالع این اجرا ازملک / اموال مورد مزایده بازدید نمایند. 
 خ / م الف 971 محمد جواد زاهدیان : مدیر  دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف ورامین

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 42و رای شماره 71۶0مورخه 95/۶/4 به تقاضای آقای حمید پروانه 
فرزند عالی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 14۶/۶0متر مربع مجزی 
مالکیت  از  آباد خروجی  واقع در بخش 2شهرستان خرم  از پالک 41اصلی  شده 
مالک اولیه )رسمی( آقای پنج شنبه زرین جویی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
تا  الصاق  بر آن در روستاها  انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  روزنامه کثیر 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
تقدیم  ارائه گواهی عدم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/9/1۶
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی 9100400108300502 – به موجب 
پرونده اجرایی کالسه 9100502*1- ششدانگ یک باب خانه باقی مانده به مساحت 
748/50 متر مربع به پالک ثبتی 1880 فرعی از 7 اصلی که سند آن ذیل شماره 
88023 صفحه 494 دفتر 253 به نام آقای قدرت اله شیرکوند ثبت و صادر گردیده 
است و محدود است به حدود : شماال به طول 34/3 متر پی مشترک به قطعه اول 
تفکیکی شرقا به طول 20/5 متر دیوار به دیوار پالک 142۶ فرعی جنوبا به طول 4۶/9 
متر دیوار به دیوار قطعه 179 باقی مانده غربا اول به طول 5 متر درب و دیواریست 
به خیابان ،دوم که شمالی است به طول 8/40متر سوم به طول 8/5 متر چهارم که 
شمالی است به طول ۶/5 و پنجم به طول 14/5 متر دیوار به دیوار قطعه اول سابق 
، توصیف اجمالی ملک مذکور طبق گزارش کارشناس رسمی : ملک واقع است در 
ورامین – صادق علی خیابان شهید فکوری پالک 53 قدیم و 55 جدید مساحت 
مستحدثات  آن  از  قسمتهایی  که  چهاردیواری  صورت  به  مربع  متر   748/5 ملک 
گردیده و قسمتهایی نیز به عنوان حیاط استفاده می شود نوع آن خانه با موقعیت 
مسکونی به صورت یک باب ساختمان مسکونی به صورت دو طبقه که زیرزمین 
حدودا 90 متر مربع با استفاده انباری و مسکونی و طبقه همکف با کاربری مسکونی 
حدود ا به مساحت 275 مترمربع و نما از سنگ و نوع اسکلت نیمه فلزی و سقف از 
نوع طاق ضربی با قدمت حدودا 30 سال دو خوابه همراه با اتاق و آشپزخانه بسته و 
سرویس بهداشتی در سمت باالی ورودی پارکینگ یک بنای مسکونی به مساحت 
حدودا ۶5 متر مربع از نوع فلزی با نمای سنگی با قدمت 7 سال احداث شده است 
که در قسمتی از عرصه ساختمان کوچکی جهت استفاده انباری وجود دارد همچنین 
ملک دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد . که جمعا طبق گزارش کارشناس 
رسمی به مبلغ 7/57۶/500/000 ریال ارزیابی گردیده است . 2- ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت ۶0/70 متر مربع قطعه اول تفکیکی به پالک ثبتی شماره 3710 
فرعی از 7 اصلی که سند آن ذیل شماره 138127۶ صفحه 73 دفتر 442 به نام آقای 
قدرت اله شیرکوند ثبت و صادر گردیده است و محدود است به حدود : شماالبه طول 
8/۶0 متر دیواریست به کوچه موجود شرقا به طول 7 متر به قطعه دوم تفکیکی جنوبا 
به طول 8/۶0 متر دیواریست به قطعه دوم تفکیکی غربا به طول 7/20 متر دیواریست 
به پالک 7/۶70 * توضیح اینکه مازاد ملک بازداشت می باشد * توصیف اجمالی 
ملک طبق گزارش کارشناس رسمی : ملک واقع است در ورامین – بلوار – خیابان 
باهنر – خیابان ش فکوری – کوچه ولیعصر – سمت راست قواره دوم – نانوایی به 
صورت یک باب ساختمان دو طبقه شامل طبقه اول همکف به مساحت حدود ۶1 
متر مربع تجاری و به عنوان نانوایی از آن استفاده می شود با پوشش کف از سنگ و 
بدنه از کاشی و دارای کوره نان پزی و انباری با قدمت حدودا 25 سال و طبقه روی 
نانوایی که مسکونی می باشد مساحت حدودا ۶0 متر مربع که طبق اظهارات ملک در 
تصرف مالک می باشد و دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد . که طبق گزارش 
کارشناس رسمی به مبلغ 2/15۶/500/00 ریال ارزیابی گردیده است . مالک هر دو 
ملک خود را طبق سند رهنی شماره 88972 مورخ 1390/10/01 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 2 ورامین در قبال مبلغ 2/155/713/787 ریال به انضمام سود روز 
شمار در رهن موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس 
رسمی به شرح فوق هر دو پالک جمعا به مبلغ 9/733/000/000 ریال ارزیابی شده 
، پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یک شنبه مورخ 1395/10/12 در اداره اجرای 
اسناد رسمی ورامین واقع در ورامین – خیابان سینما – اداره ثبت اسناد و امالک 
ورامین – واحد اجرا از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ ارزیابی هر دو 
پلک طبق گزارش کارشناس رسمی جمعا به مبلغ 9/733/000/000 ریال به حروف 
نه میلیارد و هفتصد و سی و سه میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آن ها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد . همچنینن ملک طبق اعالم بستانکار فاقد بیمه می باشد .  

تاریخ انتشار : 1395/09/1۶   
ث / م الف 739 محمد رحیم پور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین 

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

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

ساختمان¬های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1395۶0331057001418مورخ 1395/08/20 هیات اول / دوم 
سند  فاقد  ساختمان¬های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی آقای الیاس آئینه روانی فرزند کرمعلی بشماره شناسنامه 57 
مجزی  و  مفروز  مترمربع   188/10 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  در ششدانگ 
شده از 2۶۶ فرعی از 3۶1 اصلی واقع در ولد آباد بزرگ خریداری از مالک رسمی 
غالمحسین بیک محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می¬شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می¬توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
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.
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

مفقودی 
روغنی مدل 1389 شماره پالک 13 -757ی 48  پژو 20۶ سفید  سند خودرو 
میباشد  مراقی  اسماعیل  آقای  وکالت  به  خودرو   133890349۶7 موتور  شماره 
مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشدNAAP13FE4BJ453155شماره 

شاسی

آگهی مفقودی
و  82-۶42ص17  ایران  انتظامی  شماره  به   1389 مدل  پیکان  وانت  سبز  برگ 
 NAAA4۶AA9AG11۶1۶2 شماره موتور 11489009759 و شماره شاسی

به نام سید حسین جعفریان کشتلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

بانوان  آلیش  تیم  ملی پوش  فضلی،  ملیحه 
به عنوان  تیم ملی  از شروع کار خود در  پس 
مربی گفت: سه بانوی آلیش کار به جام جهانی 

بالروس می روند.
پذیرفتن  درباره  بانوان،  آلیش  ملی  تیم  مربی 
سمت مربی گری این تیم اظهار کرد: به دلیل 
آسیب دیدگی شدیدی که در کتف خود دارم 
فدراسیون تصمیم گرفت که به عنوان مربی در 
کنار تیم ملی باشم و من نیز پذیرفتم. از دنیای 
قهرمانی خداحافظی نکردم و تنها تا زمانی که 
به بهبودی کامل دست یابم کشتی نمی گیرم 

و به عنوان مربی در کنار مبتدی حضور دارم.
فضلی درباره سابقه مربی گری خود بیان کرد: 
مربی  می کردم،  فعالیت  ووشو  در  که  زمانی 

جوانان بودم و سابقه مربی گری دارم.
اردوهای تیم ملی آلیش بانوان از 13 تا 18 آذر 
ماه در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود و 
ملی پوشان خود را برای حضور در جام جهانی 
باره  این  در  فضلی  می کنند.  آماده  بالروس 

برگزار  آذرماه   20 بالروس  جهانی  جام  گفت: 
می شود که در سه وزن در این رقابت ها حضور 
خواهیم داشت. 5 نفر به اردو دعوت شده اند که 
از این بین 3 نفر به جام جهانی اعزام خواهند 

شد.
دارنده مدال برنز رقابت های جهانی قرقیزستان 
رقابت های  در  شهریورماه  کرد:  بیان  ادامه  در 
جهانی قرقیزستان حضور داشتیم و توانستم در 

آن رقابت ها مدال برنز کسب کنم. تا به امروز 
است.  نداده  ما  به  پاداشی  هیچ  ورزش  وزارت 
جهانی  رقابت های  در  را  خوبی  بسیار  نتیجه 
سایت  در  را  خوبی  بازتاب  و  کردیم  کسب 
فدراسیون  داشت.  کشتی  جهانی  فدراسیون 
ایران  تیم  از  را  استقبال خوبی  جهانی کشتی 
داشت که ملی پوشان ایران با حجاب توانستند 

عنوان نایب قهرمانی جهان را به دست آورند.
او در ادامه به فدراسیون کشتی ایران اشاره و 
خاطرنشان کرد: فدراسیون با تمام سختی ها و 
حاشیه های موجود، اردوها را برگزار می کند تا 
را مهیای  بهترین شرایط، خود  ملی پوشان در 
حضور در رقابت ها کنند. امیدوارم این شرایط 

ادامه دار باشد.
بانوان  رییس  نایب  کرد:  تصریح  پایان  در  او 
تالش بسیاری را برای دختران کشتی گیر انجام 
داده است. از او تشکر ویژه ای دارم که با تمام 
مشکالت موجود، شرایط  خوبی را برای بانوان 

کشتی گیر مهیا می کند.

مربی تیم ملی بانوان خبر داد:

اعزام 3 ملی پوش آلیش  بانوان به جام جهانی

روز  حالی  در  والیبال  برتر  لیگ  دهم  هفته 
چهارشنبه با ۶ دیدار پیگیری می شود که تیم های 
اول و دوم جدول رده بندی، مصاف سختی را 
برای حفظ جایگاه با رقبای این هفته خود خواهند 

داشت.
هفته دهم لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه 17 
آذرماه با ۶ دیدار در شهرهای تهران )دو مسابقه(، 
ساری، گنبد، اراک و ورامین پیگیری خواهد شد. 
در نخستین مسابقه این هفته و از ساعت 15 و 
30 دقیقه تیم پارسه تهران که با چهار برد و 15 
امتیاز در رتبه ششم جدول قرار دارد، در خانه 

والیبال تهران میزبان شهرداری تبریز است.
شهرداری تبریز در حال حاضر با 3 برد و 10 
امتیاز در جایگاه نهم جدول است و پیروزی بر 
پارسه می تواند یک پله صعود در جدول برایش 
به همراه داشته باشد. شهرداری تبریز هفته پیش 
با  تهران  پارسه  اما  شد،  اردکان  خاتم  مغلوب 
شکست سایپا انگیزه کافی برای شکست حریف 

در دیدار خانگی این هفته دارد.
دومین مسابقه خانه والیبال تهران یکی از حساس 
ترین دیدارهای هفته دهم است و بانک سرمایه 
سایپا  پوشان  نارنجی  میهمان  مسابقه  این  در 
خواهد بود. شاگردان مصطفی کارخانه سرمربی 
بانک سرمایه با هشت برد و 21 امتیاز در صدر 
جدول قرار دارند و سایپا با ۶ برد و 18 امتیاز در 

رتبه سوم است.

دو تیم بانک سرمایه و پیکان مدعیان قهرمانی در 
نیم فصل هستند و در هفته پایانی دور رفت با هم 
مسابقه دارند، بنابر این برای رسیدن به قهرمانی 
در نیم فصل باید در این هفته نیز فاتح میدان 

باشند.
برتر در  لیگ  تهران در هفته دهم  پیکان  تیم 
میهمان  ساری  حسینی  رسول  شهید  سالن 
سازمان عمران شهرداری ساری است. نماینده 
ساری در هفته پیش نخستین شکست خانگی 
خود را تجربه کرد و به یقین با انگیزه خاصی به 
مصاف پیکان می رود تا ناکامی هفته پیش را برابر 

تماشاگرانش جبران کند.
از سوی دیگر شاگردان پیمان اکبری سرمربی 
پیکان در هفته پایانی دور رفت جدالی حساس 
با بانک سرمایه برای کسب عنوان قهرمانی نیم 
فصل دارد و به همین دلیل باید فاتح دیدار هفته 
دهم باشد، تا امیدش برای کسب این عنوان از 

بین نرود.
تیم والیبال هاوش گنبد نیز که با دو برد و ۶ 
امتیاز در رتبه یازدهم جدول لیگ برتر قرار دارد، 
در هفته دهم و در سالن المپیک گنبد، میزبان 
شهرداری ارومیه است. این مسابقه برای رحمان 
محمدی راد سرمربی هاوش، دیدار خاصی است، 
چراکه سال گذشته به عنوان مربی در شهرداری 
ارومیه بود و حاال باید به مصاف تیمی برود که به 

نقاط ضعف و قوت آن اشراف کامل دارد. 

جدال صدرنشینان لیگ برتر والیبال
 برای قهرمانی در نیم فصل

المپیک ریو در رقابت های  دارنده مدال طالی 
جام جهانی تهران در وزن 8۶ کیلوگرم به مصاف 

حریفان می رود.
حسن  حضور  شدن  قطعی  درباره  بیات،  علی 
یزدانی در وزن 8۶ کیلوگرم با توجه به افزایش 
وزن این کشتی گیر پس از رقابت های المپیک 
حاضر 88  حال  در  یزدانی  کرد:  اظهار   201۶
کیلوگرم وزن دارد و دیگر نمی تواند در وزن 74 
کیلوگرم کشتی  بگیرد. بر همین اساس کادر فنی 
تیم ملی تشخیص داد این کشتی گیر به یک وزن 
باالتر بیاید و از این به بعد در وزن 8۶ کیلوگرم 
کشتی خواهد گرفت.حتی اگر خود او هم بخواهد 
کادر فنی این اجازه را نمی دهد تا وی در وزن 
کار  این  ریسک  که  چرا  بگیرد  کشتی  سابق 
باالست و فشار زیادی به وی برای کاهش وزن 

وارد می شود.
اینکه  بیان  با  آزاد  کشتی  ملی  تیم  سرپرست 
یزدانی در جام جهانی تهران در وزن 8۶ کیلوگرم 
کشتی خواهد گرفت افزود: قطعا او در وزن جدید 
هم می تواند به موفقیت برسد. شاید او در یک 
دوره مسابقات با مشکل مواجه شود اما با گذشت 
آینده  سال  جهانی  مسابقات  برای  قطعا  زمان 
می تواند به مدال طال یا نقره جهان برسد. البته 
او برای پوشیدن دوبنده تیم ملی باید با نفراتی 
چون جوکار، کریمی، گلیج و ... مبارزه کند و 
هر کشتی گیری که در رقابت انتخابی به برتری 
برسد دوبنده تیم ملی را در مسابقات جهانی بر 

تن خواهد کرد.
وی در ادامه درباره ترکیب تیم ملی در جام جهانی 
تهران نیز خاطرنشان کرد: زمانی که جام جهانی 
در خارج از کشور برگزار می شد ما با ترکیب اصلی 
شرکت می کردیم. امسال که مسابقات در ایران 
برگزار می شود و ما به عنوان میزبان تمام ظرفیت 
خود را به کار می گیریم تا جام قهرمانی در ایران 
بماند بنابراین با ترکیب اصلی در این مسابقات 
شرکت می کنیم و به نفرات جوان نیز مقابل تیم 
های ضعیف تر میدان می دهیم تا خودی نشان 
بدهند. ما بر اساس وضعیت بدنی کشتی گیران 
بهترین  ملی  تیم  تمرینات  در  حضور  از  پس 
انتخاب  برای حضور در جام جهانی  را  ترکیب 
می کنیم. بیات درباه حضور نفرات المپیکی در 
اردوی تیم ملی نیز گفت: چند وقتی است نفرات 
با وجودیکه  اردو حاضر هستند و  المپیکی در 
حضور آن ها اجباری نیست اما در کنار سایر نفرات 
تمرین می کنند. فعال هدف ما حضور در مسابقات 
جهانی اوزان غیرالمپیکی است و بعد از مسابقات 
جهانی همه کشتی گیران باید در اردوهای تیم 

ملی برای حضور در جام جهانی شرکت کنند.
سرپرست تیم ملی کشتی آزاد در پاسخ به این 
سوال که آیا ممکن است نفراتی مانند علیرضا 
کریمی به یک وزن باالتر بیایند و در جام جهانی 
در وزن 97 کیلوگرم کشتی بگیرند یا خیر اظهار 
کرد: وزن ایده آل کریمی همین وزن 8۶ کیلوگرم 

است و قرار نیست او به یک وزن باالتر بیاید.

خداحافظی حسن یزدانی با وزن 74 کیلوگرم
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آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم   به تجدیدنظرخواهی به محمدرضا مشفق 

کالسه پرونده- 1354/124/94
تجدیدنظر خواه-   محمدرضا مشفق  

دادگاه   114 شعبه  از  صادره  دادنامه ۶54  به  نسبت  خواهی  تجدیدنظر  خواسته 
حقوقی تهران 

تجدیدنظر خواه دادخواست تجدیدنظر خواهی مبنی بر اعتراض به دادنامه 78۶ 
شعبه 124 دادگاه عمومی تهران تقدیم این دادگاه نموده است که به علت عدم 
شناسایی تجدیدنظر خوانده به تجویز  ماده 73-34۶ ق آ د م مراتب یکنوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز از 
تاریخ درج آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و نسبت به تقدیم الیحه جوابیه اقدام نماید.
 11۰/1۰۴۶1۸   مدیر دفتر شعبه 1۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده  510/2303/95
وقت رسیدگی -  95/10/25 ساعت 9:30

خواهان –  جالل عباسی 
خوانده –  بابک کاکاوند –سهیل روحی 

خواسته –مطالبه وجه   
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
بودن  المکان  بعلت مجهول  تعیین شده  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی    2303
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آد م مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور میرساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر 

و مدت آن 10 روز خواهد بود.
 11۰/1۰۴۶۲۵   مدیر دفتر شعبه ۲3۰3  دادگاه  حقوقی تهران 

آگهی
مسعود  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  سیگارودی  خلیقی  هوشنگ  خواهان  
داو  رای  ابطال  خواسته  به  طاهری   حسن  و  معروفی  علی  حسین  و  میسوری 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم   ر   
در  واقع  تهران  باهنر  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   124 شعبه 
کالسه  به  و  ارجاع  باهنر  شهید  قضایی  مجتمع  تهرانپارس  چهارم  فلکه  تهران 
9509980242100340 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۶/1/19 و ساعت 
10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
11۰/1۰۴۶۲۲ مدیر   دادگاه حقوقی شعبه 1۲۴دادگاه عمومی حقوقی شهید  باهنر تهران

آگهی
به  خواهان  مهدی رشیدی دادخواستی به طرفیت خوانده  سید مهدی یوسفی 
تاخیر  مطالبه خسارت  و  دادرسی  مطالبه خسارت  و  بابت  وجه  مطالبه  خواسته  
رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم   تادیه  
واقع  تهران  باهنر  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  11۶دادگاه  شعبه   به 
باهنر ارجاع و به کالسه  در تهران فلکه چهارم تهرانپارس مجتمع قضایی شهید 
9509980241300759 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/11/19 و ساعت 
10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
11۰/1۰۴۶۰3 منشی   دادگاه حقوقی شعبه 11۶دادگاه عمومی حقوقی شهید  باهنر تهران

هیات موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
و   1395۶0331009000723 و   1395۶0331009000724 شماره  راي  برابر 
اول/ هیات    1395۶0331009000721-95/4/9 و   1395۶0331009000722
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضیان خانم ها منیژه ایمانی اسرائی فرزند وجیه اله بشماره شناسنامه 23۶ کد ملی 
0320704513 و معصومه ایمانی آسرایی فرزند وجیه اله به شماره شناسنامه 257 کد 
ملی 032070472۶ و سیما ایمانی آسرایی فرزند وجیه اله به شماره شناسنامه 10 کد 
ملی 0322982510 و فاطمه ایمانی آسرایی فرزند وجیه اله به شماره شناسنامه 271 
کد ملی 0320704874 که سهم هر یک به ترتیب نسبت به یک دانگ و نیم مشاع 
از ششدانگ و یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ و یک دانگ و نیم از ششدانگ و یک 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 231/71 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالک 189 فرعي از 34 - اصلي واقع در آسارا خریداري از مالک رسمي 
آقاي وجیه اله ایمانی آسرایی که ملک ایشان در جریان ثبت می باشد محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تسلیم کنند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 4750۶ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/9/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/9/1۶

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1394۶03310090072۶4 – 94/12/20 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
اباذر شریف کاظمی فرزند صفر بشماره شناسنامه 810 کد ملی 4898۶75913 در 
یک باب خانه به صورت ششدانگ به مساحت 159/2۶ مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالک 1037  فرعي از 22 - اصلي واقع در کالک خریداري از مالک رسمي آقاي 
محمد نایب غالمی که سند مالکیت وی ذیل ثبت صفحه 319 الی 327 دفتر 218 به 
نام وی صادر و تسلیم شده و انتقال ملک از نامبرده به متقاضی به صورت سند عادی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 48107  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/9/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/9/1۶

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1395۶0331009002812 مورخ 1395/7/12  هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي/ خانم سیف اله آقا یاری علی آبادی فرزند ذکریا بشماره شناسنامه 
3899 کد ملی 0320042847 به صورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
232/۶9 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 2049 فرعي از 154 - اصلي واقع 
در حسن آباد خریداري از مالک رسمي به متقاضی آقای )سیف اله آقا یاری علی 
آبادی( که سند مالکیت وی ذیل ثبت صفحه 135 دفتر 1254 به نام نامبرده صادر 
و تسلیم گردیده و نیز انتقال ملک از وی به متقاضی به صورت سند رسمی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 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. 

48189 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/9/1   تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/9/1۶

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسنادرهنی(
شماره آگهی:139503917088000003

تاریخ آگهی:1395/9/13
شماره پرونده:13940401708800010۶

شماره  پالک  کالسه9400113ششدانگ  اجرائی  پرونده  موجب  به 
باقیمانده334فرعی از21اصلی واقع دربخش دوایذه تحت عنوان یکباب آپارتمان 
مسکونی به مساحت87/02مترمربع واقع درباغملک –خیابان شهیدتاراس-کوچه 
شهرام  آقای  موردثبت7781درصفحه95دفترجلد57وملکی  سندآن  که  دانش 
دوم  قسمت  که  قسمت  حدود:شماالدرپنج  باشدومحدودبه  می  جانکی  زاده  علی 
ملک  دیواربدیواربطول3/40متربه  اول  است  غربی  آن  چهارم  وقسمت  شرقی  آن 
بطول1/۶0مترچهارم  1/45مترسوم  بطول  دوم  از21اصلی  مجاورشماره333فرعی 
وپنجم  نورگیرمشاعی  به  است  دیواروپنجره  تاچهارم  بطول2/10متردوم 
از21اصلی  مجاورشماره333فرعی  ملک  دیواربدیواربطول4/35متربه 
مجاورشماره94۶فرعی  ملک  بطول۶/55متربه  دیواریست  اول  شرقادردوقسمت 
از21اصلی ودوم دیواریست بطول۶/09 متربه معبرجنوبادرپنج قسمت که قسمت 
های دوم وچهارم آن شرقی است اول بطول1/40متردوم بطول0/30متراول ودوم 
وچهارم  بطول0/۶1مترسوم  بطول1/02مترچهارم  سوم  پله  راه  به  دیواریست 
دیواریست به حیاط مشاعی پنجم درب ودیواروپنجره ای است بطول5/15متربه 
مجاورشماره2412فرعی  ملک  به  بطول9/۶4متردیواریست  وغربا  مشاعی  حیاط 
از21اصلی.که طبق سندرهنی شماره 432۶-1390/11/27دفترخانه اسنادرسمی 
شماره25۶باغملک دررهن بانک مهراقتصاد)شعبه باغملک(قرارگرفته که به علت 
عدم ایفای تعهدمنجربه صدوراجرائیه تحت شماره9400113شده است وبرابرنظریه 
مورخ1394/11/3کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ400000000ریال ارزیابی 
ودارای  بوده  همکف  درطبقه  نوسازواقع  آپارتمان  دستگاه  مذکوریک  وملک  شده 
انشعابات آب،برق وگازکه جهت وصول طلب بستانکاروحقوق دولتی کالسه فوق 
ثبت  مورخ1395/10/14دراداره  شنبه  ازساعت9الی12روزسه  فوق  الذکرپالک 
آل خورشید- آباد-جاده  درباغملک-رستم  واقع  باغملک  شهرستان  اسنادوامالک 

ازمبلغ  رسد.مزایده  می  فروش  به  مزایده  ازطریق  مدارس  نوسازی  اداره  جنب 
شود. می  نقدافروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  وبه  شروع  400000000ریال 

انشعاب  ازحق  آب،برق،گازاعم  به  مربوط  های  بدهی  پرداخت  ذکراست  به  الزم 
ویاحق اشتراک ومصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنهاباشدونیزبدهی های 
آن  قطعی  رقم  که  ازاین  اعم  مزایده  تاتاریخ  وغیره  شهرداری  وعوارض  مالیاتی 
معلوم شده یانشده باشدبه عهده برنده مزایده است ونیزدرصورت وجودمازاد،وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازادبه برنده مزایده مستردخواهدشدونیم 
رسمی  تعطیل  روزمزایده  گرددضمناچنانچه  می  نقداوصول  مزایده  عشروحق 
مقرربرگزارخواهدشد.                                                           ومکان  ساعت  درهمان  بعدازتعطیلی  روزاداری  گرددمزایده 

شماره م.الف)7/95/172( تاریخ انتشار:1395/9/1۶
مسئول واحداجرای اسنادرسمی باغ ملک-حسین برون

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسنادرهنی(
شماره آگهی:139503917088000002 

تاریخ آگهی:1395/9/7
شماره پرونده:139504017088000008      

خانه  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  کالسه9500008پنج  اجرائی  پرونده  موجب  به 
پالک1984فرعی از21اصلی واقع دربخش دوایذه به مساحت221/72مترمربع واقع 
موردثبت8151درصفحه17د سندآن  ولیعصرکه  طالقانی-کوچه  درباغملک-خیابان 

حدود:شماالدردوقسمت  باشدومحدودبه  می  امیداسکندری  آقای  فترجلد۶0وملکی 
بطول14/95متردیواربدیوارپالک  دوم  کوچه  به  بطول0/15متردیواریست  اول 
21اصلی شرقادرشش قسمت که قسمت دوم شمالی وقسمت پنج آن جنوبی است 
بطول4/15مترپنجم  بطول4/20مترچهارم  بطول0/20مترسوم  بطول4متردوم  اول 
جنوبابطول  دیواربدیوارپالک21اصلی  همگی  بطول2/45متر  بطول0/20متروششم 
کوچه.که  به  ودیواریست  درب  وغربابطول14/55متر  کوچه  به  14/90متردیواریست 
طبق سندرهنی شماره4329-1390/11/27دفترخانه اسنادرسمی شماره25۶باغملک 
دررهن بانک مهراقتصاد)شعبه باغملک(قرارگرفته که به علت عدم ایفای تعهد منجربه 
صدوراجرائیه تحت شماره9500008شده است وبرابرنظریه مورخ1395/3/29کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ8۶0000000ریال ارزیابی شده وپالک فوق دارای145مترمربع 
اعیانی در یک طبقه باقدمت حدودا18سال ودارای انشعابات آب،برق وگازکه جهت 
وصول طلب بستانکارو حقوق دولتی کالسه فوق الذکرپالک فوق ازساعت9الی12روزسه 
شنبه مورخ1395/10/14دراداره ثبت اسنادوامالک شهرستان باغملک واقع درباغملک-

رستم آباد-جاده آل خورشید-جنب اداره نوسازی مدارس ازطریق مزایده به فروش می 
رسد.مزایده ازمبلغ8۶0000000ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدافروخته 
می شود.الزم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گازاعم ازحق انشعاب 
های  آنهاباشدونیزبدهی  دارای  موردمزایده  که  درصورتی  ومصرف  اشتراک  ویاحق 
مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یانشده باشدبه عهده برنده مزایده است ونیزدرصورت وجودمازاد،وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق ازمحل مازادبه برنده مزایده مستردخواهدشدونیم عشروحق مزایده 
روزاداری  گردد،مزایده  رسمی  تعطیل  روزمزایده  گرددضمناچنانچه  می  نقداوصول 
بعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرربرگزارخواهدشد. شماره م.الف)7/95/171( 

تاریخ انتشار:1395/9/1۶
مسئول واحداجرای اسنادرسمی باغ ملک-حسین برون

ابالغ
خواهان/ شاکی مهدی قاسمی دادخواستي به طرفیت خوانده/ متهم وحید مقتدری 
انجم به خواسته مطالبه وجه سفته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه تقدیم دادگاه¬های عمومی شهرستان شهرستان کرج نموده که جهت 
) مجتمع  – مجتمع شماره 5  اختالف کرج  به شعبه ۶5 شورای حل  رسیدگی 
ماهدشت ( واقع در ماهدشت – میدان امام خمینی – صدمتر بعد از پمپ بنزین ) 
طبقه پایین دادسرای ماهدشت ( ارجاع و به کالسه 9509982۶94200527 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/25 و ساعت 30: 8 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز 
ماده73 قانون آیین دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي¬شود تا خوانده/ 
متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگي حاضر گردد.  354م/الف
مسئول دفتر شعبه  ۶۵ شورای حل اختالف مجتمع ماهدشت – رقیه محمدی

آگهی دادنامه
دادنامه:253- صدور:95/8/23-شماره  پرونده:131/95/ش10-تاریخ  کالسه 

رودکی-آرایشگاه  فخررازی-نبش  خرمشهر-خیابان  قیم-آدرس:  خواهان:طارق 
سادات-کدملی:182828424۶-خوانده: زهرا عابدی زاده-آدرس: مجهول المکان-

خودروی  سند  انتقال  به  خوانده  برالزام  کدملی:2281092811-خواسته:حکم 
سواری پرایدهاچ بک111مدل1391به شماره انتظامی ایران24-572ج35وشماره 

موتور4547127وشماره شاسی5430090083182Sبنام خواهان.
رای شورا 

زاده  زهراعابدی  خانم  طرفیت  فرزندمطاربه  قیم  طارق  آقای  دعوای  درخصوص 
سواری  سندخودروی  انتقال  به  خوانده  برالزام  حکم  خواسته  به  فرزندعباس 
ایران24-572ج35وشماره  انتظامی  شماره  بک111مدل1391به  پرایدهاچ 
خواهان،شوراباعنایت  شاسی5430090083182Sبنام  موتور4547127وشماره 
به محتویات پرونده ازجمله قراردادعادی بین طرفین که حاکی ازمعامله بیع بین 
طرفین می باشدوعدم حضورخوانده علیرغم ابالغ ازطریق نشرآگهی وعدم ارائه دلیل 
جهت برائت ذمه خویش،دعوای خواهان راوارددانسته وبه استنادماده10و220قانون 
مدنی حکم برالزام خوانده به حضوردریکی ازدفاتراسنادرسمی وانتقال سندخودروی 
ابالغ  روزازتاریخ  بیست  غیابی وظرف  بنام خواهان صادرمینماید.رای صادره  فوق 
قابل  واخواهی  مهلت  ازپایان  روزپس  بیست  وظرف  مرجع  دراین  واخواهی  قابل 

تجدیدنظرخواهی درمحاکم حقوقی خرمشهرمی باشد.  شماره م.الف)9/815(
محمدجوادمعنوی-قاضی شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  ماده 115و180  تجویز  به  بنا 
در امور کیفری متهم مصطفی عیدی فر فرزند عیدی جهت دفاع از اتهام خود در 
پرونده کالسه ۶45/95 شعبه 101 در جلسه مورخ 95/10/29 ساعت 9 صبح در 
این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور، دادگاه راسا مبادرت به صدور رای غیابی 

خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 1۰1 دادگاه کیفری ۲ایالم- احمد بیگی

درآمدهای وصولی استان مرکزی ، 
بیش از 18 میلیارد ریال

حسن میرزاخانی گفت: »وصولی درآمدهای استانی 
7/950میلیارد ریال می باشد که نسبت به سهمیه 
مصوب 17 درصد عدم تحقق و مدت مشابه سال 
قبل 110درصد افزایش داشته است« همچنین 
میزان وصولی درآمدهای ملی در استان طی مدت 
مزبور بالغ بر 10/185 میلیارد ریال می باشدکه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 143 ونسبت به 

سهمیه 117 درصد افزایش داشته است.
حسن میرزاخانی عنوان کرد که رقم فوق مربوط به 
درآمدهای عمومی استان لغایت مهرماه سالجاری 
می باشد و توسط دستگاههای اجرائی از محل 
درآمدهای عمومی به تفکیک درآمدهای مستقیم 
وغیر مستقیم ،درآمدهای حاصل از فروش کاالها 
وخدمات ،درآمدهای حاصل از جرائم وتخلفات، 
وسایر  دولتی  مالکیت  از  حاصل  درآمدهای 

درآمدهای متفرقه وصول گردیده است.
اظهار  مرکزی  استان  درآمد  تجهیز  دبیرستاد 
داشت: اداره کل امور مالیاتی استان با 97 درصد 
سهم از وصول درآمدهای عمومی استان در ماه 
غیرمستقیم  و  مستقیم  درآمدهای  مزبور شامل 
مالیاتی به ارزش 7/۶73 میلیارد ریال را وصول 
کرده و وصولی در بین سایر دستگاههای اجرائی 

استان را کسب نموده است.

پاکسازي سواحل پارس جنوبی
گاز  مجتمع  سوم  پاالیشگاه  کارکنان  و  مدیران 
پارس جنوبي با هدف گسترش فرهنگ زیست 
در  خدادادي  طبیعت  به  نهادن  ارج  و  محیطي 
سواحل نایبند واقع در شهرستان عسلویه، اقدام به 
کاشت اصله نهال و پاکسازي سواحل این منطقه 

نمودند.
جمعي از مدیران و کارکنان پاالیشگاه سوم مجتمع 
گاز پارس جنوبي با مشارکت پایگاه مقاومت بسیج 
امام حسین علیه السالم و واحد محیط زیست این 
پاالیشگاه، در ادامه ی اقدامات زیست محیطي، از 
سواحل زیباي نایبند در شهرستان عسلویه بازدید 

نمودند.
در این اقدام زیست محیطي، تعدادي اصله نهال، 
همت  با  منطقه  هواي  و  آب  شرایط  با  سازگار 
محدوده ي  در  سوم  پاالیشگاه  مستغالت  واحد 

جغرافیایي سواحل نایبند غرس گردید.
در  زباله  سطل هاي  نصب  اساس،  همین  بر 
زباله هاي  جمع آوري  و  شده  تعیین  مکان هاي 
مهمترین  از  نایبند  سواحل  در  شده  رها 
این  ادامه ي  در  مي باشد.  شده  انجام  اقدامات 
مراسم ، مسابقه زیست محیطي برگزار گردید 
و به تعدادي از شرکت کنندگان به قید قرعه 

جوائزي اهداء شد.

بی دقتی در رانندگی باز هم برای حیوانات حادثه آفرید
به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج؛ 
صبح روز گذشته یک قالده روباه زخمی توسط دو شهروند مسئولیت پذیر 
منطقه باغستان به این اداره تحویل شد. خانمی در هنگام ورزش در پارک 
نرگس بلوار باغستان روباهی زخمی که قادر به حرکت نبود مشاهده نموده 
و با خودرو شخصی یکی از شهروندان حیوان زخمی را به این اداره منتقل 
و تحویل کارشناسان ذیربط گردید که پس از بررسی وضعیت جسمانی 

این حیوان فوراً برای درمان به کلینیک تخصصی حیوانات ارسال شد. 
مهندس لشگری رئیس اداره محیط زیست کرج ضمن تشکر از این دو 
شهروند گرامی و مسئولیت پذیر اظهار داشت؛ متاسفانه موضوع تکراری 
تصادفات جاده ای باعث از بین رفتن شمار زیادی از گونه های حیوانی 
کشور شده و همچنان زندگی آنها را تهدید می کند که تنها با کمی دقت 
در رانندگی به ویژه در هنگام شب و ابتدای صبح که تردد حیوانات بیشتر 

است، کاهش خواهد یافت. 
وی افزود: دیدن این روباه زخمی و بی دفاع که به نظر می رسد خودرو 
از روی کمر این حیوان عبور کرده بسیار غم انگیز و دلخراش است که 
امیدوارم با توجه بیشتر همه مردم به موجودات زنده اطراف به عنوان 

مخلوقات خداوند، دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.
وی در پایان از عموم شهروندان تقاضا نمود در صورت مشاهده مواردی از 
این دست در اسرع وقت با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج با 
شماره تلفن 32504905 و محیط بانی پورکان مستقر در محور کرج - 

چالوس با شماره تلفن 35353385 تماس حاصل فرمایند. 

برگزاری نشست مشترک معاونتهای  توسعه 
مدیریت و منابع بنادرشهید رجایی و نوشهر

نشست مشترک معاونین توسعه مدیریت و منابع بنادر شهید رجایی و 
نوشهر با هدف انتقال تجربیات و بهره گیری از خرد جمعی به میزبانی 

مجتمع بندری شهید رجایی برگزار شد. 
در این نشست صمیمانه که در سالن جلسات مهمانسرای اداره کل 
بنادر ودریانوردی هرمزگان برگزار شد، »حمید رضا محمد حسینی« 
معاون توسعه مدیریت و منابع این اداره کل ضمن تبریک حلول ماه 
ربیع االول  هدف از برگزاری چنین جلساتی را استفاده و ارائه توفیقات 
بدست آمده و بهره گیری از مدلهای موفق با استفاده از خرد جمعی 
و انتقال تجربیات موفق در بین بنادر برشمرد و تصریح کرد: با توجه 
و وسعت کار در معاونتهای توسعه مدیریت و منابع بنادر کشور لزوم 
برگزاری جلسات مشترک و تشریح عملکرد واحدهای زیر مجموعه 
وتدوین یک برنامه نظام مند با استفاده از تجربیات ضرورت دارد.  معاون 
توسعه مدیریت و منابع اداره کل بنادر ودریانوردی هرمزگان با اشاره 
به اینکه مطالب مطروحه در این جلسه در قالب صورتجلسه تنظیم و 
در اختیار سازمان مرکزی و بنادر دیگر قرارخواهد گرفت، افزود: بخش 
های مختلف نظیراداره امور مالی، اداری، اموال و امور عمومی اقدامات 
شاخص خود را تشریح و مدلهای موفق در هرحوزه جهت بهره گیری 
دیگرهمکاران واحصاء اقدامات مطلوب کارکنان بنادر دیگر، جمع بندی 
و جهت تدوین یک برنامه نظام مند دراختیار همکاران قرارخواهد گرفت 
توسعه  معاون  رجبی«  »سیاوش  نشست  این  از  دیگری  بخش  در   .
مدیریت و منابع بندر نوشهر نیز ضمن قدردانی از میزبانی شایسته 
همکاران بندر شهید رجایی اظهار داشت: با توجه به حجم باالی فعالیت 
در ابعاد مختلف تجاری ،اداری ونیروی  انسانی در مجتمع بندری شهید 
رجایی استفاده از تجربیات همکاران پرتالش در این بندر میتواند تاثیر 
با  این رو  از  باشد؛  از دوره های آکادمیک داشته  بیشتری  به مراتب 

هماهنگی صورت گرفته است.

خبر خبر

در  الکتروپمپ  تعویض  و  چاه  تعمیق  با 
شهرستان  روستاهای  به  آبرسانی  تاسیسات 
بر  بالغ  با جمعیتی  روستا  اللی آب شرب ۶3 

9 هزار و 500 نفر بلحاظ کمی بهبود یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
حتی  چاه  تعمیق  خوزستان  استان  روستایی 
امور  کارکنان  توسط  آب  کاهش سطح  بدلیل 

آبفاروستایی شهرستان اللی انجام شد.
شهرستان  روستایی  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
اللی با بیان اینکه 18 متر تعمیق چاه توسط 
گفت:  است،  شده  انجام  امور  این  کارکنان 
کاهش سطح آب چاه حتی باعث ایجاد اختالل 
از روستاها شده بود که  در آبرسانی به برخی 
مشکل  این  چاه  عمق  افزایش  و  چاه  حفر  با 

برطرف شد.
شده  انجام  عملیات  کرد:  اظهار  مرادی  علی 
افزون  اعتباری  با  و   امور  این  توسط کارکنان 

بر 5 میلیون تومان انجام شد.
گفتنی است چاه هتی محل تامین آب شرب 

34 روستا با جمعیتی بالغ بر 3500 نفر است.
انبار  الکتروپمپ  تعویض  به  اشاره  با  مرادی 
سفید افزود: این پروژه بدلیل سوختگی پمپ و 

توسط کارکنان این امور به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: با تعویض الکتروپمپ انبار سفید 
مشکل تامین آب شرب 27 روستا با جمعیتی 

بالغ بر 2000 نفر برطرف شد.
آب شرب  تامین  مشکل  اینکه  بیان  با  مرادی 

با  نیز  اللی  شهرستان  جمعیت  پر  روستای   2
شد،  حل  تراز  رگ  تاسیسات  پمپ  تعویض 
گفت: تاسیسات رگ تراز 2 روستای پر جمعیت 
اللی را تحت پوشش دارد که سوختگی پمپ 
باعث ایجاد اختالل در آبرسانی به اهالی این 2 

روستا شده بود.
روستایی شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
با  خانوار   700 روستا   2 این  افزود:  اللی 
پوشش  تحت  را  نفر  هزار   4 بر  بالغ  جمعیتی 

دارند.
مرادی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به 
ترمیم جاده دسترسی تاسیسات هتی بیان کرد: 
پس از بارندگی های سیل آسای سال گذشته 
جاده دسترسی به این تاسیسات بکلی از بین 
رفته بود، که سبب شد تا جاده انحرافی برای 
اندازی شود.  راه  آبداران  و  آالت  ماشین  تردد 
وی افزود: به همت کارکنان امور آب و فاضالب 
روستایی شهرستان اللی جاده تاسیسات هتی 

بصورت موقت ترمیم و بازسازی شد.

بهبود آب شرب 9 هزار و 500 نفر از  روستاییان شهرستان اللی

استاندار هرمزگان بر کاهش زمان رفع حوادث و 
هدر رفت آب و افزایش رضایت مندی شهروندان 

در بخش آب و فاضالب تاکید کرد.
جاسم  استان،  آبفاي  عمومي  روابط  گزارش  به 
رفع  تجهیزات  از  برداری  بهره  آیین  در  جادری 
حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاضالب، از آب به 
عنوان زیربنای اصلی توسعه نام برد و گفت: علی 
رغم کمبود منابع مالی و اعتباری، سرمایه گذاری 
های ارزشمندی در این بخش صورت گرفته که 
شرکت آب و فاضالب را جزو سازمان های موفق 

در استان قرار داده است.
بخش  به  خدمات  و  کارها  سپاری  برون  وی 
خصوصی را امری مهم و قابل تحسین و عقالنی 
دانست و تصریح کرد: در طول سال های گذشته 
ادارات دولتی مجریان خوبی در  ثابت شده که 
اجرای طرح ها نیستند و هر جا کارها به بخش 
خصوصی واگذار شد نتیجه بهتری بدست آمده 
بخش  در  شد:  یادآور  هرمزگان  استاندار  است. 
دولتی بیشتر هزینه ها به جای اینکه صرف خدمات 
و عمران شود، صرف تشریفات می شود در حالیکه 
بخش خصوصی براي هر ریال پول خود برنامه دارد 
و خدمات را در زمان سریعتر و با کیفیت بهتر انجام 

می دهد.
وی خاطرنشان ساخت: با توجه به ضرورت کاهش 
هدر رفت آب و مدیریت مصرف، انتظار می رود 
تر شود که در صورت  زمان رفع حوادث کوتاه 
تحقق این امر عالوه بر صرف هزینه و زمان کمتر، 

رضایت مندی بیشتری به دنبال دارد.
فاضالب  آب  شرکت  اقدام  از  ادامه  در  جادری 
شهرداری  همکاری  خصوص  در  هرمزگان 
در  شرب  آب  مصرب  کاهش  در  بندرعباس 
فضای سبز قدردانی کرد و گفت: با تالش های 
صورت گرفته میزان هدر رفت آب در استان به 
18درصد رسیده در حالی که متوسط هدررفت 
آب در کشور 25درصد است.  »جادري« میانگین 
بارندگی در کشور را 140میلی متر اعالم کرد و 
گفت: این در حالیست که از سال 70 تاکنون با 
ادامه خشکسالیها، متوسط بارندگی در هرمزگان 
به ۶9میلی متر در سال رسیده که این رقم نشان 
می دهد این استان تا چه حد از لحاظ منابع آبی 

فقیر است.
نیز  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
در این آیین، تغییر اقلیم و االینده های زیست 
محیطی، کاهش کمی و کیفی منابع و افزایش 
از مهمترین عواملی  را  درخواست های مردمی 
دانست که شرکت آب و فاضالب را ناگزیر به ارتقا 
خدمات، تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی خود 
نموده است. »امین قصمی« سرعت رفع حوادث و 
تغییر شیوه برخورد با حوادث و اتفاقات را به عنوان 
دو اصل مهم در این مجموعه دانست و گفت: طرح 
ارتقا تجهیزات و ماشین االت رفع حوادث و اتفاقات 
از اردبیهشت ماه سال جاري با همکاري بخش 
خصوصي و با هدف ارائه خدمات بهتر به شهروندان 

بندرعباس در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

بهره برداري از تجهیزات رفع هدررفت آبفا هرمزگان

زمان؛  پیام  خبرنگار  زاده-  حسن  فاطمه 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: 
در سال جاری بیش از 50 میلیارد ریال در 

مازندران اجرای نیت واقف شد.
حجت االسالم ستار علیزاده در جلسه دیدار 
ربیع  با  مازندران  وقف  دهه  ستاد  اعضای 
کرد:  اظهار  مازندران،  استاندار  فالح جلودار 
برخوردار  باالیی  جایگاه  از  اسالم  در  وقف 

است.
بارها  رهبری  معظم  مقام  اینکه  بیان  با  وی 
بر حفظ و حراست از موقوفات تاکید کردند، 
و  اصلی  وظیفه  موقوفات  از  حراست  افزود: 

قانونی سازمان اوقاف و امور خیریه است.
مازندران  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
از  افزایش بهره وری موقوفات طبق قانون را 
وظایف سازمان اوقاف دانست و تصریح کرد: 
به  بزرگترین چپاول  اسالمی  انقالب  از  قبل 
برکت  به  اما  بود  گرفته  صورت  موقوفات 

انقالب، وقف در کشور احیا شد.
علیزاده با بیان اینکه در سال جاری 80 وقف 
جدید با حدود 30 هزار مترمربع مساحت و 
ثبت  استان  در  ریال  میلیارد   50 ارزش  به 
 10 مودت  اجرای طرح  با  کرد:  عنوان  شد، 
میلیارد   50 و  نقدی  به صورت  ریال  میلیارد 
و  امام زادگان  به  نقدی  غیر  به صورت  ریال 

بقاع متبرکه کمک مالی شد.
میلیارد   50 از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 

شد،  واقف  نیت  اجرای  مازندران  در  ریال 
خاطرنشان کرد: 14 مورد از اراضی اختالفی 
اوقاف با منابع طبیعی در سال جاری تعیین 

و تکلیف شد.
از  مازندران  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
خبر  استان  در  جدید  وقف   18 شناسایی 
دستگاه های  و  شهرداران  افزود:  و  داد 
با  و جواز  پروانه  هنگام صدور  خدمات رسان 

اداره اوقاف استعالم گیرند.
حضور  با  جلسه  پنج  کرد:  بیان  علیزاده 
سطح  در  جمعه  ائمه  و  فرمانداران 
معضالت  و  رفع مشکالت  برای  شهرستان ها 
حوزه وقف تشکیل شده، اضافه کرد: استفاده 
تهیه  اطالع رسانی،  حوزه  در  ظرفیت ها  از 
بارگذاری  و  تولید  پرمخاطب،  برنامه های 
انجام  برنامه های  از  مجازی  فضای  در  اخبار 
و  استعالم  به بحث  اشاره  با  است. وی  شده 
پروانه ساختمانی در ارتباط با امالک وقفی، 
پروانه های  صدور  در  شهرداران  داد:  ادامه 
بیشتری  ساختمانی در حوزه وقف همکاری 

داشته باشند.
با  مازندران  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
تعمیر  اعتبارات  به  ویژه ای  نگاه  اینکه  بیان 
اوقاف  گفت:  گیرد،  صورت  اوقاف  تجهیز  و 
جهادی  مدیریت  با  سال  طول  در  مازندران 
و انقالبی و با همراهی و تعامالت دستگاه ها 

خروجی خوبی داشته است.

اجرای 50 میلیارد ریال به نیت واقف در مازندران 
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دادنامه 
پرونده کالسه 9509980231400319 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید محالتی تهران تصمیم نهایی شماره 9509970231400۶73
خواهان-شفیع ذاکریان فرزند غالمحسین 

خوانده –ماشاا... کبره فرزند محمد 
خواسته ها –مطالبه خسارت دادرسی-تنفیذ قرارداد 

بطرفیت  ذاکریان  شفیع  خواهان  تقدیمی  دادخواست  خصوص  –در  دادگاه  رای 
خوانده ماشاا... کبره به خواسته تنفیذ قرارداد مورخه 90/3/3 و مطالبه خسارت 
داشته  اظهار  خواهان  که  وتوضییح  بدین  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  دادرسی 
مالکیت ملک به نام خودم می باشد سرقفلی دست خوانده بوده که از ایشان خریدم 
و مبایعه نامه دارم در حال حاضر اداره مالیات می گوید که ما از کجا بدانیم شما 
سرقفلی را خریده اید من هم مدرک نشان می دهم قبول نمی کنند ملک خراب 
شده است و کسی نیست و سرقفلی را نیز خریده ام و با عنایت به محتویات پرونده 
و رونوشت اسناد و مدارک تقدیمی و اینکه اصل بر صحت عقد در معامالت بوده 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی حاضر نشده و مستند مصون دعوی خواهان 
مصون از هر گونه ایرادی باقی مانده و به استناد مواد 10-219 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به تنفیذ و تایید صحت موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 90/3/3 و 
پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید رای صادره غیابی ظرف 
این دادگاه و سپس ظرف مدت  ابالغ قابل واخواهی در  از  مدت بیست ور زپس 

بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
11۰/1۰۴۵97 دادرس شعبه 1۴9 دادگاه عمومی تهران 

آگهی
خواهان احمدرضا بخشنده  دادخواستی به طرفیت خوانده  محمدرضا کرمی   به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی 
رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم   ملک   
واقع  تهران  باهنر  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   120 شعبه  به 
باهنر ارجاع و به کالسه  در تهران فلکه چهارم تهرانپارس مجتمع قضایی شهید 
95099802417005۶9 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/12/10 و ساعت 
10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
11۰/1۰۴۶۰۶ منشی   دادگاه حقوقی شعبه 1۲۰دادگاه عمومی حقوقی شهید  باهنر تهران

آگهی
ابراهیمی  محمد  فرید  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رسولی  شبنم  خواهان  
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم   زوجه   درخواست  به  طالق  خواسته   به 
مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   281 شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  تهران 
قضایی شهید باهنر تهران واقع در تهران فلکه چهارم تهرانپارس مجتمع قضایی 
وقت  که  گردیده  ثبت  به کالسه9509980242900۶04   و  ارجاع  باهنر  شهید 
رسیدگی آن  95/11/2۶و ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
11۰/1۰۴۶۰3 منشی   دادگاه حقوقی شعبه ۲۸1دادگاه عمومی حقوقی شهید  باهنر تهران

دادنامه 
پرونده کالسه 9409980242100287 شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره 9409970242100787
با  و  روحانی  مجتبی  عاملی  مدیریت  به  غذایی دستچین  خواهان-شرکت صنایع 

وکالت مسعود مردانی رازلیقی فرزند امین 
خوانده –نریمان الوندی امراله 

خواسته –مطالبه وجه بابت 
تقدیم  باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستی  –خواهان  گردشکار 
داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 

نماید 
این پرونده خواهان شرکت صنایع غذایی دستچین به مدیریت  رای دادگاه –در 
به خواسته  رازلیقی دادخواستی  وکالت مسعود مردانی  با  عاملی مجتبی روحانی 
صدور حکم به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال وجه دو فقره چک به 
صادارت  بانک   92/12/25 مورخه  و 598238   93/2/7 مورخه  شماره 598244 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
خوانده نریمان الوندی امراله تقدیم داشته است بدین شرح که خواهان به استناد 
تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت مدعی است وجه چک مذکور را از 
خوانده طلبکار می باشد و خوانده از پرداخت امتناع می نماید از آنجائیکه وجود 
سند تجاری در ید دارنده سند اماره بر وجود دین بر ذمه خوانده صادر کننده می 
باشد و خوانده با وصف ابالغ قانونی حضور نیافته و الیحه ای هم در دفاع تقدیم 
نداشته است ادعای خواهان را محرز و مسلم تشخیص و با پذیرش مبلغ دویست 
و پنجاه میلیون ریال بعنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید هر یک از چک های مذکور لغایت 
یوم االدا وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

می باشد.
11۰/1۰۴۶13   رئیس شعبه 1۲۴ دادگاه عمومی تهران 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پیکان وانت مدل 92 با شماره شهربانی 317ص48ایران 72 
با شماره موتور 114f0045۶17و شماره شاسی naaa3۶aadg293808مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی اسناد فروش 
اینجانب علی اکبر افضلی مالک خودرو ی پیکان وانت 1۶00 مدل 1389 شماره بدنه 
naaa4۶aa2Ag087958و شماره موتور 114880۶8324و شماره پالک 259ج82 
ایران ۶2 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده 
است لذا چنانچه احدی ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
منطقه ای ساری واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه 

نمایند بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط اقدام خواهد
 نکا 

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز وانت نیسان 2400 مدل 1385 به شماره انتظامی ایران 
 PL140EE09۶91 82-418ص47 و به شماره موتور 317012 و به شماره شاسی
به نام سیده شهربانو حسینیان مرزونی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی تغییرات شرکت 
فنی مهندسی پترومهزیاران اروند)سهامی خاص(به شماره ثبت۲۸91وشناسه 

ملی1۴۰۰3۸3۵۸۸3
مدیره  وهیئت  العاده  بطورفوق  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  موجب  به 
مورخ94/12/10 شرکت واصله به تاریخ94/12/1۶تصمیمات ذیل اتخاذگردید:1-

آقایان احسان بردباربه شماره ملی 1971738141،محمودترابی انگجی به شماره 
سمت  175۶154422به  ملی  شماره  به  ملی00448۶۶۶41وعلیرضاناصری 
بردباربه  احسان  شدند.2-آقایان  انتخاب  دوسال  مدت  برای  مدیره  هیئت  اعضای 
نائب رئیس  انگجی به سمت  سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره،محمودترابی 
شدند.کلیه  انتخاب  مدیره  عضوهیئت  سمت  به  وعلیرضاناصری  مدیره  هیئت 
مدیره  هیئت  ورئیس  منفردمدیرعامل  باامضاء  بهاداروتعهدآورشرکت  اسنادواوراق 
شناسه  نگاربه  تلفیق  حسابرسی  باشد.3-موسسه  معتبرمی  بامهرشرکت  همراه 
ملی1754874703به  شماره  به  محمدرضاعتابی  ملی10320853372،آقای 
سال  یک  مدت  برای  شرکت  البدل  علی  وبازرس  اصلی  بازرس  به سمت  ترتیب 

انتخاب شدند.    شماره م.الف)9/780(
سیدعلی عاملی-رئیس اداره ثبت شرکتهاومالکیت های معنوی

آگهی موضوع ماده3
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
شماره3002۶1۶-1395مورخ1395/4/30-تصرفات  رای  برابر  فاقدسندرسمی 
ازشادگان  شناسنامه240صادره  شماره  به  فرزندماضی  زاده  احمدجاری  آقای/خانم 
کدملی1899444114نسبت به یکباب ساختمان به مساحت /98مترمربع قسمتی 
دفتر233صفحه298و  دواهوازاخبارخروجی  پالک2۶95/18بخش  ازششدانگ 
337و340بنام محسن طالبی منجربصدوررای گردیده لذابرابرماده3قانون مزبورمراتب 
دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به 
تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی 
بمدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت 
نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
به مقامات قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه اداره ثبت محل تحویل 
نمایندبدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات 
اقدام به صدورسندمالکیت خواهدنمود.    شماره م.الف)5/3384( تاریخ انتشارنوبت 

اول:1395/9/1 تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/9/1۶
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه۲اهواز-شیخ زاده

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

رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
قانون  موضوع  اول  شماره1395۶0331055003550هیات  رای  رسمی.برابر  سند 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عیسی یوسفی 
فرزند اصغربشماره شناسنامه 8۶2دریک باب ساختمان به مساحت134/32مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 3۶اصلی واقع درصالح آبادخریداری از مالک رسمی 
اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  419دفتر1193  ستارکوهدارصفحه  آقای 
به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص  عموم مراتب در دونوبت 
از تاریخ  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
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 رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمدسلیمانی رییس ثبت اسنادو امالک نظرآباد

هیات موضوع
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانونی تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
1-برابر رای  شماره 1394۶0313012002359 و رای 
هیات   1395۶031301200172۶ شماره  اصالحی 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختماهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان تکاب به دعوی تولیت به 
شناسه ملی 110141240050 فرزند – صادره از – در 
ششدانگ اعیانی یک باب مسجد )عرصه ملک اوقاف 
است( به مساحت 523/81 متر مربع پالک 104۶ فرعی 
از یک اصلی واقع در شهرستان تکاب خیابان انقالب 
جنب پل سرحدی خیابان ساحلی – مسجد محمدیه  
خریداری از مالک رسمی آقایان علی محمدی و موسی 

محمدی محرز گردیده است.
2-برابر رای شماره 1395۶0313012001332 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
مالکانه بالمعارض  حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات 

متقاضی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تکاب به 
دعوی تولیت به شناسه ملی 110141240050 فرزند 
– صادره از – در ششدانگ یک بابا مسجد به مساحت 
اصلی  یک  از  فرعی  مربع پالک 1335  متر   488/12
مفروز و مجزی شده از 401 فرعی واقع در شهرستان 
تکاب- خیابان انقالب خریداری از مالک رسمی آقایان 

محمدباقر بلوری و یداله منوری محرز گردیده است.
3-برابر رای شماره 1395۶0313012001497 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان تکاب به دعوی تولیت  
تولیت به شناسه ملی 110141240050 فرزند – صادره 
از – در ششدانگ اعیانی یک باب مسجد و تکیه حضرت 
قاسم )عرصه ملک اوقاف است( به مساحت ۶۶۶/84 متر 
مربع پالک 7899 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی 
شده از یک فرعی واقع در شهرستان تکاب – خیابان 
زمزم حریداری از مالک رسمی آقای ایوب سلیمانیان 

محرز گردیده است.
4-برابر رای شماره 1395۶0313012001142 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه 
متقاضی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تکاب به 
دعوی تولیت تولیت به شناسه ملی 110141240050 
فرزند- صادره از – از در ششدانگ اعیانی یک باب تکیه 
اکبریه)عرصه ملک اوقاف است( به مساحت 378/87 متر 
مربع پالک 87۶7 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی 
میدان  تکاب  شهرستان  در  واقع  فرعی  از 975  شده 
آزادی خریداری از مالک رسمی آقایان محمود و حسین 
و ابراهیم و محمد علی همگی هادی و اسماعیل هادی 

بافکر محرز گردیده است.
5-برابر رای شماره 1395۶0313012002004 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان تکاب به دعوی تولیت 
تولیت به شناسه ملی 110141240050 فرزند – صادره 
از – در ششدانگ یک باب مسجد به مساحت 892/82 
متر مربع پالک 87۶8 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی 
شده از 1083 فرعی واقع در شهرستان تکاب – شریف 
آباد خریداری از مالک رسمی آقایان و غالمرضا احتساب 

و ایوب سلیمانیان محرز گردیده است.
۶-برابر رای شماره 1395۶0313012002005 هیات 

اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تکاب به دعوی تولیت 
تولیت به شناسه ملی 110141240050 فرزند- صادره 
از – در ششدانگ یک باب مسجد به مساحت 543/94 
متر مربع پالک 475 فرعی از 43 اصلی واقع در قجور 
بخش 1۶ مراغه حوزه ثبتی شهرستان تکاب – خیابان 
بسیج- جنب تاالر صبا خریداری از مالک رسمی آقای 

شعبانعلی ارجمند محرز گردیده است.
7-برابر رای شماره 1395۶0313012001143 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه 
متقاضی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تکاب به 
دعوی تولیت تولیت به شناسه ملی 110141240050 
فرزند – صادره از – در ششدانگ اعیانی یک باب مسجد 
)عرصه ملک اوقاف است( به مساحت 952/59 متر مربع 
پالک 298 فرعی از 44 اصلی واقع در روستای یولقون 
ایوب سلیمانیان  از مالک رسمی آقای  آقاج خریداری 

محرز گردیده است.
هیات  شماره 13950313012001144  رای  8-برابر 

اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان تکاب به دعوی تولیت 
تولیت به شناسه ملی 110141240050 فرزند- صادره 
از – در ششدانگ  اعیانی یک باب حمام قدیمی )عرصه 
ملک اوقاف است( به مساحت 554/1۶ متر مربع پالک 
299 فرعی از 44 اصلی واقع در روستای یولقون آقاج 
خریداری از مالک رسمی آقای ایوب سلیمانیان محرز 

گردیده است .
9-برابر رای شماره 1395۶0313012001498 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه 
متقاضی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تکاب به 
دعوی تولیت تولیت به شناسه ملی 110141240050 
فرزند- صادره از – در ششدانگ اعیانی یک باب حسینیه 
) عرصه ملک اوقاف است( به مساحت 2۶5/93 متر مربع 
پالک 559 فرعی از 44 اصلی مفروز و مجزی شده 11۶ 
فرعی واقع در روستای یولقون آقاج خریداری از مالک 

رسمی آقای ایوب سلیمانیان محرز گردیده است .
 1395۶0313012003123 شماره  رای  10-برابر 

هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تکاب به 
دعوی تولیت تولیت به شناسه ملی 110141240050 
باب  یک  عرصه  ششدانگ  در   – از  صادره  فرزند- 
ساختمان دهیاری به مساحت 57/۶0 متر مربع پالک 
5۶0 فرعی از 44 اصلی واقع در روستای یولقون آقاج 
خریداری از مالک رسمی آقای ایوب سلیمانیان محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/01  تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1395/09/1۶
رئیس ثبت اسناد و امالک تکاب

راه اندازي ادارات ETAX در راستاي 
اجرایي نمودن اقتصاد مقاومتي

جلسه پیاده سازي طرح جامع مالیاتي و بهره 
برداري از سامانه نرم افزاري یکپارچه مالیاتي 
با حضور سید  استان مرکزي   etax اداره  در 
و  فني  دفتر  محترم  کل  مدیر  ختمي  کاظم 
حسابرسي مالیاتي جناب آقاي ابوالفضل صفي 
معاون محترم مدیرکل مرکز تهران و مستوفي 
شهر  غرب  مالیاتي  امور  اداره  محترم  رئیس 
تهران، اعضا کمیته پیاده سازي سراسري طرح 
جامع مالیاتي و همچنین با حضور ساالر فرد 
مرکزي  استان  مالیاتي  امور  محترم  کل  مدیر 
و  کالنتري  و  جوادي  آقاي  محترم  معاونان  و 
مالیاتي  جامع  طرح  سازي  پیاده  کمیته  اعضا 
در استان مرکزي در محل سالن جلسات دفتر 

مدیر کل تشکیل گردید. 
شوراي  مصوبات  اجراي  در  که  جلسه  این  در 
راهبري طرح جامع مالیاتي و دستور قائم مقام 
پیاده  خصوص  در  سازمان  کل  رئیس  محترم 
آقاي   ، شد  برگزار  مالیاتي  جامع  طرح  سازي 
ختمي مدیر کل دفتر فني و حسابرسي مالیاتي 
ضمن بیان تاریخچه اجراي این طرح و مراحل 
فرمان  به  باتوجه  افزود:  تاکنون  کار  پیشرفت 
مقام معظم رهبري در خصوص اجراي اقتصاد 
مقاومتي و ابالغیه فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
درخصوص اجرایي نمودن اقتصاد مقاومتي به 
مالیاتي یکي  اینکه طرح جامع  و  وزارت  مقام 
به  و  است  کشور  اقتصادي  عظیم  پروژه   8 از 
جهت پیشرفت سریعتر و ایجاد یک دگرگوني 
در ساختار، کمیته پیاده سازي سراسري طرح 
تا  داد  جلسه  تشکیل   95 ماه  اردیبهشت  در 
ابالغیه  و   95 اقدام  هاي  برنامه  به  توجه  با 
هاي  پروژه  بتواند  مقاومتي  اقتصاد  فرماندهي 
تعریف شده را به سمت تلفیق مباحث اقتصاد 
مقاومتي و وصول منابع مالیاتي سوق دهد، که 
نتیجه آن تدوین سند پیاده سازي بود که در 
تیر ماه سال جاري به تصویب شوراي راهبري 

طرح جامع مالیاتي رسید.
اجراي  راستاي  در  کرد:  اضافه  ادامه  در  وي 
ادارات  در   etax ادارات  مالیاتي  جامع  طرح 
جامع  طرح  اول  مرحله  مالیاتي  امور  کل 
تعداد  افزایش  با  و  شد  اندازي  راه  مالیاتي 
کل  ادارات  تدریج  به  ها  اظهارنامه  بارگذاري 
خواهد  بار  زیر  نیز  چهارم  سوم،  دوم،  مراحل 
بتوانیم   95 ماه  بهمن  در  است  امید  و  رفت 
کشور  در  را  مالیاتي  جامع  طرح  افتتاحیه 

داشته باشیم.

با ظرفیت روزانه 1۲۵ میلیون مترمکعب 
پاالیشگاه فجرجم آماده فرآورش حداکثری گاز

 شرکت پاالیش گاز فجرجم با توجه به زیرساخت های تعریف 
شده آمادگی الزم را برای فرآورش روزانه 125 میلیون مترمکعب 

گاز در فصل زمستان دارد. 
پاالیش گاز فجرجم  برداری شرکت  بهره  عبدالصمد نجفی، رئیس 
این شرکت  اکنون روزانه 75 میلیون مترمکعب گاز در  گفت: هم 

فرآورش می شود.
رئیس بهره برداری شرکت پاالیش گاز فجرجم افزود: این شرکت 
با هشت واحد شیرین سازی، ظرفیت فرآورش روزانه 125 میلیون 

مترمکعب گاز را دارد.
وی عنوان کرد: هم اکنون روزانه 74 میلیون مترمکعب گاز دریافتی 
از میدان های نار و کنگان با 17 میلیون مترمکعب گاز دریافتی از 

پارس جنوبی مخلوط و فرآورش می شود.
این  در  سازی  شیرین  و  فرآورش  از  پس  گاز  داد:  ادامه  نجفی 

پاالیشگاه برای مصرف به خط دوم سراسری تزریق می شود.
رئیس بهره برداری شرکت پاالیش گاز فجرجم یادآور شد: افزون بر 
فرآورش گاز، روزانه 200 تن گاز مایع، چهار هزار مترمکعب میعانات 

گازی و پنچ هزار تن پروپان نیز در این پاالیشگاه تولید می شود. 
گاز  مترمکعب  میلیون   80 فرآورش  ظرفیت  با  فجرجم  پاالیشگاه 
فعالیت خود را آغاز کرد. ظرفیت این پاالیشگاه طی سال های 72 
تا 7۶ به 115 و در سال 89 این مقدار به 125 میلیون مترمکعب 

رسید.
در سال های اول طراحی، خوراک این پاالیشگاه از میدان های نار 
و کنگان تامین می شد و براساس برنامه های تعریف شده ازسال 
89 زمینه دریافت گاز از فازهای ۶، 7 و 8 پارس جنوبی فراهم شد.

توقیف 28039 دستگاه وسیله نقلیه متخلف در استان البرز
به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس راهور استان البرز در هشت 
توقیف  متخلف  نقلیه  وسایط  دستگاه   28039 جاری  سال  ماهه 

شده است.
در این گزارش آمده است؛ در راستای برقراری انضباط اجتماعی- 
ترافیکی و با هدف تسهیل در عبور و مرور و برخورد با موتورسواران 
و رانندگان متخلف طرح ارتقا امنیت اجتماعی در سطح استان به 

اجرا گذاشته شده است.
همچنین این گزارش حاکی از آن است که تعداد 28039 دستگاه 
تعداد  این  از  که  شده  توقیف  مجموع  در  متخلف  نقلیه  وسیله 
موتورسیکلت  دستگاه   15372 تعداد  و  خودرو  دستگاه   12۶۶۶

بوده است.

برخورد با رانندگان متخلف در هشت ماهه سال 95

مرکز اطالع رسانی پلیس راهور استان البرز همچنین در گزارشی 
از سیستم های  بهره گیری  با  امسال،  اعالم کرد: در هشت ماهه 
هوشمند و به روز مرتبط با سامانه ناجا 122 خودرو دارای خالفی 
دارا  به جهت  نیز  راننده  و 117  توقیف  ریال  میلیون  ده  از  بیش 
رانندگی  از  از 30 نمره منفی به مدت سه ماه  بودن سابقه بیش 

محروم شدند.
پلیس راهور استان البرز اعالم کرد: به منظور حفظ جان شهروندان 
از  ماه   ۶ به مدت  و  و معتاد شناسایی  راننده مست  معابر ۶2  در 

رانندگی محروم شده اند.

خبر خبر

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت 
محیط زیست خوزستان گفت: »کارگروه کسب 
و کار« در تاالب بین المللی شادگان با همکاری 
دفتر  و   )UNDP( ملل  سازمان  عمران  برنامه 
محیط  سازمان حفاظت  های  تاالب  از  حفاظت 

زیست به تازگی تشکیل شده است.
هدف  با  طرح  این  کرد:  اظهار  موال  عادل  سید 
بهره برداری معقوالنه از کارکردهای تاالب در ۶ 
استان )آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، بوشهر، 
می  اجرا  به  خوزستان(  و  وبختیاری  چهارمحال 
درآید که در خوزستان نیز در تاالب بین المللی 

شادگان اجرایی می شود. 
وی تاکید کرد: با اجرای این طرح می توان امیدوار 
شادگان  تاالب  در  گردشگران  حضور  که  بود 
قانونمند شود و هم گردشگران و هم جوامع محلی 
الزاماتی در برخورد با این تاالب داشته باشند تا به 

این محیط آسیبی وارد  نشود. 
موال همچنین با اشاره به بازدید هزاران گردشگر 
از تاالب شادگان اظهارکرد: با توجه به گرمای هوا 
و  فصلی  شادگان  تاالب  در  گردشگری  منطقه، 

بیشتر در ایام نوروز است. 
بسیار  ظرفیت  گردشگری،  اینکه  بیان  با  وی 
خوبی است که در تاالب شادگان آغاز شده افزود: 

تاالب هورالعظیم به دلیل مرزی بودن و فعالیت 
های صنعتی مناسب گردشگری نیست اما تاالب 
شادگان خوشبختانه مسیر خوبی را در این زمینه 
طی کرده است.  معاون محیط زیست خوزستان 
مرکز  گردشگری،یک  بخش  در  کرد:  اضافه 
بازدیدکنندگان تاالب شادگان در این شهرستان 
احداث شده و یک مرکز بازدیدکنندگان دیگر در 
آبادان در حاشیه تاالب شادگان احداث شده است. 
به گفته وی، زیرساخت های گردشگری در این 
میراث  و  زیست  محیط  همکاری  با  را  منطقه 
خوزستان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی 

مهیا کرده ایم که در سه، چهار سال اخیر، مردم 
و مسافران و گردشگران از آن استفاده می کنند. 

موال ، جذب گردشگر به صورت قانونمند و مدیریت 
شده با مشارکت جوامع محلی را از اهداف طرح 

گردشگری تاالب شادگان ذکر کرد. 
بین  تاالب  در  گردشگری  های  چالش  از  یکی 
نبود  گذشته  های  سال  در  شادگان  المللی 
که  است  بوده  تاالب  این  در  یکپارچه  مدیریت 
طبیعی  محیط  این  در  گردشگری  شده  باعث 
دچار نوعی آشفتگی باشد و آسیب هایی به این 
اکوسیستم وارد کند.  تاالب بین المللی شادگان 

با بیش از 500 هزار هکتار وسعت، بزرگ ترین 
تاالب بین المللی کشور )ثبت شده در کنوانسیون 
تاالب در جنوب  این  رامسر( است.  المللی  بین 
خوزستان قرار دارد و حدود 100 هزار نفر از مردم 
محلی به درجات مختلف برای تامین معاش به 
منابع تاالب وابسته هستند.  ساالنه هزاران پرنده 
زمستان گذر به این تاالب مهاجرت می کنند. 
بیش از 30 درصد از پرندگان ایران )154 گونه(، 
و  )40 گونه(  ایران  پستانداران  از  25 درصد 
45 درصد از ماهیان ایران )3۶ گونه ماهی مردابی 
تاالب  این  در  دریایی(  ماهی  عالوه 45 گونه  به 

زندگی می کنند.
عالوه بر آن، 17 جامعه اصلی گیاهی متشکل از 
110 گونه گیاهی )یک و نیم درصد از کل گیاهان 
موجود در کشور(، سه  گونه  دوزیست، 9 گونه خزنده 
و چهار گونه میگو در این زیستگاه بی نظیر حضور 
نیاز آبی تاالب،  دارند.  سد   سازی، رعایت نشد   ن 
پرورش  نیشکر،  مزارع  آلود   ه  پساب های  تخلیه 
نفتی،  های  لوله  عبور  خوزستان  فوالد     و  ماهی 
فعالیت 30 واحد    پتروشیمی و تخلیه زباله های 
شهری و احداث کارخانه فوالد    شاد   گان این تاالب 
منحصربه فرد    را از 21 سال پیش )از سال 1993( 
وارد    فهرست مونترو )فهرست تاالب های در معرض 

خطر( کرد   ه است. 

همکاری سازمان ملل در طرح »کسب و کار« تاالب بین المللی شادگان

زاده:   حسن  فاطمه  زمان-  پیام  خبرنگار   
پیرامون  نشستي  از  پس  ساري  شهردار 
امکاناتي که براي  به  با اشاره  بانوان  بوستان 
گفت:  است  شده  گرفته  نظر  در  مکان  این 
براي احداث بوستاني که زنان شهر در آنجا 
از کلیه امکانات مورد نیاز برخوردار باشند از 

هیچ اقدامي فروگذار نخواهیم بود. 
به  اشاره  با  اي  مصاحبه  عبوري طي  مهدي 
بوستان  در  آنچه  پیرامون  نشستي  برگزاري 
بانوان باید ایجاد گردد گفت: احداث بازارچه 
گلخانه- هنري-  فرهنگي،  مجتمع  سنتي- 
آمفي تأتر- پیست تارتان و محوطه تفریحي 
برنامه هاي نهایي شده ي ما براي  از جمله 
حال  در  آنکه  ضمن  است.  بوستان  این 
و  بهداشتي  رفاهي–  امکانات  ایجاد  بررسي 
بوستان فوق هستیم که  الکترونیکي هم در 
در صورت تأیید نهایي اطالع رساني خواهد 

شد. 
وي با تأکید بر این مطلب که بوستان بانوان 
بخش،  آرام  فضایي  به  را  مازندران  مرکز 
شهر،  بزرگوار  زنان  براي  جذاب  و  دلگشا 
افزود:  استان و گردشگران تبدیل مي کنیم 

ما به صرف داشتن بوستاني براي بانوان این 
نهایي و  بلکه هدف  انجام نمي دهیم  را  کار 
شود  ایجاد  محیطي  که  است  این  ما  مهم 
و  شهر  فرهنگ  با  و  فهیم  بانوان  شایسته 
تفریح–  کنار  در  بتوانند  تا  کشور  و  استان 
و  فرهنگي  کارهاي  به  ورزش  و  سرگرمي 
هنري، استعدادها و ظرفیت هاي خود را از 
دلیل  همین  به  نمایند.  تبدیل  فعل  به  قوه، 
مورد  توانند  مي  بانوان  که  اي  حوزه  هر  در 
را  خود  هاي  ظرفیت  یا  دهند  قرار  استفاده 
به نمایش بگذارند ما امکانات الزم را فراهم 

خواهیم کرد. 
کرد  خاطرنشان  پایان  در  ساري  شهردار 
صورت  در  است  شده  پیشنهاد  حتي   :
هم  درماني  و  بهداشتي  مرکز  یک  امکان 
اتخاذ  ترتیبي  یا  کنیم  احداث  بانوان  ویژه 
هاي  فعالیت  از  برخي  بانوان  که  گردد 
این  بانکي در  اقدامات  مانند  را  روزانه خود 
بوستان انجام دهند. بنابراین بوستان بانوان 
باشکوه  و  زیبا  بسیار  اینکه فضایي  بر  عالوه 
خواهد داشت از امکانات فوق العاده اي هم 

برخوردار مي شود. 

احداث بوستان بانوان ساری، توسط شهرداری
مدیریت  سازمان  رئیس  بهادری-اصفهان: 
پهباد  از  رونمایی  به  اشاره  با  کشور  بحران 
در  می تواند  امکان  این  گفت:  پرواز  عمود 
تمامی زمینه ها کاربرد داشته باشد و باید به 
دیگر شهرهای کشور نیز صادر شود تا بتوان 
زندگی امن و آرامی را برای شهروندان کشور 

ایجاد کنیم.
پرواز  عمود  مانور  اولین  در  نجار  اسماعیل 
ایرانی  کامال  ترافیک  و  پلیس  آتش نشانی، 
شهرداری  فعالیت های  از  قدردانی  ضمن 
شهری  بحران  مدیریت  حوزه  در  اصفهان 
داشته  توجه  باید  کرد:  اظهار  اصفهان  در 
تا  باشند  تاب آور  باید  ما  باشیم که شهرهای 
دور  به  و  خاطر  آرامش  با  بتوانند  شهروندان 
بالیای مصنوعی در  و  از دغدغه های حوادث 

آن زندگی کنند.
ایجاد  اعظم  بخش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عموم  و  مسئولین  به  شهرها  در  تاب آوری 
این  از  کرد:  اضافه  برمی گردد،  جامعه  مردم 
استفاده  با  مسئوالن  که  است  ضروری  رو 
تامین  به  نسبت  روز  به  تکنولوژی  و  علم  از 
از  صحیح  نظارت  با  و  کنند  اقدام  تجهیزات 
جامعه  در  آرامش  ایجاد  برای  فناوری ها  این 

فعالیت داشته باشند.

بر  تاکید  با  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
با  شهری  مجامع  از  بسیاری  امروزه  اینکه 
به  نسبت  اندیشه  و  فناوری  علم،  از  استفاده 
ابراز  می کنند،  استفاده  شهرها  سازی  ایمن 
با  تنها  که  است  شده  ثابت  امروزه  داشت: 
استفاده از این ابزار می توان بخش بسیاری از 
معضالت موجود در شهرها را برطرف ساخت.
در  انسان  نقش  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
بسیار  طبیعی  بالیای  از  ناشی  تلفات  کاهش 
می توان  مثال  برای  کرد:  تصریح  است،  موثر 
جانمایی،  مهم  عامل  پنج  به  باید  که  گفت 
آزمایش خاک، مصالح استاندارد، کارگر ماهر 
به  توجه  داشت چرا که عدم  توجه  نظارت  و 
این عوامل مانند زلزله 12 دقیقه ای در بم ده ها 
هزار کشته در زلزله 8 ریشتری خواهیم داشت.
هرم  خوشبختانه  اینکه  به  اشاره  با  نجار 
جمعیتی در شهرداری اصفهان را افراد کارآمد 
و آگاه تشکیل داده اند، اضافه کرد: باید از این 
ظرفیت برای ساخت  و سازهای مناسب تر در 

سطح شهر بهره برداری الزم را داشته باشیم.
وی توسعه شهری و جمعیتی امروز را یکی از 
عوامل عدم مدیریت به روش سنتی در شهرها 
دانست و افزود: امروز باید برای اداره شهرها از 

دانش بهره برداری الزم را داشته باشیم.

پهباد عمود پرواز اصفهان به دیگر شهرها صادر شود
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  ماده 115و180  تجویز  به  بنا 
در امور کیفری متهم حسن فیلو جهت دفاع از اتهام خود دائر بر کالهبرداری در 
پرونده کالسه ۶۶4/95 شعبه 101 در جلسه مورخ 95/10/29 ساعت 9/30 در 
این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه راسا مبادرت به صدور رای غیابی 

خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 1۰1 دادگاه کیفری ۲ایالم- احمد بیگی

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   59۶9500232 شناسنامه  دارای  راد  فتحی  باقی  آقای 
کالسه 2/380/95 از این دادذگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده شادروان فیروز فتحی راد به شناسنامه 59۶9885۶57 در تاریخ 1۶ / 
5 /1395 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :
  1328/  12  /  12 متولد    59۶9500232 شناسنامه  شماره   : راد  فتحی  1.باقی 

پدر متوفی
2.رضیه شاهمرادی :شماره شناسنامه 59۶9۶29375 متولد 9 / 8 / 1338  مادر 

متوفی
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا و صیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر – خرمی 

دادنامه
پرونده کالسه 95099808428000۶0 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

ایالم تصمیم نهایی شماره 9509970842801179 
شاکی: آقای حسین درویش نزاد فرزند حاتم به نشانی ایالم – ایالم بخش سیوان 

روستای داروند 
متهمین: 1- خانم زینب شفیعی فرزند محمد علی 2- آقای سعید جاسمی همگی 

به نشانی مجهول المکان 
اتهام: مزاحمت تلفنی 

 2 کیفری  دادگاه   102 شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در  تاریخ  به  گردشکار: 
امضاء کننده ذیل صورت جلسه تشکیل است.  ریاست قاضی  به  ایالم  شهرستان 
محتویات  بررسی  با  دادگاه  دارد.  قرار  نظر  تحت  فوق  بایگانی  ی  شماره  پرونده 
پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال آتی مبادرت به اصدار 

رای می نماید.
رای دادگاه- در خصوص اتهام خانم زینب شفیعی و سعید جاسمی، دایر بر رابطه 
در  دلیلی  اینکه  به  نظر  پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه  زنا،  مادون  نامشروع 
جهت توجه اتهام به متهم که مقنع وجدان قضایی باشد در پرونده موجود نیست، 
لذا به استناد ماده ی 2۶5 و ماده ی 341 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع 
تعقیب متهم موصوف را صادر و اعالم می نماید. قرار صادر شده ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی از سوی شاکی در محاکم تجدیدنظر استان 

ایالم است.
دادرس شعبه 1۰۲ دادگاه کیفری دو ایالم – سید کامران هاشمی

آگهی ابالغ 
از طرف بانک مهر اقتصاد به طرفیت 1- مهرداد احمدی فرزند حیدر 2-  مقداد 
کرمی فرزند علی 3- علی کرمی فرزند حسین بخواسته مطالبه وجه  به حوزه شورا 
تسلیم که به کالسه 95/473 ثبت و برای روز 95/10/20 ساعت 9:30 صبح تعیین 
وقت گردیده نظر به اینکه خواندگان در نشانی معیینه شناخته نشده است و حسب 
درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی تا خواندگان مذکور ضمن مراجعه به دفتر 
شعبه7 نشانی خود را اعالم اوراق مربوطه را نیز دریافت دارد و غیر اینصورت شورا 

غیابا رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید .
تاریخ انتشار:9۵/9/1۶ شورای حل اختالف بوشهر

دادنامه 
پرونده کالسه 9409982882۶008۶7   شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 104جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 950997288۶401393  
شاکی : آقای مرتضی خلیلی هوشیار فرزند حسین  به نشانی : تهران – اشرفی 

اصفهانی – خیابان 22بهمن – خیابان اکبری – پالک 17و12 
متهم :آقای حمیدرضا کردآبادی – فرزند بیژن -  به نشانی: تهران – سفیدار – 

نوده – 12متری نیایش – نماز 3-1    
اتهام : تحصیل مال مسروقه   

رای دادگاه 
مال  تحصیل  بر  دائر  بیژن  فرزند  آبادی  کرد  رضا  حمید  آقای  اتهام  درخصوص 
شرح  به  توجه  با  دادگاه  هوشیار  خلیلی  مرتضی  آقای  شکایت  حسب  مسروقه 
ارتباطی  خدمات  شرکت  گزارش   – شاکی  شکایت  شرح   – پرونده  ومحتویات 
شماره  با  اسالمشهر  وانقالب  عمومی  دادسرای  در  کیفرخواست  صدور  ایرانسل- 
بی  اثبات  جهت  دادگاه  جلسه  در  متهم  حضور  وعدم   9510432880001489
گناهی خود بزه منتسبه به وی محرز و مسلم بوده مستندا به ماده ۶۶2 از قانون 
مجازات اسالمی متهم موصوف رابه تحمل شش ماه حبس تعزیری وپنجاه ضربه 
شالق تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده بیست روز پس ازابالغ قابل 
واخواهی درهمین شعبه وبیست روز پس ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید 

نظر استان تهران خواهد بود. م/الف 1919 
شماره بایگانی شعبه : 950825

بیاتی - رئیس شعبه 1۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر 

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له : نام : رمضانعلی / نام خانوادگی : پیچک / نام پدر : تقی / 

نشانی : قائمشهر – میدان امام – خیابان مرحوم علیپور اخالس 29 
مشخصات محکوم علیه : نام و نام خانوادگی : ناصر فاتحی ، حسین عزتی / نام پدر 

: ابراهیم ، آزشیرین / نشانی محل اقامت : مجهول المکان 
بموجب رای شماره 594 تاریخ 94/8/30 شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان 
است  یافته  دادگاه عمومی که قطعیت   – – شعبه  تاریخ  رای شماره  و  قائمشهر 
به  است  محکوم  عزتی  دوم حسین  ردیف  خوانده  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال کتبی پالک انتظامی بشماره 87-

477 ب 73 به نام خواهان و از باب حکم بر محکومیت تساوی خواندگان به تادیه 
مبلغ یکصدوشصت هزار ریال هزینه دادرسی و مبلغ 500/000  ریال نیم عشر 

دولتی 
به استناد ماده 19 ائین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
، اجتماعی ، فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت به و یا انجام تعهد 
و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام 

دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. م الف 95092۶
شعبه هشتم شورای حل اختالف قائمشهر

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له : 

نام : فاطمه نام نام خانوادگی احمدی تیله نویی نام پدر قاسمعلی شغل – نشانی 
آپارتمان  ( ک شکوفه  نصرتی محله   ( بهشتی  – خ شهید  گلوگاه   : اقامت  محل 

شرافت 3- ط اول منزل مهدی عالیشاه 
نام خانوادگی 1- عالیشاه  نام  – 2- مریم  : مهدی  نام   : مشخصات محکوم علیه 

2- مسیبی قمبوانی نام پدر حسین 2- حسینعلی 
( ک  محله  نصرتی   ( بهشتی  گلوگاه خ شهید   -1 : اقامت  نشانی محل   – شغل 

شکوفه آپارتمان شرافت 3- ط اول منزل شخصی 2- مجهول المکان 
بموجب رای شماره 37 تاریخ 95/2/28 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان 

گلوگاه 
و رای شماره- تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی – که قطعیت یافته است 

اسناد  از دفاتر  الزام خواندگان به حضور در یکی   : به  محکوم علیه محکوم است 
رسمی جهت انتقال قطی سند یک دستگاه اتومبیل به مشخصات صدر الذکر که 

در دادنامه محکوم می نماید . 
ضمناً نیم عشر دولتی در اجرای احکام مدنی ارسال می گردد. 

به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
، اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است : پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعهدا و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی به اجرای احکام 

دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد . 
امضاء و مهر مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف گلوگاه  م.الف 9۵/1۰3

دادنامه 
پرونده کالسه 9409982883701181   شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 104جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 950997288۶401400 
شاکی : سمیرا صادقی فرزند رضا به نشانی : اسالمشهر - واوان – بلوارمدرس – 

خیابان شهدای گمنام – نبش کوچه 4 – پالک 3- واحد 4 
متهم :آقای محسن لشگری – فرزند رضا – به نشانی : تاکستان – روستای ضیااباد 

– خیابان شهید جواد لشگری – جنب بهزیستی – منزل رضا لشگری   
اتهام : ترک انفاق  

رای دادگاه 
بر ترک  دائر  آقای محسن لشگری  علیه  درخصوص شکایت خانم سمیرا صادقی 
انفاق دادگاه با توجه به عدم ارائه دلیل محکمه پسند از ناحیه شاکی مستندا به 
ماده 13 ازقانون ایین دادرسی در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادرواعالم می 
نظر در محاکم تجدیدنظر  قابل تجدید  ابالغ  از  بیست روز پس  قرار صادره  دارد 

استان تهران خواهد بود. م/الف 1918  شماره بایگانی شعبه : 94155۶
بیاتی - رئیس شعبه 1۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر 

ابالغ 
 / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  پورلطفی  شوکت  مرتضی  خواهان/شاکی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تلفنی  مزاحمت  خواسته  به  زاده   تن  حسن  متهم 
شهرستان اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه کیفری دو  
میدان  از  بعد    – اسالمشهر  در  واقع  سابق(   اسالمشهر)103جزایی  شهرستان 
نماز – خیابان شهید صیاد شیرازی –مجتمع قضایی اسالمشهر ارجاع و به کالسه 
و   1395/10/21 آن  رسیگی  وقت  که  گردیده  ثبت    950998288۶300030
ساعت 09:00  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م/الف 191۶
شماره بایگانی شعبه : 950090 

دفترشعبه 1۰3 دادگاه کیفری دو اسالمشهر 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم / اقای فاطمه زهرا نادری  فرزند ابراهیم به شرح درخواستی که به شماره 
۶/830/95 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
شماره  به  برار  جان  فرزند  کوچکسرائی   احمدی  باجی  جان  که  داشته  اعالم  و 
اقامتگاه دائمی خود  از قائمشهر در تاریخ 85/12/14 در  شناسنامه 1094صادره 
شهرستان قائمشهر فوت نموده و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از/ عبارتست 

از:
1 جمشید نادری فرزند ابراهیم به ش ش 11 فرزند متوفی

2 پرویز نادری فرزند ابراهیم  ش ش 113 فرزند متوفی 
3 فاطمه زهرا نادری فرزند ابراهیم ش ش 7 دختر متوفی 

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

گواهی صادر خواهد شد. م الف 950928
قاضی شعبه شش شورای حل اختالف قائمشهر

احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
برای     9309982882201781 کالسه  پرونده  در    9510432880002533
مسلم نجف پور به اتهام استفاده غیرمجاز از برق تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  1395/11/05 ساعت 
09:00  تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم  ودر اجرای مقررات مواد 115و 180  قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب 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 بعمل خواهد آمد.م/الف1917   
شماره بایگانی شعبه : 950۶45

دفترشعبه 1۰3 دادگاه کیفری دو اسالمشهر 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای احمد شادمهر به عنوان نماینده شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت مخابرات 
و شرکتهای تابعه به موجب نامه شماره 4.231 .ت مورخه 95/9/7   ضمن  تسلیم دو 
برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ  آپارتمان 
مسکونی  به مساحت  148.78متر مربع به شماره  پالک 182۶8 فرعی از 314 اصلی  
مفروز و مجزی شده  از 15723 فرعی قطعه 3 تفکیکی جزءحوزه ثبتی شهرستان 
ساوجبالغ مورد ثبت 10859۶ صفحه  370 دفتر جلد امالک 1033 به نام شرکت 
تعاونی مسکن کارکنان شرکت مخابرات و شرکتهای تابعه ثبت و صادر گردیده و به علت 
جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است . لذا مراتب 
به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 

اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف 5۶7
 محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

دادنامه 
پرونده کالسه 9409982883100۶17    شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 104جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 950997288۶401377  
شاکی : خانم گوهرشاد کریمی فرزند نوذر – به نشانی : تهران – خیابان پونک 
– سردار جنگل – خیابان قدس شرقی – پالک 29 – اداره کل استاندارد استان 

تهران 
متهم :آقای علی سعیدی  - به نشانی: چهاردانگه – شهرک صنعتی – خیابان 7 

آلومینیوم کاران – پالک 2 
اتهام : تولیدکاالی غیر استاندارد     

رای دادگاه 
درخصوص اتهام آقای علی سعیدی – متواری ومجهول المکان – دائر بر فروش 
کاالی غیر استاندارد – دادگاه با توجه به شرح و محتویات پرونده – شرح شکایت 
دردادسرای عمومی  کیفرخواست  – صدور  استاندارد  اداره کل  گزارش   – شاکی 
وانقالب اسالمشهر به شماره 9510432880000394 وعدم حضور متهم درجلسه 
دادگاه جهت اثبات بی گناهی خود بزه منتسبه به وی محرز ومسلم بوده مستندا 
صنعتی  وتحقیقات  استاندارد  موسسه  ومقررات  قوانین  اصالح  قانون  9از  ماده  به 
ایران متهم موصوف را به شش ماه حبس تعزیری وپانصد هزار ریال جزای نقدی 
درحق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده وبیست روز پس ازابالغ قابل 
واخواهی درهمین شعبه وبیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم تجدید 

نظر استان تهران خواهد بود .م/الف1921 
شماره بایگانی شعبه : 950344

بیاتی - رئیس شعبه 1۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر 

دادنامه 
پرونده کالسه 9409982883201193    شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 104جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 950997288۶401399  
شاکی : آقای عبدالوهاب وفائی فرزند بهرام – با وکالت آقای ساالر محمدی  فرزند 
مجید  به نشانی : چهاردانگه – خیابان شهید اسداله هیدج – باالی داروخانه دکتر 

اشرفی – پالک 21۶ واحد 1 
متهم :آقای شهسوار اعظمی - به نشانی: اسالمشهر – چیچکلو – شهرک صنعتی 

آهنگران – خیابان دوم – پالک 173 
اتهام : ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر حوادث کار    

رای دادگاه 
درخصوص اتهام آقای شهسوار اعظمی دائر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی دراثر 
عدم رعایت نظامات دولتی وایمنی کار – حسب شکایت آقای عبدالوهاب وفائی به 
وکالت از آقای ساالر محمدی دادگاه با توجه به شرح و محتویات پرونده – شرح 
شکایت شاکی – نظریه پزشکی قانونی – کارشناس اداره کار – صدور کیفر خواست 
در دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر به شماره 9510432880001442 وعدم 
وی  به  منتسبه  بزه  خود  گناهی  بی  اثبات  جهت  دادگاه  جلسه  در  متهم  حضور 
محرز ومسلم بوده مستندا به مواد 2-17-448-709-5۶9 ازقانون مجازات اسالمی 
وماده 191- 170 ازقانون کارمتهم موصوف رابه پرداخت سی درصد ازیک چهلم 
دیه کامل بابت جرح موضعه بند انتهای انگشت سوم دست راست – سی درصد 
از یک صدم دیه کامل یک انسان بابت جرح دامیه بند میانی انگشت سوم دست 
راست وسی درصد ازچهار پنجم ازیک پنجم ازیک سوم ازیک دهم دیه کامل یک 
انسان بابت خردشدگی استخوان بند انتهایی انگشت سوم دست راست وسی درصد 
ازنیم درصد دیه کامل یک انسان بابت سقوط ناخن انگشت سوم دست راست در 
رای  نماید  نقدی درحق دولت محکوم می  ریال جزای  میلیون  حق شاکی ویک 
صادره غیابی بوده وبیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وبعد از آن 

قطعی خواهد بود .م/الف 1920  شماره بایگانی شعبه : 950811
بیاتی - رئیس شعبه 1۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر 

مدیرکل گمرک منطقه ویژه انرژی پارس خبر داد

صادرات 5 میلیارد دالر میعانات گازی
 در 8 ماهه نخست امسال

انرژی پارس گفت: در 8 ماهه نخست  مدیرکل گمرک منطقه ویژه 
سال 95 افزون بر 5 میلیارد دالر میعانات گازی از کشور صادر شد که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 92 درصد و از حیث 

ارزش 71 درصد افزایش داشته است.
احمد پورحیدر اظهار داشت: 508 هزار و 958 تن کاال به ارزش 1 
میلیارد و ۶4 میلیون و 938 هزار و 333 دالر طی هشت ماه امسال 
وارد  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  گمرک  کل  اداره  طریق  از 
کشور گردیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 45۶ 

درصد و از حیث ارزش 9 درصد افزایش داشته است .
مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ادامه داد: در این 
مدت 4087 تن کاال به ارزش 5 میلیون و 85 هزار و 771 دالر از 
این گمرک ورود موقت شده که در مقایسه با مشابه سال گذشته از 
این مدت  در  و همچنین  است  داشته  وزن ۶03 درصد رشد  حیث 
2408921 تن کاال به ارزش 2 میلیارد و 477 میلیون و 93 هزار و 
1۶0 دالر تحت رویه کابوتاژ به داخل کشور حـمل گردیده است که 
از نظر وزن 17 درصد و از حیث ارزش 128 درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به صادرات 14 میلیون و 838 هزار و 107 تن کاالی غیر 
نفتی شامل محصوالت تولیدی منطقه به ارزش افزون بر ۶ میلیارد 
و 231 میلیون و 42۶ هزار و ۶42 دالر به خارج از کشور، گفت: این 
مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 70 درصد و از 

حیث ارزش 2۶ درصد افزایش داشته است.
میعانات  تن   354 و  هزار   141 و  میلیون   12 همچنین  افزود:  وی 
گازی به ارزش 5 میلیارد و 107 میلیون و 991 هزار و 114 دالر 
از این اداره کل به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از نظر وزن 92 درصد و از حیث ارزش 71 درصد 

افزایش داشته است .
در  کرد:  اظهار  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  گمرک  مدیرکل 
مجموع مدت یاد شده بیش از 2۶ میلیون و 979 هزار و 4۶1 تن 
کاال شامل پلی اتیلن، پارازایلین، گوگرد، رافینت، بوتادین 1و3، پلی 
استایرن،  پلی  آمونیاک،  گازی،  میعانات  پورتلند،  سیمان  پروپیلن، 
متانول، هوی اند، نفتا، سازه های فلزی، پروپان، بوتان و کود اوره به 
ارزش 11 میلیارد و 339 میلیون و 417 هزار و 75۶  دالر به خارج 
از کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر 
وزن 79 درصد و از حیث ارزش 43 درصد افزایش داشتهو عمدتاَ به 
آذربایجان،  افغانستان،  عربی،  متحده  امارت  ژاپن،  چین،  کشورهای 

ترکیه و هندوستان صادر شده است.

هند خواستار تسریع در 
واگذاری پروژه فرزاد ب شد 

تکمیل  با  تا  کرد  درخواست  ایران  از  هند 
توسعه  واگذاری حق  در  ماهه،  مذاکرات چند 
به  فارس  خلیج  در  ب  فرزاد  گازی  میدان 
شرکت او ان جی سی ویدش هند تسریع کند. 
بر اساس این گزارش، هند از ایران درخواست 
در  ماهه،  چند  مذاکرات  تکمیل  با  تا  کرد 
واگذاری حق توسعه میدان گازی فرزاد ب در 
خلیج فارس به شرکت او ان جی سی ویدش 

هند تسریع کند.
در  دیروز  هند  نفت  وزیر  پرادهان،  دارمندرا 
دیدار با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی اش 
خواستار تسریع در واگذاری حق توسعه میدان 

گازی فرزاد ب به شرکت هندی شد.
پرادهان پس از این دیدار اظهار داشت: »روابط 
ما بسیار گسترده تر از روابط عادی )دوجانبه( 
های  )تحریم  سخت  دوران  در  ما  ما  است... 
آمریکا و غرب( در کنار آنها )ایران( بودیم و به 

خرید نفت از ایران ادامه دادیم.«
وی افزود: »من امیدوارم آنها فرآیند )واگذاری 
حق توسعه میدان فرزاد ب به شرکت هندی( 
را در طی بازه زمانی توافق شده تکیمل کنند.«

انعقاد  فرصت  آخرین  کشور  دو  اکتبر،  ماه  در 
توسعه میدان فرزاد ب را از ماه نوامبر به ماه 

فوریه تغییر دادند.
در  قرارداد  این  انعقاد  به  »من  گفت:  پرادهان 

طی بازه زمانی تعیین شده امیدوار هستم.«
ارائه  دالری  میلیارد   10 طرح  از  ایران  ظاهرا 
ویدش  سی  جی  ان  او  شرکت  سوی  از  شده 
برای توسعه ذخایر گازی 12.5 تریلیون فوت 

مکعبی این میدان راضی نیست.
تهران معتقد است 5 میلیارد دالری هزینه ای 
که شرکت او ان جی سی ویدش و شرکایش 
قصد دارند برای توسعه این میدان انجام دهند 
او ان جی  باید کاهش یابد. شرکت  باالست و 
دریافت  پروژه  این  در  سود  ثابتی  نرخ  سی 
خواهد کرد و همه سرمایه گذاری انجام شده 
پس  ایران  از  نیز  را  میدان  این  توسعه  برای 

خواهد گرفت.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

درصدی   10 خاموش  چراغ  افزایش  از  پس 
قیمت برق، دولت در قالب الیحه بودجه سال 
درصدی   ۶7 حدود  افزایش  پیشنهاد  هم   9۶

عوارض فروش برق به مردم را ارائه کرد. 
درصدی   10 افزایش  از  پس  مهر،  گزارش  به 
و  خانگی  مشترکان  به  برق  فروش  تعرفه 
تجاری، دولت در قالب الیحه بودجه سال 9۶ 
به  برق  فروش  عوارض  افزایش  پیشنهاد  هم 
کرده  اسالمی  شورای  مجلس  تقدیم  را  مردم 
این اساس در صورت موافقت مجلس  است.بر 
به  برق  فروش  عوارض  دولت،  پیشنهاد  با 
مشترکان خانگی از 30 ریال فعلی به 50 ریال 

به ازای هر کیلووات ساعت افزایش می یابد.
دولت در الیحه بودجه پیش بینی کرده است 
عوارض  افزایش  محل  از  درآمدها  سقف  که 
شبکه های  نگهداری  و  توسعه  در  برق،  فروش 
از 7  انرژی های تجدید پذیر  برق روستایی و 

ریال  میلیارد  هزار   11 به  ریال  میلیارد  هزار 
افزایش یابد.در بند هـــ تبصره ۶ الیحه بودجه 

سال 9۶ آمده است: »عوارض موضوع ماده 5 
میزان  به  کشور  برق  از صنعت  حمایت  قانون 

ریال  میلیارد  هزار  یازده  سقف  در  ریال   50
موافقتنامه  مبادله  از  پس  تا  می گردد  تعیین 
موارد  برای  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  با 

مطروحه در قانون فوق صرف گردد.«
این درحالی است که اخیرا وزارت نیرو نسبت 
مشترکان  برق  تعرفه  درصدی   10 افزایش  به 
خانگی از ابتدای مرداد ماه امسال اقدام کرده 
ماه  مهر  ابتدای  از  شده  صادر  قبوض  در  که 
بند  گنجاندن  با  قیمت  افزایش  این  امسال 
مشترکان  از  گذشته«  »بدهی  نام  به  جدید 

دریافت شده است.
صورت  مالی  بار  افزایش  وجود  این  با 
است  شده  موجب  مشترکان  برق  حساب های 
که شرکت توانیر با صدور بخشنامه ای، انتشار 
اطالعیه قطع برق با اضافه هزینه 4 تا 12 هزار 
 50 از  کمتر  بدهی  با  مشترکان  برای  تومانی 

هزار تومان را ممنوع کند.

جزئیات الیحه بودجه سال9۶ کل کشور؛

موج دوم گرانی برق کلید خورد

پخش  و  پاالیش  شرکت  معاون 
از  ایران  نفتی  های  فرآورده 
خارجی  های  شرکت  با  مذاکره 
برای  اروپایی  از جمله کشورهای 
های  پاالیشگاه  توسعه  و  ساخت 
ایران خبر داد.شاهرخ خسروانی با 
تفاهم  هفت  کنون  تا  اینکه  بیان 
های  شرکت  با  قرارداد  و  نامه 
ای  کره  و  ژاپنی  چینی،  مختلف 
است،  شده  بسته  زمینه  این  در 

 اظهار کرد: سرمایه گذاری خارجی  فرآیند 
از کشورهایی  برخی  زیرا  است،  ای  پیچیده 
که قصد سرمایه گذاری دارند ضمانت های 
امنیت  تا  خواهند  می  را  نظر  مورد  اجرایی 
سرمایه گذاری آن ها حفظ شود.وی افزود: از 
سوی دیگر سرمایه گذاری خارجی فرآیندی 
جمله  از  خانه  وزارت  سه  تا  دو  که  است 
وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارای ... درگیر 
آن هستند. در حال حاضر در حال مذاکره 
جزییات  و  هستیم  خارجی  های  شرکت  با 
هر مذاکره ای که نهایی شود  اعالم خواهد 
های   از شرکت  بسیاری  زمینه  این  در  شد. 
اروپایی هم اعالم آمادگی کرده اند و در حال 

مذاکره با این شرکت ها هم هستیم.
معاون شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 

گسترش  به  اشاره  با  ادامه  در  ایران  نفتی 
پاالیش  کرد: شرکت  اظهار  ماهشهر،  اسکله 
صادرات  برای  نفتی  های  فرآورده  پخش  و 
بزرگ  اسکله  دو  دارای  نفتی  های  فرآورده 
به  توجه  با  که  است  ماهشهر  و  بندرعباس 
بهبود  گسترش،  درحال  داریم  که  نیازهایی 
ها  اسکله  این  های  زیرساخت  افزایش  و 
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  هستیم.خسروانی 
 500 تا    450 حدود  متوسط  طور   به 
اسکله  دو  این  از  نفتی  فرآورده  بشکه  هزار 
زیر به  ها  اسکله  این  اما  شود،  می   صادر 
به  امور مربوط  نیاز داشت که  ساخت هایی 
این زیرساخت ها طبق روال در حال انجام 
از این دو  است و محدودیتی برای صادرات 

اسکله وجود ندارد.

جدید  دور  آغاز  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
اعالم  ارمنستان  و  ایران  اقتصادی  مذاکرات 
بین  برق  مبادالت  ظرفیت  زودی  به  کرد: 
 1200 به  فعلی  مگاوات   300 از  کشور  دو 
چیت چیان  حمید  می یابد.  افزایش  مگاوات 
در مراسم آغاز به کار چهاردهمین اجالس 
و  ارمنستان  و  ایران  مشترک  کمیسیون 
دیدار با »آشوت مانوکیان« وزیر زیرساخت 
گفت:  ارمنستان  طبیعی  منابع  و  انرژی 
اجرای پروژه هایی همچون خط سوم انتقال 
و  جنوب  به  شمال  ترانزیتی  کریدور  برق، 
دریای  به  خلیج فارس  از  لوله  خط  احداث 
برگزاری  محورهای  مهمترین  از  سیاه 
مشترک  کمیسیون  اجالس  چهاردهمین 
اشاره  با  نیرو  است.وزیر  ارمنستان  و  ایران 
به سفر رئیس جمهور ارمنستان در آینده ای 
سفر  با  کرد:  تصریح  تهران  به  نزدیک 
بهترین  تهران،  به  ارمنستان  رئیس جمهور 
مشترک  همکاری های  توسعه  برای  فرصت 
حوزه  در  ویژه  به  ارمنستان  و  ایران  بین 

اقتصاد و انرژی است.
اینکه  بر  تأکید  با  دولت  کابینه  عضو  این 
ظرفیت های  از  ارمنستان  و  ایران  هم اکنون 
متعددی برای توسعه و تعمیق همکاری های 
بر  داشت:  اظهار  برخوردار هستند،  دوجانبه 

برگزاری  با  می شود  پیش بینی  اساس  این 
مشترک  کمیسیون  اجالس  چهاردهمین 
بیشتر  توسعه  برای  زمینه  کشور،  دو  بین 
صنایع  همچون  حوزه هایی  در  همکاری ها 
آب،  دامپروری،  کشاورزی،  هوایی،  و  ریلی 
گردشگری  و  پتروشیمی  نفت،  معدن،  برق، 
فراهم شود.چیت چیان همچنین با اشاره به 
برقراری مبادالت برقی بین ایران و ارمنستان 
احداث  و  زیرساخت ها  ایجاد  با  کرد:  تأکید 
ظرفیت  و  حجم  زودی  به  جدید،  خطوط 
مبادالت برق و انرژی بین ایران و ارمنستان 

افزایش می یابد.
وی با اشاره به آغاز ساخت خط سوم انتقال 
با  کرد:  بیان  ارمنستان  و  ایران  بین  برق 
ظرفیت  جدید،  پروژه  این  از  بهره برداری 
مبادالت برق بین دو کشور با افزایشی حدود 
چهار برابری از 300 مگاوات فعلی به 1200 

مگاوات افزایش می یابد.
آمادگی  به  اشاره  با  پایان  در  نیرو  وزیر 
توسعه  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
ارمنستان  با  اقتصادی  همکاری های 
خاطرنشان کرد: ایران و ارمنستان با توجه به 
می توانند  همسایگی  ظرفیت  از  برخورداری 
بیش از گذشته نسبت به توسعه همکاری ها 

با محوریت اقتصاد و انرژی اقدام کنند. 

مذاکره با شرکت های اروپایی برای

 ساخت و توسعه پاالیشگاه های ایران

افزایش 4 برابری مبادالت برقی
 ایران و ارمنستان
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 جایگاه تاثیرگذار معیشت مردم در بودجه 96

* محسن بیگلری
  عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه مجلس

بخش  توان  از  استفاده  به   9۶ بودجه  در  دولت 
خصوصی تاکید دارد .این امر نه تنها کارایی و بهره 
خواهد  افزایش  را  درکشور  گذاری  سرمایه  وری 

داد،بلکه منابع و سرمایه هایی را که در قالب طرح های نیمه تمام عمرانی 
قفل شده،آزاد خواهد کرد.الیحه بودجه دولت باید مورد بررسی بیشتر 
برای اظهارنظرهای کارشناسی قرار بگیرد. مجلس برای بهبود وضعیت 
معیشت مردم و اقتصاد کشور آماده کمک به دولت است .توجه دولت به 
استمرار رشد اقتصادی در بودجه 9۶ بهبود وضعیت معیشتی مردم را در 
پی دارد.با توجه به محدودیت منابع با کاهش هزینه های عمومی و جاری 
دولت سعی کرده در این الیحه سال آتی رشد اقتصادی را بیشتر کند.

دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و ضد 
فقر تدوین کرده که ارایه به موقع بودجه سال آتی ؛نخستین گام از این 
مجموعه اقدامات است.در سال 9۶ ادامه رشد صادرات نفت مانند سال 
92 نیست. دولت در بودجه 9۶ استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در 
سال جاری را مدنظر قرار داده از این رو باید از تکیه به درآمدهای نفتی 
دوری کند.ارائه خدمات از محل بودجه عمومی یکی از نقاط قوت بودجه 
9۶ است.با توجه به محدودیت منابع با کاهش هزینه های عمومی و جاری 
دولت سعی کرده سال آتی رشد اقتصادی را بیشتر کند.فعال کردن منابع 
بودجه بخش غیردولتی در جهت تجهیز بیشتر منابع در اقتصاد و ایجاد 

رشد و تحرک اقتصادی از برنامه های مورد استقبال است..
 

 کشاورزی
 جزئیات پرداخت تسهیالت جدید اشتغال به روستائیان

با تشریح جزئیات تسهیالت 1.5  امید  مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
و  محروم  مناطق  اشتغال  برای  ملی  توسعه  صندوق  دالری  میلیارد 
روستائیان گفت: سقف این تسهیالت برای هر طرح اشتغالزا 5 میلیارد 
تومان است.به گزارش مهر، اصغر نورا... زاده با تشریح جزئیات تسهیالت 
1.5 میلیارد دالری صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان با اولویت 
مناطق محروم، مناطق مرزی و عشایر گفت: خوشبختانه یک فوریت این 
الیحه در جلسه دیروز صحن علنی مجلس به تصویب رسید که می تواند 
در رونق اشتغال این مناطق کمک کند.وی با بیان اینکه این تسهیالت 
به افراد پرداخت نمی شود بلکه به طرح های اشتغالزا پرداخت خواهد شد 
گفت: قرار است معادل ریالی 1.5 میلیارد دالر یعنی حدود 5 هزار میلیارد 
تومان برای طرح های اشتغالزا در روستاها و مناطق محروم با کارمزد 

 4درصد پرداخت شود.
 بازدید کارشناسان بیمه از 70 درصد باغات سرمازده

مشاور صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه اکیپ های ما در مناطق 
هنوز  گفت:  هستند،  وارده  خسارات  ارزیابی  مشغول  شمال  سرمازده 
نمی توان میزان دقیق خسارات سرمازدگی را برآورد کرد.رامین امینی زارع 
درباره آخرین برآوردهای انجام شده درزمینه خسارت سرمازدگی به باغات 
مرکبات، اظهارداشت: اکیپ های ما در مناطق سرمازده حضور دارند و 
مشغول ارزیابی خسارات وارده هستند.وی افزود: بیش از 70 درصد باغات 
زیان دیده مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته اند و تا پایان بررسی تمامی 
مناطق خسارت دیده، این بازدیدها ادامه خواهد یافتمشاور صندوق بیمه 
کشاورزی اضافه کرد: برای باغدارانی که بیمه شده اند، مشکلی در زمینه 
بررسی خسارات وجود ندارد و پس از انجام ارزیابی های الزم با تامین منابع 
مالی مورد نیاز که در قالب حق بیمه سهم دولت در قانون بودجه ساالنه 

 به تصویب نمایندگان مجلس می رسد، غرامت آنان پرداخت خواهد شد.
 سن کشتار مرغ کاهش می یابد

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی از اجرای طرح کاهش سن 
کشتار مرغ در سالن های مرغداری سراسر کشور خبر داد و گفت: هدف 
از اجرای این طرح تولید برون گرا و ایجاد بسترهای صادراتی برای صنعت 
مرغداری کشور است.عطاءا... حسن زاده بیان کرد: با توجه به مشکالت 
اقتصادی، سرمایه گذاری صورت گرفته و سرانه باالی تولید و مصرف در 
گوشت سفید کشور به این نتیجه رسیدیم که سیاست درون گرایی بازار 

 مرغ را با اجرای طرحی اصولی به سمت برون گرایی سوق دهیم
 18 هزار روستا به اینترنت متصل شدند

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با بیان اینکه با 
همکاری وزارت ارتباطات در 2 سال گذشته 18 هزار روستا به اینترنت 
متصل شده اند، گفت: تا پایان سال 25 هزار روستا به اینترنت تجهیز 
می شوند.سید ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
ریاست جمهوری در حاشیه همایش خدمات الزامی ICT در روستاها و 
مناطق کمتر توسعه یافته اظهارداشت: در 2 سال گذشته با همکاری وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات 18 هزار روستا به اینترنت مجهز شده اند و طبق 
وعده وزیر ارتباطات تا پایان سال تعداد روستاهای دارای اینترنت به 25 هزار 
روستا خواهد رسید.وی اظهار امیدواری کرد تا 2-3 سال آینده هیچ روستای 

حتی تک خانواری از داشتن اینترنت محروم نباشد.
 

  مناطق آزاد
سهمی از 5 میلیون دانشجوی مهاجر در دنیا نداریم

دبیر شورای راهبردی آموزش عالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه یکی 
از اهداف این شورا جذب دانشجوی مهاجر از سایر کشورها است، گفت: 
تاکنون در جذب دانشجوی مهاجر چه در منطقه اصلی کشور و چه در 
منطقه آزاد موفق عمل نکرده ایم.به گزارش فارس ،بهمن امانی دبیر شورای 
راهبردی آموزش عالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه 73 هزار دانشجو در 
7 منطقه آزاد کشور مشغول به تحصیل هستند، گفت: شورای راهبردی 
آموزش عالی مناطق آزاد با هدف ساماندهی وضعیت آموزش عالی در این 
مناطق از سال گذشته تأسیس شد.وی افزود: در مجموع 40 دانشگاه در 
مناطق آزاد وجود دارد که از این تعداد ۶ واحد در ارس، 10 واحد در 
اروند، 4 واحد در انزلی، 4 واحد چابهار، 7 واحد در قشم، 5 واحد در کیش 
و 4 واحد هم در ماکو قرار دارد.امانی تصریح کرد: از 73 هزار دانشجویی 
که در مناطق آزاد تحصیل می کنند 40 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد 

تحصیل می کنند

تولید خودرو افزایش یافت
تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال 131.7 درصد 
آمارهای  جدیدترین  است.براساس  یافته  افزایش 
رسمی دولت در آبانماه امسال،  تولید انواع خودرو 
از 55 هزار و ۶93 دستگاه در آبان ماه سال گذشته 
به 129 هزار و 31 دستگاه رسیده است.در این مدت 
تولید انواع سواری 138.2 درصد رشد داشته و از 
50 هزار و 914 دستگاه در آبان ماه سال گذشته 
به 121 هزار و 272 دستگاه رسیده است. آبان ماه 
امسال تولید انواع وانت نیز 7۶.1 درصد افزایش یافته 
و از 3958 دستگاه در آبان 1394 به ۶972 دستگاه 
افزایش یافته است.تولید انواع مینی بوس و میدل باس 
اما 4۶.8 درصد افت داشته و از ۶2 دستگاه در آبان 
ماه سال گذشته به 33 دستگاه رسیده است. در این 
مدت تولید انواع اتوبوس برخالف مینی بوس رشد 
داشته و با افزایش 22.8 درصدی از 79 دستگاه در 
آبان 1394 به 97 دستگاه افزایش یافته است.تولید 
انواع کامیونت، کامیون و کشنده اما کاهش داشته و 
با افت 3.4 درصدی از ۶80 دستگاه در آبان ماه سال 

گذشته به ۶57 دستگاه رسیده است..
 

315 میلیارد تومان به حاشیه نشینان رسید

دولت در الیحه بودجه 139۶ بالغ بر 315 میلیارد 
برای ساماندهی حاشیه شهرها اختصاص  تومان 
داده است.عالوه بر 220 میلیارد تومان که برای 
شهرها  تمامی  در  نشینی  حاشیه  معضل  رفع 
اختصاص یافته، 75 میلیارد تومان برای مشهد و 
20 میلیارد تومان برای قم و شیراز اختصاص می 
یابد. بودجه جاری شرکت مادرتخصصی عمران و 
بهسازی شهری نیز 111 میلیارد و 152 میلیون 
تومان در نظر گرفته شده است.دولت از سال 1392 
هدف گذاری برای نوسازی سالیانه 300 هزار واحد 
مسکونی را در دستور کار خود قرار داد و در حال 
حاضر سود تسهیالت نوسازی را به هشت درصد 
به  دهی  تسهیالت  تعداد  اما  است،  داده  کاهش 
بافتهای ناکارآمد.بیش از 150 هزار فقره نبود. با 
شرکت  مدیرعامل  ایزدی  محمدسعید  حال  این 
عمران و بهسازی شهری، این تعداد را در شرایط 
فعلی مناسب ارزیابی می کند.در حال حاضر بیان 
می شود که 19 میلیون بد مسکن در ایران وجود 
دارد که وزارت راه و شهرسازی، بهسازی و نوسازی 
ناکارآمد را به عنوان مهمترین سیاست  بافتهای 
بخش  رسد  می  نظر  به  اما  می کند،  دنبال  خود 
خصوصی برای ورود به این بافتها تمایل چندانی 
از خود نشان نمی دهد.معاون وزیر راه و شهرسازی 
طی روزهای اخیر در این زمینه گفت: تالش شده 
ردیف های قانونی برای ساماندهی بافت های فرسوده 
و سکونتگاه های غیررسمی در نظر گرفته شود و 
سال 1395اعتبارات دولتی این حوزه از 35 میلیارد 

تومان به 450 میلیارد تومان افزایش یافت.
بازار سرمایه 

حرکت آرام بورس تهران 
در کانال 80 هزار واحدی

در چهارمین روز معامالت این هفته بورس اوراق 
بهادار تهران بیشترین ارزش و حجم معامالت در 
نماد شرکت پتروشیمی جم که شاهد جابجایی 
101 میلیون سهم در کدهای درون گروهی بود، 
صورت گرفت. همچنین شاخص کل بازده نقدی 
و قیمتی 17 واحد رشد کرد و به عدد 80 هزار 
و 81 واحدی رسید. دوشنبه دماسنج بازار سرمایه 
ایران از ابتدای باز شدن معامالت تا رقم 80 هزار و 
170 واحد باال رفت، اما در ادامه با افت  همراه بود 
به طوری که در کل نسبت به روز یکشنبه 17 واحد 
رشد کرد و در تراز 80 هزار و 81 واحدی ایستاد.
همچنین شاخص کل هم وزن با ۶9 واحد رشد در 
تراز 1۶ هزار و 89 واحدی ایستاد و شاخص آزاد 
شناور پس از 17۶ واحد صعود رقم 88 هزار و 898 
واحدی را تجربه کرد. شاخص بازار اول با 80 واحد 
رشد، رقم 5۶ هزار و 825 واحدی را تجربه کرد و 
همچنین شاخص بازار دوم با 350 افت به رقم 170 

هزار و 54۶ واحدی را تجربه کرد.
 

 صنعت و تولید
کیفیت فرش ایرانی کم نشده است

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران گفت: کیفیت فرش 
ایرانی به هیچ عنوان تنزل پیدا نکرده است و اصالت، 
فرش ایرانی را از فرش سایر کشورها متمایز کرده 
است.ابراهیم عزیزی اظهار کرد: 800 هزار نفر بافنده 
شامل بافندگان دائمی، تمام وقت و نیمه وقت در کل 
کشور مشغول به کار هستند که از این تعداد بیش 
بودند  بیمه شده  اول  نفردر مرحله  از 440 هزار 
ولی با پایش های صورت گرفته این آمار هم اکنون 
351 هزار نفر رسیده است که هدف این مرکز این 
است که با افزایش اعتبارات الزم از سوی دولت 
بتواند همه بافندگان کشور را تحت پوشش بیمه 
قرار دهد.به گزارش ایسنا ، وی با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته برای ثبت طرح و نقش فرش استان 
زنجان معروف به قلتوق، افزود: قلتوق، طرح و نقش 
اصیل استان زنجان از جمله طرح هایی است که 
برای ثبت جهانی شدن در سازمان بین المللی وایپ 
معرفی شده است و این فعالیت ها در قالب طرح های 
تحقیقاتی بوده اند. ثبت جهانی شدن این آثار منجر 
به احیا و نوآوری طرح ها و نقش های اصیل ایرانی 

خواهد شد.

یادداشت خبر

آگهي مزایده عمومي
سازمان پایانه هاي مسافر و بار کرج و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاري یک دستگاه واحد اداری )شماره 5( به مساحت حدود 80 
مترمربع واقع در طبقه پنجم پارکینگ طبقاتی و یکباب غرفه تجاری به مساحت حدود 16 مترمربع نبش پارکینگ طبقاتی چهار راه 

طالقانی به شرح ذیل به اشخاص واجد شرایط در مقابل اخذ اجاره بها اقدام نماید.
شرایط: 1- مبلغ پایه اجاره ماهیانه واحد اداری 10/000/000 ریال و غرفه تجاری ماهیانه 12/000/000 ریال و قرارداد به مدت یک سال می 

باشد.
2- سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

3-مبلغ سپرده شرکت در مزایده 30/000/000 ریال و غرفه تجاری 36/000/000 ریال می باشد که مي بایست براساس شرایط مندرج در 
اسناد مزایده به صورت فیش واریزي به حساب شماره 700787375016 نزد بانک شهر شعبه عظیمیه و یا ضمانت نامه بانکي معتبر معادل مبلغ مذکور به مدت 45 
روز اعتبار داشته باشد و بدون قید و شرط ارائه گردد برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4- بهاي پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الك و مهر شده تسلیم شود.
5-ظرف هفت روز به استثناي ایام تعطیل کمیسیون نظر خود را اعالم مي کند.

6-متقاضیان شرکت در مزایده مي توانند جهت دریافت و تحویل پاکات تا تاریخ 1395/09/24  ضمن پرداخت مبلغ 200/000 ریال براي هر کدام از موضوعات فوق 
به حساب 700787374936 نزد بانک شهر شعبه عظیمیه و ارائه رسید به دبیرخانه سازمان واقع در فلکه اول رجائي شهر ابتداي خیابان شهید مطهري- نبش 
خیابان فروردین- طبقه سوم مراجعه نمایند. زمان بازگشایي پاکات مزایده در روز یکشنبه مورخ 1395/09/28  باشد. جهت اخذ اسناد مزایده ارائه معرفي نامه 

از طرف اشخاص حقوقي الزامیست.
7- شرکت کنندگان میبایست کلیه مدارك مورد درخواست در اسناد را تکمیل و به همراه سایر اسناد مزایده در پاکت مربوطه قراردهند.

8- سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مزایده مندرج است جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي 34403421-34439346 تماس حاصل نمایید.
سازمان پایانه هاي مسافر و بار کرج و حومه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری به آقای ابوالفضل اسعدیان فرزند بهرام فعال مجهول المکان ابالغ می 
گردد جهت دفاع از اتهام خود دائر بر ضرب و جرح در پرونده کالسه 950957 شعبه 
101 در جلسه مورخ 1395/11/07 ساعت 9 صبح در این دادگاه حاضر در صورت 

عدم حضور دادگاه راسا مبادرت بصدور رای غیابی خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 1۰1 دادگاه عمومی کیفری ایالم- احمد بیگی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده1۲ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1395۶0331012008911 مورخه8/1۶ /1395  جلسه هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عبداله معدنی   
فرزند محمد علی  به شماره شناسنامه 53 صادره ازساوجبالغ در سه دانگ یک 
باب ساختمان  به مساحت 210.74 متر مربع  از باقیمانده پالک 53۶ فرعی از 4 
اصلی از   سهم روشنعلی نخبه زعیم ذیل صفحه 105 دفتر 323 واقع در هشتگرد  
محرز   گردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی در یک تاریخ چاپ و 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست 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/الف 528
 تاریخ انتشار اول :  95/9/1            تاریخ انتشار دوم  :95/9/1۶

 محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ  

احضار متهم
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
9510432880002089  در پرونده کالسه 951083/102 ----  9409982882۶0094۶  
درمورد اتهام امیرجمالی فرزند محمودجمالی پا قلعه به اتهام نگهداری سرنیزه  تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  
1395/11/03 ساعت 08:30  تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد 115و 180  قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب 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 بعمل خواهد آمد.م/الف1915   شماره بایگانی شعبه : 951083
منشی شعبه 1۰۲ دادگاه کیفری ۲دادگستری شهرستان اسالمشهر)شعبه 1۰۲ دادگاه جزایی سابق( 

سازمان پایانه هاي مسافر 
و بار کرج و حومه

و  دخل  سیاهه  اقتصاد:  گروه 
گذشته   روز  دو  طی  دولت  خرج 
گرفته  قرار  مجلس  اختیار  در  که 
دالر  نرخ  اگرچه  است؛اقتصاددانان 
اما  می دانند  منطقی  را  نفت  و 
معتقدند که ارز تک نرخی در دولت 
رویاست. یک  فقط  اکنون  روحانی، 
هم  یازدهم  دولت  بودجه  آخرین 
شد؛  مجلس  عازم  یکشنبه  روز 
پارلمان  زمین  در  توپ  دیگر  اکنون 
و خرج  برای دخل  تا  است  نشینان 
از  بگیرند.  تصمیم  دولت  یکساله 
ماه،  بهمن  سرد  روزهای  تا  امروز 
تا  هست  فرصت  مجلسی ها  برای 
به  را  خود  درایت  و  ظرافت  تمام 
سرانجام  به  را  بودجه  و  بگیرند  کار 
بد  یا  خوب  که  بودجه ای  برسانند؛ 
در  منفی  و  مثبت  اثرات  بودنش 
همین  داشت.اما  خواهد  اقتصاد 

اقتصاد  برای  کوتاه مدت  برنامه ای  که  بودجه 
کشور است، چند عدد و رقم دارد که هر یک 
و  دارد  اقتصاد  بر  را  خود  تاثیر خاص  آنها  از 
را  زیادی  مشکالت  می تواند  آن  در  بی دقتی 
ایجاد کرده و فضای کسب و کار برای فعاالن 
را  مردم  عمومی  منافع  حتی  و  اقتصادی 

گل آلود کند.
نرخ  نفت،  قیمت  همچون  اعدادی  از  .سخن 
دالر، سهم نسل های آینده از درآمدهای نفتی 
که در صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده 
قانون  اجرای  چگونگی  مالیات ها،  میزان  و 
و  مالیاتی  درآمدهای  و  یارانه ها  هدفمندی 
تعرفه ای دولت است که همه و همه می تواند 
عدم  و  اقتصاد  راندن  عقب  یا  پیشرفت  در 
دالر  دیگر،  باشد.اکنون  موثر  آن  در  شفافیت 
ایران  اقتصاد  در  تعیین کننده  عامل  یک  به 
آن  نرخ  در  تغییری  هرگونه  و  شده  تبدیل 
دنبال  به  را  زیانباری  تورمی  آثار  می تواند 
را  نفتی  درآمدهای  و  نفت  اما  باشد؛  داشته 
دانست.  اقتصاد  در  بی تاثیر  چندان  نباید  نیز 
هر چقدر درآمدهای نفتی بیشتر باشد، عالوه 
نیاز دولت  تامین بودجه مورد  بر فاکتور مهم 
با  نیز  بازار  در  دالر  کنترل  قدرت  کشور،  و 
اما  است.  دولت  اختیار  در  بیشتری  اطمینان 
گرفته  نظر  در  تومانی  نرخ دالر 3300  اینکه 
و  کشور  کل   9۶ سال  بودجه  الیحه  در  شده 
نیز نرخ هر بشکه نفت در این سیاهه دخل و 
خرج چقدر منطقی است، موضوعی است که 

اقتصاددانان در مورد آن نظر داده اند.
بازرگانی  اتاق  سرمایه گذاری  انجمن  رئیس 
رسیده  نتیجه  این  به  دولت  گفت:  ایران 
حدود  نفت  قیمت   2017 سال  در  که  است 
برای جلوگیری  50 دالر خواهد ماند،بنابراین 
داد. افزایش  را  دالر  قیمت  بودجه  کسری  از 
دولت  اینکه  به  اشاره  با  سلیمی  سیدحسین 
باید در الیحه بودجه 9۶ نرخی را برای دالر 
بر  تاکنون  دولت  تصور  گفت:  دهد،  پیشنهاد 
این بود که در سال 2017 می تواند نفت را با 
قیمت ۶5 تا 70 دالر عرضه کند اما هم اکنون 
همان  نفت حدود  قیمت  که  رسیده  یقین  به 
نمی شود. گران تر  و  ماند  خواهد  دالر   50
تهران  بازرگانی  اتاق  صنعت  کمیسیون  عضو 
دالر  برای  پایین  نرخ  اگر  اینکه  بر  تأکید  با 
در بودجه 9۶ منظور شود دولت دچار کمبود 
بودجه شدید می شود، گفت: بنابراین افزایش 
دولت  به  می تواند  مقطع  این  در  دالر  قیمت 
کمک کند تا نرخ باالتری را در بودجه در نظر 
بگیرد و دچار کمبود بودجه کمتری شود.عضو 
تهران  بازرگانی  اتاق  سرمایه  بازار  کمیسیون 
به فارس گفت : عالوه بر این موضوع انتخابات 
جهشی  هم  آمریکا  جمهوری  ریاست  اخیر 
انجمن  کرد.رئیس  ایجاد  دالر  قیمت  در  را 
سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به 
این سؤال که آیا افزایش قیمت دالر می تواند 
صادرات را افزایش دهد، گفت: ارزش کاالهای 
 15 تا   10 حدود  ما  شده  فرآوری  صادراتی 
که  نیست  مصلحت  به  و  است  دالر  میلیارد 
ارزش  غیرنفتی  صادرات  اندک  مقدار  برای 
افزود: 90 درصد  را کاهش داد.وی  پول ملی 
صنایع ما وابسته به واردات مواد اولیه است و 
قیمت  افزایش  به  منجر  دالر  قیمت  افزایش 
می شود. داخل  تولید  کاال های  شده  تمام 

سلیمی تأکید کرد: افزایش قیمت ارز در بلند 
مدت به نفع صادرات نیست.

نرخ بودجه ای دالر 33۰۰ تومانی و نفت ۵۰ 
دالری با چه شروطی منطقی است؟

محمدرضا برادران شرکا، رئیس اسبق سازمان 
می گوید:  مهر  به  برنامه ریزی  و  مدیریت 
عوامل  مجموعه  به  توجه  با  می رسد  نظر  به 
برای  شده  گرفته  نظر  در  نرخ  اقتصادی، 
کل   9۶ سال  بودجه  الیحه  در  نفت  و  دالر 
که  معنا  این  به  است؛  منطقی  دو  هر  کشور 
نفت  بازار  بحث  در  که  تحوالتی  به  توجه  با 

کشورهای  در  که  اقتصادی  رشد  و  داده  رخ 
هر  برای  دالری   50 نرخ  هستیم،  شاهد  دنیا 
بشکه نفت و 3300 تومانی برای هر دالر در 
اکنون  این الیحه منطقی است.وی می افزاید: 
لحاظ  به  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  وضعیت 
تقاضا  و  بهتری رسیده  به حد  اقتصادی  رشد 
بنابراین  است،  رفته  باالتر  بازار  در  نفت  برای 
آینده،  در سال  نفت  بشکه  هر  برای  نرخ  این 
قیمت  مورد  در  است.شرکا  نزدیک  منطق  به 
می گوید:  نیز  بودجه  در  دالر  تومانی   3300
نرخ دالری که از سوی دولت در الیحه بودجه 
قیمتی  کف  می شود،  داده  پیشنهاد  ساالنه 
است و دولت می خواهد با این کار خود، دخل 
به  نزدیک  و  منطقی  نرخ  با  را  خود  خرج  و 
داشت  توجه  باید  اما  کند.  تنظیم  واقعیت، 
تومانی دالر در سال  نرخ 3300  که در کنار 
آینده، باید به موضوع تک نرخی شدن نرخ ارز 
نیز به صورت جدی توجه شده و پیاده سازی 
وعده  دولت  البته  شود؛  دنبال  سیاست  این 
داده که تا پایان امسال، ارز را تک نرخی کند 
که با توجه به مجموع نرخ هایی که در بازار و 
مرجع اکنون مشاهده می کنیم، قیمت در نظر 
گرفته شده برای دالر در بودجه منطقی است.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با اشاره 
در  مرکزی  بانک  ارزی  معاون  به صحبت های 
ارزی  تحوالت  موضوع  با  مرتبط  ملی  رسانه 
معاون  کرد:  خاطرنشان  گذشته  روزهای 
بخشی  دالیل  تشریح  با  مرکزی  بانک  ارزی 
بازار،  در  گذشته  روزهای  ارزی  تحوالت  از 
اعالم کرده که برای بخشی از نیازهای تجاری 
هدایت  آزاد  بازار  به  ارز  تامین  تولیدی،  و 
بخش،  آن  که  دید  باید  البته  که  است  شده 
اسبق  می دهد.رئیس  تشکیل  را  حجمی  چه 
به  اشاره  با  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
بازار  در  کنونی  ارز  نرخ  تومانی   500 فاصله 
آزاد با نرخ 3300 تومانی در نظر گرفته شده 
در  کرد:  خاطرنشان  آینده،  سال  بودجه  در 
گذشته حجم مبادالت ارزی در بازار متشکل 
نبود؛  عمده ای  رقم  است،  غیرنفتی  بازار  که 
در  را  باالیی  رقم  بخش  این  اکنون  اگر  ولی 
شد  خواهد  ساز  مساله  باشد،  داشته  اقتصاد 
برای  ارز  نرخ  را سخت می کند؛ چراکه  و کار 
نرخ  به  نیاز  کند،  پر  را  شکاف  این  اینکه 
دارد.به  بازار  موقع  به  تامین  البته  و  منطقی 
گفته شرکا، اگر اکنون تامین ارز از بازار آزاد، 
باشد،  مسافرت  برای  ارزی  نیازهای  حد  در 
نزدیک شدن نرخ دالر آزاد به نرخ رسمی، کار 
لذا  بانکی کشور نیست؛  برای سیستم  سختی 
دردسرساز شدن فاصله ای که میان دالر آزاد با 
نرخ در نظر گرفته شده در الیحه بودجه وجود 
طریق  از  مالی  تامین  حجم  به  بستگی  دارد، 
ارز مبادله ای دارد؛ چراکه نمی توان آن بخش 
میزان  اگر  است،  معتقد  گذاشت.وی  کنار  را 
می شود، حجم  مبادله  آزاد  بازار  در  که  ارزی 
تک نرخی  با  همزمان  باشد،  نداشته  باالیی 
شدن نرخ ارز و ارزش 3300 تومانی که برای 
می تواند  است،  شده  گرفته  نظر  در  دالر  یک 
چراکه  کند؛  پر  را  شکاف  آن  سریع  خیلی 
صرافی ها در سیستم تک نرخی، تفاوت نرخی 
با نرخ رسمی نداشته و این عدد باالیی نیست.
برادران شرکا، نرخ معقول 3300 تومانی دالر 
در بودجه را به لحاظ تورم هم مناسب دانست 

و تصریح کرد: وقتی که نرخ رسمی تک نرخی 
آینده  هزینه های  مورد  در  پیش بینی  شود، 
تجارت  بخش  و  سرمایه گذاری  برای  مثال 
می گیرد؛  صورت  سهل تر  غیره  و  بین المللی 
اگرچه تا زمانی که این جهش های موردی را 
شکاف  هفته  یک  ظرف  اگر  یا  باشیم  داشته 
آزاد  بازار  و  مبادله ای  ارز  نرخ  میان  عمده ای 

شکل  گیرد، روند منطقی نخواهد بود.

بانک مرکزی نسبت به نرخ دالر آزاد
حساس تر شود

خاطرنشان  اقتصادی  ارشد  کارشناس  این 
کرد: یادمان باشد دالر در اقتصاد ایران نقش 
ویژه ای دارد و در افزایش قیمتها نیز با سایر 
جهش  دالر،  همواره  و  است  متفاوت  نرخ ها 
باید  دولت  بنابراین  است؛  داشته  را  اصلی 
حواسش به این باشد که اجازه ندهد تغییرات 
این  ارز صورت گیرد؛ چراکه  نرخ  ناگهانی در 
را به هم  اقتصادی  موضوع، محاسبات فعاالن 
بانک مرکزی درخواست کرد  از  می ریزد.وی 
که نسبت به نرخ دالر در بازار آزاد، حساسیت 
اقتصاد  در  دالر  نقش  و  دهد  نشان  بیشتری 
لذا  بگیرد؛  نظر  در  جدی  صورت  به  را  ایران 
دالر  که  برویم  سمتی  به  باید  معتقدم  قویا 
در  بتوانیم  اینکه  دوم  و  کرده  نرخی  تک  را 
در  این  داریم.  نگاه  را  آن  تومان   3300 حد 
به  را  سیگنال  این  باید  که  است  شرایطی 
ثبات  از  که  بدهیم  اقتصادی  تصمیم گیران 
شرکا،  گفته  هستند.به  برخوردار  ارز  نرخ 
نوسانات  که  است  آن  دارد  وجود  که  ایرادی 
بانک  و  است  مضر  تصمیم گیران  برای  شدید 
شدید  نوسانات  جلوی  باید  دولت  و  مرکزی 
که  است  نرخی  تومان   3300 لذا  بگیرند؛  را 
عدد  این  حوش  و  حول  پیش بینی ها  بیشتر 
تورمی  بار  نمی رسد  نظر  به  و  گرفته  صورت 

داشته باشد.

دولت محاسبات بودجه ای خود را
 دقیق تر می کند

همچنین حسن خوشپور، مدیرکل سابق دفتر 
امور بنگاه ها و خصوصی سازی سازمان مدیریت 
به  مهر گفت: دالر 3300  نیز  برنامه ریزی  و 
تومانی و نفت 50 دالری در بودجه سال 9۶ 
منطقی است، این در شرایطی است که دولت 
نرخ رسمی در بودجه دارد که از رقم 3200 
تومانی سال قبل به 3300 تومان افزایش که 
بازار  اثرات  از  ناشی  نیز  قیمت  رفتن  باال  این 
است؛ چراکه در بازار قیمت ها افزایش یافته و 
بودجه  در  را  تومانی   3300 نرخ  دولت  اینکه 
بین  که  بوده  تفاوتی  از  ناشی  کرده،  انتخاب 
داشته  وجود  مبادله ای  نرخ  و  آزاد  بازار  نرخ 
است.وی افزود: در آینده این دولت است که 
را  نرخ  این  و  کند  مدیریت  را  ارز  نرخ  باید 
یادمان  باید  البته  دارد؛  نگه  به همین صورت 
کردن  تک نرخی  سمت  به  دولت  که  باشد 
نرخی  می شود  باعث  این  و  می رود  پیش  ارز 
باشد.به  بازار  به  توجه  با  کرده  انتخاب  که 
آثار  دالر،  تومانی   3300 نرخ  خوشپور،  گفته 
منطقی  موجب  بلکه  داشت؛  نخواهد  تورمی 
در  شده  پیش بینی  قیمت های  واقعی شدن  و 
نخواهد  تورم  به  منجر  ولی  می شود؛  بودجه 
شد؛ چراکه قیمت ارز در بازار آزاد بیش از این 

رقم است.وی اظهار داشت: دولت در 
شدن  واقعی  سمت  به  حرکت  حال 
نرخ ارز در محاسبات خود است و به 
نظر می رسد نرخ دالر 3300 تومانی 

منطقی است.

کسری بودجه، عامل افزایش نرخ 
ارز در الیحه

عضو  یوسفی،  محمدقلی  همچنین 
اقتصاد  دانشکده  علمی  هیات 
در  طباطبایی  عالمه  دانشگاه 
شده  گرفته  نظر  در  نرخ  خصوص 
سال  بودجه  الیحه  در  دالر  برای 
آینده کشور گفت: صحبت از منطقی 
بودجه  در  دالر  نرخ  نبودن  یا  بودن 
قرار  این  از  داستان  بلکه  نیست، 
دارد  بودجه  کسری  دولت  که  است 
ارز  نرخ  ساله  هر  که  است  ناچار  و 
در  این  دهد،  افزایش  بودجه،  در  را 
رو  داشت،  دیگری  راه  اگر  که  است  شرایطی 
نظر  به  بنابراین  نمی آورد،  ارز  نرخ  افزایش  به 
بردن  باال  طریق  از  که  است  مجبور  می رسد 
نرخ ارز در بودجه، بخشی از هزینه های خود 
نسبت  سوال  این  طرح  با  کند.وی  جبران  را 
به نوسانات روزهای گذشته نرخ دالر در بازار 
واکنش نشان داد که چه کسی گپ میان نرخ 
ارز آزاد و دولتی را ایجاد کرده است، بنابراین 
هر کسی که به این امر دامن زده است، مسلما 
باید آن را هم برطرف کند، برای اینکه ببینیم 
باید  است،  منطقی  رقمی  چه  در  نرخ  این 
عواملی که به گرانی ارز دامن زده اند برطرف 
شوند تا بتوان قضاوت کرد.یوسفی خاطرنشان 
چه  بازار  در  ارز  نرخ  که  است  آن  مهم  کرد: 
قیمتی دارد و دولت چطور سعی می کند که 
بر اساس صالحدید خود آن را کنترل نماید؛ 
به هرحال اکنون کسری بودجه دولت مشهود 
است و این از قدیم هم بوده که دولتها برای 
نرخ  افزایش  به  خود،   بودجه  کسری  جبران 
دالر  گرانی  وی،  اعتقاد  می آورند.به  روی  ارز 
آثار اقتصادی دارد، اما تمام بار تورمی را دالر 
به دوش نمی کشد؛ اگرچه قیمت غیر منطقی 
ایجاد  سرمایه گذاری  مشکالت  می تواند  آن 
دولت  برای  دیگری  راه  هرحال  به  ولی  کند، 
نسبت به افزایش نرخ ارز وجود ندارد. چراکه 
دولت هزینه های زیادی دارد که خیلی از آنها 

را نیز از گذشته به ارث برده است.
دالر  نرخ  افزایش  اینکه  خصوص  در  یوسفی 
چه اثری می تواند در حوزه صاردات غیرنفتی 
داشته باشد، خاطرنشان کرد: زمانی که کشور 
مشکل کیفیت کاال نداشته باشد، افزایش نرخ 
شود؛  منجر  صادرات  افزایش  به  می تواند  ارز 
چراکه  نیست؛  ساده ای  کار  هم  این  البته 
در  دالر  نرخ  و  نبوده  باال  ما  صادراتی  سهم 
داشت.عضو  نخواهد  زیادی  تاثیر  زمینه  این 
عالمه  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  علمی  هیات 
الزم  شرایط  باید  کرد:  خاطرنشان  طباطبایی 
ایجاد  اقتصاد  در  ارز  کردن  تک نرخی  برای 
تک نرخی  ارز  خودکار،  طور  به  که  شود 
ارز  دولت  که  نیست  چنین  این  ولی  گردد، 
باید شرایط آن وجود  بلکه  را تک نرخی کند، 
می شود  پدیدار  زمانی  هم  آن  و  باشد  داشته 
که تولید زیاد شود و شرایط بین المللی بهبود 
بین المللی  شرایط  اکنون  حالیکه  در  یابد، 
این  نیست؛  مناسب  تولید  و  نداشته  خوبی 
نمی کنند؛  ایجاد  را  تک نرخی  ارز  فضای  دو، 
این در شرایطی است که طی سالهای بعد از 
جنگ بارها خواسته ایم ارز را تک نرخی کرده 
و روی همان نرخ نگاه داریم، اما این موفقیت 
حاصل نشده و بعد از گذشت مدتی، ارز دوباره 

چندنرخی شده است.

قیمت نفت بودجه منطقی
ولی دالر پایین است

نیز  اقتصاددان  جبل عاملی،  پویا  همچنین 
می گوید: من فکر می کنم نرخ دالر در بودجه 
باید باالتر از این باشد؛ اما همین نرخ 3300 
به  نمی رود  تصور  و  است  منطقی  نیز  تومانی 
کند. ایجاد  تورمی  شرایط  که  باشد  نحوی 
به  قیمت  نیز،  نفت  بازارا  مورد  در  افزود:  وی 
گونه ای منطقی برای هر بشکه در نظر گرفته 
از  بعد  می رسد  نظر  به  چراکه  است؛  شده 
نرخ تحقق می یابد و خیلی  این  اوپک،  توافق 
می رسد  نظر  به  اما  ندارد؛  فاصله  واقعیت  با 
نرخ ارز را باید باالتر از 3300 تومان در نظر 
گرفت.جبل عاملی در خصوص  تک نرخی شدن 
ارز به مهرگفت: با عملکردی که از این دولت 
اتفاق  ارز  شدن  تک نرخی  می کنیم،  مشاهده 
دارد،  ارز  بازار  که  وضعیتی  با  و  نمی افتد 
صحبت از تک نرخی کردن ارز نمی توان کرد؛ 
تک  توانایی  نه  فعلی،  دولت  مجموع  در  اما 

نرخی کردن ارز و نه جرات آن را دارد.

نظر اقتصاددانان از دالر 33۰۰ تومانی؛ دولت جلوی تغییرات ناگهانی نرخ ارزرا بگیرد

تصـمیمات  مـضر ارزی در اقـتصاد ایـران

محاسبات  و  برنامه،بودجه  کمیسیون  عضو 
مجلس شورای اسالمی گفت: نرخ تسعیر ارز در 
بودجه 9۶ سی و سه هزار ریال دیده شده است 
که ما با آن مخالف هستیم.غالمعلی جعفرزاده 
بودجه 9۶ کل  به الیحه  بااشاره  آبادی  ایمن 
کشور،گفت:تعیین نرخ دالر در بودجه برای این 
را تبدیل  از نفت  است که درآمدهای حاصل 
به ریال کنیم،اما چه بخواهیم و چه نخواهیم 
بود.وی  اثر گذار خواهد  ایران  بازار  در  ارز  نرخ 

دالر  نرخ  بودجه،تعیین  قانون  افزود:براساس 
 برطبق نرخ شناور است و نباید اجباری تعیین 
شورای  درمجلس  رشت  مردم  شود.نماینده 
اسالمی با اشاره به قیمت تعیین شده 3300 
تومانی برای ارز در بودجه سال آینده،تصریح 
کرد:البته ما با این نرخ مخالفیم و معتقدیم که 
خود دولت با این کار،آهنگ گران شدن نرخ  را 
به بازار تزریق می کند؛درحالی که سیاست های 

دولت باید در جهت ثبات منطقی بازار باشد.

دولت گرانی را به بازار ارز تزریق نکند



آگهی مزایده عمومی -نوبت اول
شهرداری پاوه در اجرای بند2 صورت جلسه مورخ5 / 8  / 95 شماره 125 شورای محترم اسالمی شهر پاوه و با استناد 
به ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها جهت انجام امور تبلیغاتی قصد اجاره عرصه محل نصب تابلو ها یا استند های 
تبلیغاتی و همچنین طرفین پل عابر پیاده رو را به مدت یکسال شمسی به کانون ها وشرکت های تبلیغاتی دارای مجوز از 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از طریق مزایده کتبی به باالترین قیمت پیشنهادی با شرایط ذیل دارد.
لذا ازکلیه متقاضیان مورد صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد بارعایت شرایط وجدول ذیل درساعات 
اداری غیر ازایام تعطیل جهت شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء خیابان امام 
محمد غزالی مراجعه  ودر موعد مقرر نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام وپس ازتکمیل وثبت در دبیرخانه شهرداری آن 

رابه واحد حراست تحویل یا جهت کسب اطالعات بیشترباشماره تلفن 46122819-083 تماس حاصل نمایند.

شرایط:
1-مزایده گذار:شهرداری پاوه 

2-نوع سپرده:متقاضیان برای شرکت درمزایده بایستی مبلغی را به شرح جدول فوق الذکر به عنوان سپرده به صورت 
ضمانت نامه بانکی یافیش واریز وجه به حساب سپرده شهرداری راهمراه باسایر اسناد مزایده به حراست شهرداری پاوه 

تحویل نمایند.
3-محل دریافت اسناد:پاوه-میدان شهداء-خیابان امام محمد غزالی –واحدامور قراردادهای شهرداری پاوه

4-مهلت دریافت اسناد:ازتاریخ 95/9/16 تاتاریخ 95/9/22  ازساعت 7/30 الی 13/30 
5-محل تسلیم پیشنهادات:پاوه-میدان شهداء-خیابان امام محمدغزالی –واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه

6-مهلت قبول پیشنهادات:ازتاریخ 95/9/23 تاتاریخ 95/10/2 ازساعت 7/30 الی 13/30 
7-بازگشایی پاکت ها:روز شنبه مورخ 95/10/4 راس ساعت 15 درمحل شهرداری پاوه جلسه کمیسیون برگزاری می گردد
وزارت فرهنگ  از  دارای مجوزکانون  نمایندکه  مزایده شرکت  توانند دراین  8-شرایط شرکت در مزایده:متقاضیانی می 

وارشاد اسالمی باشند
9-نوع مزایده:اجاره عرصه استندها یاتابلوهای تبلیغاتی وهمچنین طرفین پل عابر پیاده رو

10- مدت اجاره:اجاره به مدت 12 ماه یا یک سال شمسی می باشد
11-سایر اطالعات وجزئیات مربوط به معامله دراسناد مزایده طبق مقررات وآئین نامه مالی شهرداری هامندرج است

12-پیشنهادات بایستی به طور صریح وروشن وبدون الك گرفتگی وخط خوردگی درپاکت ها باشد
13- برندگان اول ودوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 

شد
به  واریزی  یا فیش  بانکی  فاقد ضمانتنامه  ازپیشنهادات مختاروبه درخواست های  قبول هریک  یا  رد  در  14-شهرداری 

حساب سپرده شهرداری ترتیب اثرداده نخواهد شد
15-هزینه چاپ آگهی وکارشناسی اجاره برعهده برنده مزایده می باشد

16-آگهی مزایده در پایگاه اطالع رسانی شهرداری پاوه به نشانیwww.pavehcitv.ir قابل رویت ودستیابی می باشد
17- برنده مزایده موظف است مبلغی رابه عنوان تضمین حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرار داد به امور مالی شهرداری 

پاوه تحویل نمایند
18- برنده مزایده موظف است در مدت زمان قرار داددر هرماه 3 عددبنر شهرداری پاوه رابدون هیچ گونه قیدو شرطی به 

صورت رایگان برروی استندهای تبلیغاتی درنقاط مختلف شهر نصب نماید
19- محل تعیین نصب استندهای تبلیغاتی درنقاط مختلف شهر از اختیارات شهرداری پاوه می باشد.

روابط عمومی شهرداری پاوه

ردیف

1

نام واحد

اجاره عرصه محل نصب تابلوها یا 
استندهای تبلیغاتی درنقاط مختلف 

شهر وپل عابر پیاده رو در بلوار 
جانبازان

تعداد

26 محل 1پل 
عابر پیاده رو

مبلغ پایه اجاره ماهیانه 
)ریال(

20/002/000

مبلغ سپرده)ریال(

12/001/200

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 5/31   طلوع آفتاب 7/00 
اذان ظهر 11/56  اذان مغرب 17/11

آنجا  رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت:از 
زنان  را  دستی  صنایع  شاغالن  بیشتر  که 
به  بخش  این  به  توجه  می دهند،  تشکیل 

کاهش این آسیب ها منجر می شود. 
جشن  نخستین  مراسم  در  احمدی پور  زهرا 
ملی تولید صنایع دستی که روز )۱5 آذرماه( 
در موزه ملی برگزار شد، با اشاره به مسائل 
و مشکالتی که پس از صنعتی شدن جهان 
به سمت  زمانی که جهان  آمد، گفت:  پدید 
صنعتی شدن حرکت کرد و میزان تولیدات 
صنعتی افزایش یافت، جمعیت از روستاها و 
بزرگ  شهرهای  سمت  به  کوچک  شهرهای 
حرکت کرد و اطراف کارخانه ها متمرکز شد. 
در نتیجه کارخانه ها به محل تولید و سکونت 
تبدیل شدند و نظام سکونتگاهی  کشور تغییر 
پیدا کرد. در روزگار جدید روستاها خالی از 
سکنه شده بودند و فعالیت روستایی تنها به 

سازمان  بود.رئیس  شده  محدود  کشاورزی 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در ادامه بیان کرد: بر اثر صنعتی شدن جهان، 
یک نظام نامتعادل شکل گرفت و روستاهای 
از  بزرگ  نفع شهرهای  به  را  ما، منافع خود 
دست داد. در شرایط امروز که دغدغه اصلی 
باید  ما  است،  اشتغال  دغدغه  نظام،  فراروی 
به ایجاد منابع درآمدی پایدار برای روستاها 
فکر کنیم.احمدی پور با اشاره به اینکه دولت 
مقاومتی  اقتصاد  بحث  در  امید  و  تدبیر 
تمرکز خود را روی صنایع کوچک گذاشته، 
گفت: توجه به صنایع دستی باعث پایداری 
اشتغال می شود. تاکنون صنایع دستی کشور 
به دست  مالی  از درآمدهای  را  اندکی  سهم 
آوردند. ما بر آن هستیم تا با توجه به صنایع 
پایدار  منابع  ایجاد  و  درآمدزایی  به  دستی، 
کمک کنیم.وی یکی از مهمترین ویژگی های 

این حوزه  زنان در  اشتغال  را  صنایع دستی 
دانست و افزود: در این عرصه زنان، شاغالن 
اصلی هستند که اگر درآمد مناسبی داشته 
باشند، ممکن است به بهبود شرایط بحرانی 
را  آنان  و  آمده  پیش  مردانشان  برای  که 
مجبور به مهاجرت به شهرهای بزرگ کرده، 
باید فضاهای کاری  ما  بمانند. پس  امان  در 

جدید را فراروی صنعتگران قرار دهیم.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری، به روز شدن صنایع دستی را 
روز  به  با  باید  ما  گفت:  و  برشمرد  ضروری 
فراهم  را  زمینه ای  دستی،  صنایع  کردن 
آوریم تا این گونه فرآورده ها دیگر یک کاالی 
که  است  آن  کار  این  الزمه  نباشند.  لوکس 
آموزش،  بحث  کنیم.  توجه  زیرساخت ها  به 
و  بگیریم  جدی  را  بازاریابی  و  دسته بندی 
کارگاه های کوچک صنایع  روزآمد کردن  به 

دستی بپردازیم.

کاهش آسیب های  اجتماعی با اشتغالزایی 
در صنایع دستی

معمای شاه« 
یک پروژه بزرگ تاریخی و هنری

 سریال »معمای شاه«، یک پروژه پر زحمت و بزرگ به 
لحاظ تاریخی و هنری است. 

بازیگر سریال  زمان، گوهر خیراندیش  پیام  گزارش  به   
افزود:  مطلب  این  بیان  با  گفتگویی  در  شاه«  »معمای 
این سریال همچنین  تاریخی و هنری  بر ساختار  عالوه 
سریال  این  در  خلج  شهرام  از  زیبایی  بسیار  گریم 
می بینید، هنرمندی که با کمک آقای ورزی تمام تالش 
واقعی  چهره  با  فیلم  شخصیت های  که  کرده  را  خود 
ساخته  آنها  برمبنای  فیلم  که  تاریخی  شخصیت های 
عمل  موفق  بسیار  زمینه  این  در  و  باشد  نزدیک  شده 

کرده است.
شاه  معمای  سریال  در  چهره ها  تشابه  است  معتقد  وی 

یکی از نقاط جذاب آن برای مخاطبان باشد.
بازیگر سینما و تلویزیون خاطرنشان ساخت: من و  این 
مادر و دختر در  به عنوان  باز هم  این سریال  آزاده در 
واقع من نقش همسر دکتر  قرار گرفته ایم. در  کنار هم 
امیریل  و  بازی می کنم  را  نیکپور  بازی سعید  با  وزیری 
ارجمند نیز به عنوان پسرم در این سریال بازی می کند.

انتخاب بهترین فیلم ها با موضوع زنان 
در جشنواره پروین اعتصامی 

منظور  به  سیِنما  آئینه  در  شهری  زندگی  و  زنان  بخش 
انتخاب بهترین فیلم های یک دهه سینمای ایران با موضوع 
زنان و زندگی شهری )۱3۸5 تا ۱395( در نهمین جشنواره 

ملی پروین اعتصامی برگزار می شود.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی جشنواره ملی پروین 
این بخش توسط ستاد  افزود:  این خبر  اعالم  با  اعتصامی 
جشنواره پروین اعتصامی با حمایت معاونت امور فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری تهران و اداره کل امور بانوان شهرداری 
تهران برگزار می شود.بر پایه این خبر، بخش زنان و زندگی 
شهری در آئینه سینما با موضوعات: زنان، خانواده و سالمت 
شهری/ زنان، امنیت اجتماعی و آسیب های زندگی شهری/ 
عدالت  و  زنان  شهری/  زندگی  در  حجاب  و  عفاف  زنان، 
در  زیست  محیط  و  زنان  شهری/  زندگی  در  اجتماعی 
زندگی شهری/ زنان و اقتصاد مقاومتی در زندگی شهری/ 
برنامه  و  مدیریت  زنان،  آموزش حقوق شهروندی/  و  زنان 
ریزی شهری/ زنان و کاربرد فناوری های نوین ارتباطی در 
توسعه  در  اجتماعی  های  سرمایه  و  زنان  شهری/  زندگی 
و سرزندگی شهری  زنان، فضاهای عمومی  پایدار شهری/ 

طراحی شده است.
مختلف  بخش های  تکمیلی  اطالعات  کسب  جهت  ضمناً 
سایت  به  سینمایی  رویداد  این  به  آثار  ارسال  شرایط  و 
www.( جشنواره به نشانی جشنواره ملی پروین اعتصامی

parvineff.ir( مراجعه نمایند.
پالک پروین زرین، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین 
وجایزه  افتخار  دیپلم  زرین،  پروین  پالک  داستانی.   فیلم 
نقدی به بهترین فیلم مستند.  پالک پروین زرین، دیپلم 
نگاه  از  سوژه  انتخاب  بهترین  به  نقدی  جایزه  و  افتخار 
فیلمساز به مسائل شهری.  پالک پروین زرین، دیپلم افتخار 

و جایزه نقدی به بهترین پژوهشگر در مسائل شهری

»360 درجه به کاپیال« 
با بازی شراره رخام

فیلم آنا که با نام جدید »3۶0 درجه کاپیال« تولید خواهد 
فیلم  فیلم،  بانی  گزارش  رسید.به  دوم  فاز  به  قم  در  شد 
محسن  کنندگی  تهیه  به  کاپیال«  درجه   3۶0« ویدیویی 
کبیری و به کارگردانی حامد شایسته به زودی در قم کلید 
می خورد. فیلم به داستان هتلی می پردازد که هر کس به 
آن وارد می شود توانایی زنده خارج شدن از آن را ندارد. 
داستان این هتل توسط یک راوی در حال روایت است که 
ناخواسته…. رامین سلیمانی نویسنده این فیلم است و سارا 
خوئینی ها،  شراره رخام، اشکان قاسمی، محسن کبیری، 
گلشید بحرایی و مانیا استرکی بازیگران این پروژه هستند. 
قم  انتظامی  نیروی  با همکاری  که  فیلم  این  عوامل  دیگر 
ساخته می شود عبارتند از: دستیار تهیه: امیرحسین رفیعی، 
مدیر تولید: نیما مدبر، مدیر تصویربرداری: شاهین عراقی، 
مکین  نگین  سروش،  ساسان  آزاد،  رضا  کارگردانی:  گروه 
پور، منشی صحنه: محمدجواد محمدی، مدیر صدابرداری: 
آرسام ناصر ترابی، طراح گریم: گلشید بحرایی، طراح صحنه: 
اشکان اسدی، طراح لباس: نیکان نفیسی فر، مجری گریم: 
مرتضی صادقی نائینی، مدیر تدارکات:  رضا مزیکی و عکاس: 

پیام نوری.

فیلم هامون

هامون  فیلم  از  کند  می  یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  و  یادها 
به  اجتماعی و سوررئالیستی است که در سال ۱3۶۸  فیلمی  نام 
کارگردانی داریوش مهرجویی ساخته شد. از بازیگران معروف این 
انتظامی،   عزت ا...  فرهی،  بیتا  شکیبایی،  خسرو  از  می توان  فیلم 

فتحعلی اویسیم برد. این فیلم رنگی و ۱20 دقیقه است.
داستان فیلم:حمید هامون که با همسرش، مهشید، دائم کش مکش 
مشغول  که  او  می کند.  مرور  را  خود  گونهٔ  کابوس  زندگی  دارد 
نوشتن رساله اش دربارهٔ عشق و ایمان است، در پی دوست قدیمی 
را ترک می کند  و مرادش علی عابدینی می گردد. خانه و کاشانه 
در  پریشان،  حالتی  در  او  می زند.  دیوانه واری  اعمال  به  دست  و 
عابدینی  اما  می سپارد،  دریا  امواج  به  را  خود  شکایت هایش،  پی 
:حمید  فیلم  این  ماندنی  یاد  به  دیالوگ  می دهد.  نجات  را  او 
هامون)زنده یاد خسرو شکیبایی(آقای رئیس، این خانوم ، 
این آقا و فک و فامیالشون دست به دست هم دادن که منو 
نابود کنن. پاسبان گذاشته سر محل که منو دستگیر کنه... 
انگار من جنایت کردم. حاال هم باید نفقشو بدم ... هم خونه 
رو بدم ، هم مهریه رو بدم ... هم بچه مو بدم ، هم شرفمو بدم 
. چرا؟ چرا؟ من نمی تونم طالق بدم؟ من نمی تونم . این زن ، 
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه ... من طالق نمی دم...

یادها و خاطره ها در زمان .....

روشنی طلعت تو ماه ندارد 
 پیش تو گل رونق گیاه ندارد

گوشه ی ابروی توست منزل جانم
 خوش تر ازین گوشه پادشاه ندارد

امروز با حافظ

منع تدریس شاهکارهای ادبی
 در مدرسه آمریکایی

اعتراض والدین دانش آموزان مدرسه ای در ویرجینیا منجر به حذف 
شدن »کشتن مرغ مقلد« رمان مشهور »هارپر لی« و »ماجراهای 

هاکلبری فین« از لیست کتاب های درسی شد.
»ایندیپندنت« نوشت: مدرسه ای در ویرجینیا به دلیل وجود کلمات 
نژادپرستانه و توهین آمیز در رمان های »کشتن مرغ مقلد« به قلم 
»هارپر لی« و »ماجراهای هاکلبری فین« نوشته »مارک تواین«، 

این آثار را از لیست کتاب های درسی دانش آموزانش حذف کرد.
لی«،  »هارپر  کتاب  معروف ترین  و  اولین  مقلد«  مرغ  »کشتن 
سال هاست  درگذشت،   20۱۶ سال  اوایل  که  آمریکایی  نویسنده  
اما اخیرا برخی از والدین  در مدرسه های این کشور کار می شود. 
اعتراض کرده اند که مطالب این رمان موجب عادی و پذیرفته شدن 
فرزندان شان  میان  سیاه«  »کاکا  جمله  از  توهین آمیزی  کلمات 

خواهد شد.

اکران »بادیگارد« 
در افتتاحیه جشنواره فیلم بغداد

فیلم  نمایش  با  بغداد  فیلم  المللی  بین  جشنواره  دوره  هشتمین 
سینمایی »بادیگارد« کار خود را آغاز کرد.

هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم بغداد با شرکت ۱۷50 
»بادیگارد«  سینمایی  فیلم  نمایش  با  مختلف  کشورهای  از  فیلم 

شب گذشته ۱3 آذرماه کار خود را آغاز کرد.
در این مراسم که با حضور نمایندگان سفارت های فرانسه، هلند، 
آمریکا و تعدادی از هنرمندان و مسئوالن تشکل های فرهنگی و 
ابراهیم حاتمی کیا  هنری کشور عراق در شهر بغداد برگزار شد، 
که با همکاری رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در عراق در 
این مراسم حضور پیدا کرده بود، ضمن ابراز خوشحالی از حضور 
جدیدترین ساخته اش در کشور عراق، گفت: بسیار خرسندم از این 
که »بادیگارد« به کشور عراق آمده است. من تا به حال ۱۸ فیلم 
ساخته ام که در جشنواره های مختلف داخلی و بین المللی حضور 
نسبت  واکنش مردم عراق  دلم می خواهد  نیز  اکنون  اند،  داشته 

به »بادیگارد« را ببینم و امیدوارم آنها از این فیلم استقبال کنند.

آن سوی آبها

از  بخت  زد  منم  بر جایگاه خویش  که  کسی 
وی روی بر خواهد تافت .

 فردوسی خردمند

سخن حکیمانه

انتشار ترجمه ای تازه از ترانه علیدوستی

تاریخ عشق خواندنی شد

ترانه علیدوستی ترجمه ای تازه را با عنوان » 
تاریخ عشق« روانه بازار کتاب کرد. 

»تاریخ  رمان  مرکز  نشر   ، مهر  گزارش   به 
بازیگر  علیدوستی،  ترانه  ترجمه  با  را  عشق« 

سینما، روانه بازار کتاب کرد.
نویسنده  کراوس  نیکول  قلم  به  کتاب  این 
است  شده  منتشر   2005 سال  در  آمریکایی 
نهایی  نامزدهای  زمره  در   200۶ سال  در  و 
جایزه ادبی اورنج بوده و در سال 200۸ جایزه 

ادبی ویلیام سارویان را به دست آورده است.
داستان این رمان به رابطه نویسنده ای ناموفق 
که  دخترجوانی  و  دوم  جهانی  جنگ  وآواره 
سرپرستی مادر بیوه و عزادار خود را برعهده 
دارد می پردازد.ناشر این کتاب درباره داستان 
روز  هر  گورسکی  است:لئور  داشته  بیان  آن 
تا همسایه طبقه  غروب روی شوفاژ می کوبد 

پایینش بداند که او هنوز زنده است.

در بازار کتاب

جامعه  پیرامون  اطالعاتی  جامع  بانک  تنها  و  مرجع  قدیمی ترین  سینما«  »سوره  سایت 
سینمایی کشور است و مشخصات مربوط به بیش از 32 هزار سینماگر شامل معرفی افراد 

و فعالیت های آنان در این بانک گردآوری شده است.
به گزارشپیام زمان از  روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، محمد حمزه زاده رئیس 
سازمان سینمایی حوزه هنری با اعالم این خبر افزود: با توجه به قدمت، گستردگی، فراگیری 
و غنا و جامعیت اطالعات بانک از یک  سو و مراجعه پیوسته عالقمندان و پژوهشگران به 
این بانک با بررسی و ارزیابی به عمل آمده نیاز به سلسله تغییرات ساختاری و گرافیکی در 
سایت فعلی احساس می شود و این یکی از برنامه های سازمان سینمایی حوزه هنری در 

آینده نزدیک خواهد بود.
وی ادامه داد: عالوه بر اطالعات مربوط به 32 هزار و 439 سینماگر از سال ۱309 در این 
بانک، سه هزار و 50۷ پروند فیلم شامل آلبوم عکس ها، خالصه داستان و تیتراژ همچنین 

اطالعات مربوط به ۷۶5 شرکت و فیلم های تولید شده آن معرفی شده است.
به گفته حمزه زاده ، سینمای ایران با بیش از ۱00 سال سابقه فیلمسازی از وجود قریب 
به هزاران متخصص فنی و هنری در زمینه های گوناگون بهره گرفته و کیفیت سینمای 
ایران را باید محصول تالش های فنی، استعدادها و مایه های هنری این افراد دانست و بی 
شک گردآوری نام، مشخصات و تنظیم فهرستی از آثار و فعالیت هنرمندان و سینماگران 

و فعاالن این عرصه یکی از ضروریات عمده در پژوهش های تاریخی سینمای ایران است.
قائم مقام رئیس حوزه هنری با بیان اینکه سازمان سینمایی حوزه هنری که از پیشگامان 
و فعاالن عرصه سینماست، در راستای بسط و گسترش فرهنگ سینمایی کشور در سال 
۱3۸2 اقدام به سازمان دهی و احداث بانک جامع اطالعات سینمای ایران »سوره سینما« 
نموده که خوشبختانه عالوه بر ایجاد محیطی سالم و مفید گامی بلند در این عرصه حساس 

و مهم فرهنگی برداشته است.
 وی معتقد است پژوهش حلقه مفقوده بسیاری از فعالیت های فرهنگی و سینمایی کشور 
است و قطعا، تقویت و توسعه بانک اطالعاتی سازمان سینمایی حوزه هنری که بزرگ ترین 
مرجع اطالعاتی سینمای کشور است می تواند پاسخگو و تامین کننده بسیاری از نیازها و 

ضرورت ها در این عرصه باشد.
اینترنتی  ایران »سوره سینما« در آدرس  بانک جامع اطالعات سینمای  شایان ذکر است 

www.sourehcinema.com در دسترس عموم است.

رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری خبر داد:

گردآوری اطالعات بیش از 32 هزار سینماگر

در  بهروز شعیبی  فیلم سینمایی »سیانور« ساخته 
مواجه  خوبی  اقبال  با  اکران  وسوم  دوم  هفته های 
از  را  از روز گذشته سینماهایش  به یکباره  اما  شد 

دست داد.
 هفته گذشته شورای صنفی نمایش تصمیم گرفت 
فیلم سینمایی »سیانور« همچنان در سرگروه خود 
فیلم  تامین کف فروش  دلیل  به  استقالل(  )سینما 
باقی بماند اما به یکباره از روز گذشته سینماهایش 
فیلم  داد.  دست  از  ها  شهرستان  و  تهران  در  را 

سینمایی »سیانور« که با اقبال خوب مخاطب مواجه 
شد و هم اینک با بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون 
تومان فروش  نشان داد مخاطب به آثار جدی درباره 

تاریخ معاصر توجه نشان می دهد.
اما به یکباره و بدون هیچ نظارتی از ۱9 سالن سینما 

است  بوده  فیلم  اختیار  در  تهران  در  که 
 9 تنها  و  داده  از دست  را  سالن خود   ۱۱
سالن در اختیار دارد. این در شرایطی است 
کامل  صورت  به  استقالل  سینما  تنها  که 
در اختیار فیلم قراردارد. سینما آزادی سه 
داده  اختصاص  سیانور  به  را  خود  سانس 
اکثر سالن های سینمای شهرستان  است. 
در اختیار حوزه هنری است که به یکباره 
این سینماها همه در اختیار »سالم بمئی« 
قرار گرفته و تنها سالن های حوزه هنری 
که در اختیار سیانور است سالن قدس در مشهد که 
فروش چندانی در این شهر ندارد، سالن 29 بهمن 
آزاد شهر که جزء سینماهای حوزه  بهمن  و  تبریز 
هنری به شمار می آیند در اختیار سیانور قرار دارد.

»سیانور« یکباره 11 سالن سینما 
در تهران را از دست داد!


