
سیاسیون نظام 
به ارزش های د ینی 

پایبند  باشند 

پیام رهبر معظم انقالب به اجالس سراسری نماز:

نماز د رمان د رد های فرد ی و اجتماعی ما است

د ر بخشـی از پیـام رهبـر انقالب به بیسـت 
و پنجمیـن اجـالس نمـاز آمد ه اسـت: باید  
اعتـراف کنیم کـه حق نماز، ایـن فریضه ی 
الهـی کـه د رمان د رد های عمـد ه ی فرد ی و 

اجتماعی ما اسـت، اد ا نشـد ه اسـت.
د فتـر  اطـالع رسـانی  پایـگاه  بـه گـزارش 
حفـظ و نشـر آثار حضـرت آیـت ا... خامنه 
ای، رهبـر معظم انقالب اسـالمی د ر پیامی 
بـه بیسـت و پنجمیـن اجـالس سراسـری 
نمـاز، بـا اشـاره بـه مسـئولیت همگانی د ر 
اقامـه نمـاز تأکیـد  کرد نـد : الزم اسـت کـه 

همـه هّمـت گماریـم تـا نماز را د ر جایگاه شایسـته ی خود ، بشناسـیم و بشناسـانیم و عمل شـخصی خود  
را نیـز بـه تناسـب آن تعالی بخشـیم.

رشد  ۹۰ د رصد ی 
اعتبارات 

»بیمه سالمت«

جریمه مشترکان 
پرمصرف آب د ر 
د ستور کار د ولت

اولین پاتک نفتی ایران به »د اماتو«؛

ورود  آمریکایی ها ممنوع می شود 
جزئیات سناریوی زمین زد ن»گاز آمریکا«

1۰
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آثار اقتصاد ی خروج ریال؛

اصالح پول ملی با 
یک صفر یا سه صفر؟

تبد یل واحد  پول ملی از ریال به تومان، د ر حالی د ر هیات د ولت 
به تصویب رسید ه و باید  برای اجرایی شد ن مهر تایید  مجلس را 
نیز به همراه د اشته باشد  که آثار اقتصاد ی این تغییر از مهمترین 

مسائل پیرامون آن به شمار می رود ؛ موضوعی که د ر کنار تاکید  
مد یران بانک مرکزی برخی کارشناسان نیز معتقد ند  که نه تنها 
نمی تواند  اثر خاصی بر شاخص های کالن اقتصاد ی د اشته باشد  
برای  د ولت  بود . مصوبه هیات  فواید ی هم همراه خواهد   با  بلکه 
مجلس  تصویب  به  اگر  تومان  به  ریال  از  ملی  پول  واحد   تبد یل 
بانک مرکزی قرار می گیرد ، تصمیمی که  برسد ، د ر د ستور کار 
آن  ناد رستی  یا  د رستی  با  رابطه  د ر  که  هایی  تحلیل  از  جد ای 
مطرح است، موضوع آثار اقتصاد ی آن نیز مورد  توجه خواهد  بود . 
که   د ارد   حکایت  این  از  موجود   مواضع  که  است  حالی  د ر  این 
مصوبه اخیر که البته به معنای اصالح پولی ملی و اجرای سیاست 
حذف سه یا چهار صفر  نیست-ظاهرا جایی را برای نگرانی مرد م 
د ر برابر این تغییر باقی نمی گذارد .                          صفحه 11

اقتصادی

3

2

اختصاص 200 
میلیارد  تومان یارانه 

به شیر مد ارس

واکنش ایران 
به بیانیه پایانی 
شورای همکاری 

خلیج فارس

ظریف: 

به نفع آمریکا است که 
به برجام متعهد  باشد 

خبر

خبر

اجتماعی

5

با آماد گی کامل برای ساخت کشتی د ر کشور؛

توان اجرایی 
صنعت کشتی سازی 
بر زمین ماند ه است
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روزانهم صبح اریان

ایران د ر اولین گام پاسخ به تمد ید  د اماتو د رحالی 
قانونی برای ممنوعیت ورود  شرکت  و کاالهای 
آمریکایی به صنعت نفت را تصویب می کند  که 
گس های  شیل  زد ن  زمین  پروژه  د وم  گام  د ر 

آمریکا کلید  زد ه است.
تحریم های  ساله   ۱۰ تمد ید   مهر،  گزارش  به 
نفتی  جد ید   گذاری های  سرمایه  که  »د اماتو« 
د ر ایران به ویژه توسط شرکت های آمریکایی را 
با محد ود یت هایی روبرو می کند  بار د یگر روابط 

»تهران- واشنگتن« را شکرآب کرد .
این تحریم جد ید  د رحالی توسط سنا به صنعت 
مقامات  پیشتر  که  می شود   تحمیل  ایران  نفت 
ایران  نفت  ملی  شرکت  و  نفت  وزارت  مختلف 
از همکاری و مشارکت با شرکت های آمریکایی 
د ر صنایع نفت و گاز ایران استقبال کرد ه بود ه 
بازگشت  برای  »محد ود یتی  می کرد ند :  تاکید   و 
د ر  ایران  نفت  به صنعت  آمریکایی  شرکت های 

د وران پسا برجام وجود  ند ارد .«
سال  سه  طول  د ر  هم  نفت  وزیر  زنگنه  بیژن 
گذشته تاکنون با تاکید  بر اینکه ایران شرکت های 

نفتی آمریکایی را تحریم نکرد ه است، تاکید  کرد ه 
بود : »شرکت های آمریکایی اگر با ایران قرارد اد  
نرسانند   تولید   به  را  مید ان  زمانی که  تا  ببند ند  
حتی  نمی شود ،  د اد ه  آنها  به  بازپرد اختی  هیچ 
اگر تولید  شروع شود  و به هر د لیل قطع شود  
باز پرد اخت ها به این شرکت ها متوقف می شود .«

تحریم ها  اعمال  از  پیش  د وران  طول  د ر 
و  ایرانی  شرکت های  بین  مشترک  فعالیت های 
نزد یک  تقریبا  نفت  حوزه صنعت  د ر  آمریکایی 
نیمه  و  نصف  همکاری  از  اگر  و  بود   صفر  به 
شرکت »هالیبرتون« و شعبه اروپایی »شلمبرژه« 
بگذریم تقریبا اکثر شرکت های بزرگ آمریکایی 
همچون شورون، کونکو فیلیپس، اکسون موبیل 
و ... عمال هیچ گونه فعالیتی به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم د ر صنعت نفت ایران ند اشته اند .
د اماتو  تحریم  تمد ید   د وره  تصویب  با  همزمان 
شرکت  جاری  هفته  آمریکا،  سنای  توسط 
انگلیسی-هلند ی شل به عنوان یکی از بزرگترین 
شرکت های فعال د ر بخش باالد ستی نفت جهان 
با شرکت ملی نفت ایران تفاهم نامه ای به منظور 

توسعه سه مید ان نفت و گازی امضا کرد .
این تفاهم نامه جد ید  نفتی د رحالی بین ایران و 
شل انگلیس امضا می شود  که د ر طول چند  هفته 
با  نامه همکاری  گذشته تاکنون چند ین تفاهم 
از  آسیایی  و  اروپایی  نفتی  بزرگ  شرکت های 
جمله موافقت نامه اصولی توسعه فاز ۱۱ پارس 
با شرکت  ارزش ۴.۸ میلیارد  د الری  به  جنوبی 

توتال فرانسه امضا شد ه است.
تعیین  د نبال  به  ایران  د رحالی  د یگر  سوی  از 
خود   گاز  و  نفت  میاد ین  توسعه  روند   تکلیف 
به  اوپکی ها  اخیرا  که  بود ه  پسابرجام  د وران  د ر 
تولید   عرضه  مد یریت  برای  تاریخی  توافق  یک 
نفت د ست یافته اند  که مهمترین د ستاورد  این 

سطوح  به  نفت  قیمت  افزایش  بزرگ،  توافق 
د ر  گرفتن سرمایه گذاری جد ید   رونق  و  باالتر 
کشورهایی همچون ایران بود ه که تولید  نفت و 
گاز با کمترین ریسک عملیاتی و توسعه همراه 

است.
به عبارت د یگر با ورود  به د وره گرانی قیمت نفت، 
شرکت های بزرگ بین المللی جهان می توانند  با 
حضور د ر بازار ۲۰۰ میلیارد  د الری ایران عمال از 
مزیت طالیی تولید  نفت و گاز کم هزینه و بد ون 
مزیت  این  که  کنند   استفاد ه  ایران  د ر  ریسک 
منجر به شکل گیری توافق های »برد -برد « د ر 

د وران پسابرجام خواهد  شد .
اد      امه د      ر صفحه 2

اولین پاتک نفتی ایران به »د اماتو«؛

ورود  آمریکایی ها ممنوع می شود 
جزئیات سناریوی زمین زد ن»گاز آمریکا«

صفحه 11

صاد رات ۱0۸ میلیون د الری 
تعاونی های مرزنشین

رییس اتاق تعاون ایران حجم کل صاد رات تعاونی های 
مرزنشینان د ر پنج سال گذشته را ۱۳۰۸ میلیون د الر 
ذکر کرد  و از افزایش صاد رات تعاونی های مرزنشین به 
۱۰۸ میلیون د الر د ر هفت ماهه امسال خبر د اد .ماشاء 
اله عظیمی اظهار کرد : این میزان د ر حالی است که 
حجم صاد رات تعاونی های مرزنشینان د ر هفت ماهه 
سالهای ۹۴ و۹۳ به ترتیب ۳۸۹ میلیون د الر و ۳۹۸ 
میلیون د الر بود ه است.وی اد امه د اد : بر اساس اطالعات 
آماری واحد  آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران، طبق 
سامانه آمارهای ثبتی وزارت تعاون هم اکنون ۵۴۴ 
اتحاد یه های  و  تعاونی ها  قالب  د ر  مرزنشین  تعاونی 
مرزنشینان با عضویت د و میلیون و ۷۱۰ هزار نفر و 
اشتغالزایی ۱۲ هزار و ۴۴۸ نفر مشغول فعالیت هستند .

تعاونی  شرکتهای  وارد ات  حجم  همچنین  عظیمی 
مرزنشینان د ر هفت ماهه امسال را ۳۰ میلیون د الر 
ذکر کرد  و گفت: د ر هفت ماهه سالهای ۹۴ و۹۳ این 
میزان به ترتیب ۲۱۸ میلیون د الر و ۱۹۰ میلیون د الر 
بود ه است.به گفته وی د ر طول پنج سال گذشته کل 
صاد رات تعاونی های مرزنشینان ۱۳۰۸ میلیون د الر و 
کل وارد ات آنها ۶۵۷ میلیون د الر بود ه است.د بیرکل 
مشکل  مهمترین  حال  عین  د ر  ایران  تعاون  اتاق 
تعاونی های مرزنشین را مشخص نبود ن موازنه صاد رات 
نبود  آمار د قیق اعضای  از تعاونی ها و  و وارد ات کاال 

شرکتهای تعاونی مرزنشین عنوان کرد .
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کالم  نور

تکذیب انفصال از خد مت نوبخت 
و  وزیر افتصاد  

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و 
بود جه، مطالب عنوان شد ه مبنی بر انفصال از 
خد مت خود  و وزیر اقتصاد  را شایعه خواند  و 
از پیگرد  فرد  منتشرکنند ه این د روغ خبر د اد .

د ر  نوبخت  محمد باقر   ، ایسنا  گزارش  به 
حاشیه بازد ید  از ایستگاه راه آهن کرمانشاه د ر 
جمع خبرنگاران تصریح کرد : اینها حرف های 
د یوان  توسط  روز  همان  که  بود   بی ربطی 

محاسبات نیز تکذیب شد .
که   بود   عنوان شد ه  د ر خبری  پیش  چند ی 
از  انفصال  به   محکوم  طیب نیا  و  نوبخت 

خد مت شد ه اند .

سفر عمار الحکیم به ایران

عمار الحکیم پس از سفر روز چهارشنبه خود  
عازم  کشور  این  پاد شاه  با  د ید ار  و  ارد ن  به 

ایران می شود .
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری الوطن، 
روز  عراق  ملی  ائتالف  ،رهبر  الحکیم  عمار 
چهارشنبه به ارد ن سفر کرد  و با ملک عبد ا... 
د وم، پاد شاه این کشور د ید ار و د رمورد  برخی 
مسائل گفت وگو کرد ند . وی پس از پایان این 

سفر به تهران سفر خواهد  کرد .
الحکیم طی سفرش به ارد ن با رئیس مجلس 
نمایند گان، رئیس مجلس سنا و نخست وزیر 

ارد ن د ید ار و گفت وگو کرد .

سفر رئیس جمهوری اند ونزی 
هفته آیند ه به تهران

›جوکو وید ود و‹ رئیس جمهوری اند ونزی د ر 
برای  آیند ه  هفته  بلند پایه  هیات  یک  صد ر 
عازم  کشورمان  بلند پایه  مقامات  با  مذاکره 

تهران می شود .
رئیس  کرد   اعالم  جمعه  روز  اند ونزی  د ولت 
جمهوری این کشور جنوب شرق آسیا د ر یک 
سفر رسمی از 12 تا 13 د سامبر )22 و 23 
آذر( از هند  د ید ن می کند  و پس از مذاکره با 
مقام های این کشور 14 د سامبر )چهارشنبه 
بلند پایه  مقام های  با  تهران  د ر  ماه(  آذر   24

جمهوری اسالمی ایران مذاکره خواهد  کرد .
جمهوری  رئیس  روحانی،  حسن  د کتر 
سفر  جاکارتا  به  گذشته  سال  کشورمان 
توسعه  برای  کشور  این  های  مقام  با  و 
همکاری های د و جانبه مذاکره کرد  و توافقاتی 
به منظور افزایش مناسبات اقتصاد ی پس از 

برجام اتخاذ شد .

عزم د ولت بر حل مشکالت 
معیشتی مرد م

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: عزم 
د ولت بر حل مشکالت معیشتی و اقتصاد ی 
اقد امات  گذشته  سال  سه  د ر  و  است  مرد م 

زیاد ی د ر این حوزه د اشته است.
محمود  واعظی د ر سخنان پیش از خطبه های 
نماز جمعه این هفته سنند ج افزود : د ولت د ر 
د اد ه  انجام  خوبی  کارهای  گذشته  سال  سه 
با  همراه  و  آرام  د نیا،  با  ایران  روابط  و  است 

احترام متقابل است. 
وی با بیان اینکه تعامل قوی با منطقه د اریم 
اضافه کرد : تحریم ها نیز برد اشته شد ه و این 
خود  فضای بسیار مناسبی برای کشور ایجاد  

کرد ه است. 
وی به توافق اخیر اوپک اشاره کرد  و افزود : 
سهم فروش نفت ایران د ر د نیا تثبیت شد ه 
سیاست  د ر  د ولت  توفیقات  از  نشان  این  و 

خارجی است. 
واعظی با بیان اینکه امسال د ولت 700 هزار 
نیاز است  د اد :  اد امه  ایجاد  کرد ه است  شغل 
با  د ولت  و  شود   ایجاد   بیشتری  های  شغل 
تمام توان به تالش خود  برای این مهم اد امه 

خواهد  د اد . 
واعظی یکی د یگر از اقد امات د ولت یازد هم را 
طرح تحول سالمت عنوان کرد  و افزود : د ولت 
رفاه  برای  و  نگاه ویژه ای د ارد   این طرح  به 
نخواهد   فروگذار  تالشی  هیچ  از  مرد م  حال 

کرد .

خبر

واکنش بروجرد ی به اظهارات نخست  وزیر انگلیس

اظهارات  به  واکنش  د ر  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
ضد ایرانی نخست وزیر انگلیس گفت: انگلیس کاری نکند  که مجلس 

شورای اسالمی بار د یگر سطح روابط را به »کارد ار« کاهش د هد .
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  بروجرد ی،  عالءالد ین 
خارجی مجلس د ر مصاحبه با خبرگزاری صد اوسیما افزود : اظهارات 
هیچ  که  منطقه«  »پیرِو  کشورهای  میان  د ر  انگلیس  وزیر  نخست 
از  نشان  ند ارند   ایران  اسالمی  جمهوری  واقعیت  با  سنخیتی  گونه 

سیاست تفرقه افکنانه انگلیس است.
وی تصریح کرد : اظهارات نخست وزیر انگلیس هیچ تناسبی با سطح 

روابط د ر حد  سفیر ند ارد .
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید  کرد : 
اگر انگلیس بخواهد  این سیاست را د ر قبال جمهوری اسالمی ایران 
اد امه د هد  مجلس یک بار د یگر د ر جهت تنزل سطح رابطه اقد ام 
خواهد  کرد . ترزامی، نخست وزیر انگلیس د ر اختتامیه نشست سران 
شورای همکاری خلیج فارس که سی و هفتمین د وره آن د ر منامه 
بحرین برگزار شد ، ایران را تهد ید ی آشکار برای منطقه خلیج فارس 
خواند  و گفت: د ر پی شراکت راهبرد ی با همپیمانانمان د ر شورای 
همکاری خلیج فارس هستیم تا با تهد ید ات جد ی ایران د ر منطقه 

رویارویی کنیم.

احتمال رسید گی به الیحه تغییر واحد  پول کشور 
د ر سال آیند ه

اینکه  به  توجه  با  گفت:  مجلس  اقتصاد ی  کمیسیون  عضو  یک 
الیحه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران زمان زیاد ی نیاز د ارد  
تا د ر د ولت به طور کامل نهایی شود ، با توجه به د ر د ستور کار 
به  آن  بررسی  احتماالً  بود جه  و الیحه  برنامه ششم  بود ن الیحه 

سال آیند ه موکول می شود .
اخیر  مصوبه  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  د ر  کریمی  علی اکبر 
هیئت د ولت د ر مورد  تبد یل واحد  پول کشور د ر جریان رسید گی 
ایران گفت: این  به الیحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
مصوبه و تصمیمات با عنوان یک الیحه مستقل نیست که بخواهد  

تغییراتی د ر نظام پولی کشور ایجاد  کند .
د ارد   قرار  د ولت  کار  د ستور  د ر  که  الیحه ای  متن  د ر  افزود :  وی 
ماد ه ای از آن به این موضوع پرد اخته است اما چون هنوز کار آن 

تمام نشد ه طی جلسات بعد ی مورد  رسید گی قرار می گیرد .
صبر  باید   بنابراین  افزود :  مجلس  اقتصاد ی  کمیسیون  عضو  این 
کنیم تا الیحه نهایی شد ه و به مجلس ارائه شود  و بعد  تصمیمات 

الزم د ر مورد  آن اتخاذ خواهد  شد .
نمایند ه مرد م اراک د ر مجلس با بیان اینکه الیحه مذکور، الیحه ای 
اینکه مفاد  آن هم  به  با توجه  بسیار اساسی و مهم است گفت: 
مفصل است و از طرف د یگر د و الیحه برنامه ششم توسعه و بود جه 
هم د ر د ستور کار مجلس قرار د ارد  زمان رسید گی به این الیحه 
کمیسیون های  د ر  زیرا  می شود   موکول  آیند ه  سال  به  احتماالً 

تخصصی هم باید  کار کاشناسی انجام شود .

اعتراض ایران به وزارت خارجه انگلیس

به  رسما  لند ن  د ر  کشورمان  سفیر  توسط  ایران  اعتراض  مراتب 
وزارت خارجه این کشور اعالم شد .

وزارت  سخنگوی  روشن  موضعگیری  بر  ایسنا،عالوه  گزارش  به 
امور خارجه، مراتب اعتراض جمهوری اسالمی ایران به اظهارات 
نخست وزیر انگلیس د ر بحرین، توسط  حمید  بعید ی نژاد  سفیر 
جمهوری اسالمی ایران د ر لند ن رسما به وزارت امور خارجه این 

کشور اعالم شد .
ترزا می، نخست وزیر انگلیس د ر اختتامیه نشست سران شورای 
همکاری خلیج فارس که سی و هفتمین د وره آن امروز د ر منامه 
خلیج  منطقه  برای  آشکار  تهد ید ی  را  ایران  شد ،  برگزار  بحرین 

فارس خواند .
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم با اشاره 
مد اخله  که  کشورهایی  گفت:  بریتانیا،  وزیر  نخست  اظهارات  به 
جویی های غیر مسئوالنه آنها د ر سایر کشورها موجب گسترش 
ناامنی، جنگ، خشونت و تروریسم شد ه است د ر جایگاهی نیستند  

که د یگران را به مد اخله د ر امور منطقه متهم  نمایند .
وی با اشاره به سیاست های تفرقه افکنانه بریتانیا افزود : این کشور 
د ر تالش  برای بازگشت به این  منطقه،  مجد د ا به سیاست های 
اسالمی  د ید گاه جمهوری  از  که  است  آورد ه  روی  افکنانه  تفرقه 

ایران کاری عبث و غیرسازند ه است.

 نظام ارزی همچنان رانتی است

تهران  معاد ن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  نمایند گان  هیات  عضو 
گفت: تفاوت نرخ د الر د ر بازار و نرخ د ولتی همچنان موجب ایجاد  
رانت اقتصاد ی و فساد  می شود .اسد اله عسگراوالد ی گفت : د ولت 
د ر ارائه بود جه عجله کرد  و چاره ای هم ند اشت؛ زیرا نرخ ارز قبل 
نظر  از  اما  بود   رسید ه  د ولت   3300 نرخ  به  اخیر  تحریم های  از 
این  با  اقتصاد ی و بود جه مرد م مطلوب نیست.وی اظهار د اشت: 
وضع نمی توان ارز را تک نرخی کرد  و بانک مرکزی تلویحاً با نرخ 
مورد  قبول د ولت موافقت کرد ه و د ر حال خرید  و فروش است؛ 
این د ر حالی است که د ر چند  سال اخیر بانک مرکزی نتوانست 
جواب تقاضای بازار را بد هد ؛ برای همین است که نرخ روبه باال 
معاد ن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  نمایند گان  هیات  می رود .عضو 
تهران افزود : خود  د ولت صاحب د الرهای نفتی و پتروشیمی است 
و با نرخ باال می فروشد  تا کسری را جبران کند ؛ اما مجلس باید  
تا  نرخ 3۵00  به  د الر  تا  د هد   رضایت  د ولت  و  کند   برنامه ریزی 
برآید . یارانه  و  بد هی ها  پرد اخت  عهد ه  از  بتواند   و  برسد    3۶00
با  و  کنیم  مد یریت  باید   گفت:  مهر  به  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو 
اهد اف اقتصاد  مقاومتی هماهنگ باشیم، اگر د ولت به نرخ مصوب 
3300 رضایت د هد  و قیمت کف بازار 3۸00 باشد ، باعث ایجاد  
ما  گفت:راهکار  می شود .وی  گسترد ه ای  فساد   و  اقتصاد ی  رانت 
مطرح  اقتصاد د ان  چند   با  باید   د ولت  و  است  تومانی  د الر3۶00 
نشود ؛  مالی  گرفتاری  و  معوقه  بد هی های  د چار  تا  کند   مشورت 
زیرا د ر چند  سال اخیر د چار بد هی های زیاد ی شد یم و بزرگترین 

بد هکار کشور هم د ولت است.

خبر

بیست  به  انقالب  رهبر  پیام  از  بخشی  د ر 
باید   است:  آمد ه  نماز  اجالس  پنجمین  و 
فریضه ی  این  نماز،  حق  که  کنیم  اعتراف 
و  فرد ی  د رد های عمد ه ی  د رمان  که  الهی 

اجتماعی ما است، اد ا نشد ه است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی د فتر حفظ 
و نشر آثار حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر 
به بیست  پیامی  انقالب اسالمی د ر  معظم 
و پنجمین اجالس سراسری نماز، با اشاره 
تأکید   نماز  اقامه  د ر  به مسئولیت همگانی 
کرد ند : الزم است که همه هّمت گماریم تا 
نماز را د ر جایگاه شایسته ی خود ، بشناسیم 
و بشناسانیم و عمل شخصی خود  را نیز به 

تناسب آن تعالی بخشیم.
از  ا... خامنه ای که  متن پیام حضرت آیت 
سوی حجت االسالم و المسلمین حسینی 
البرز  همد انی نمایند ه ولی فقیه د ر استان 
امام جمعه کرج قرائت شد  به شرح زیر  و 

است:
نماز، د ری گشود ه بر روی همه ی آحاد  امت 
است که از آن میتوان به هد ایت و رحمت 

خد اوند  رسید  و زند گی را د ر سمت و سوی 
د رست و سرشار از خیر و برکت قرار د اد . 
نماز  به  وابسته  فرد   هر  معنوی  سالمت 
است و صراط مستقیم و حیات طیبه ی هر 
جامعه نیز تنها با اقامه ی نماز د ر آن تحقق 
د ر  نماز  اقامه ی  بر  تأکید   اینهمه  می یابد . 

کتاب و سنت، هد فی جز این ند ارد  که این 
باب رحمت بر روی فرد  و جامعه مسلمان 
آن  از  بهره مند ی  فرصت  و  بماند   گشود ه 

د ست د هد .
سالها است که این شعار د ر ایران اسالمی 
الَّذیَن  که:  است  شد ه  گرفته  د ست  سر  بر 

و  الة...  الصَّ أَقاُموا  األَرِض  فِی  ّناُهم  َمکَّ إِن 
پشتکار  و  همت  به  سالیانه  اجالس  این 
عالم مجاهد  و خستگی ناپذیر جناب حجه 
توصیه های  و  میشود   برپا  قرائتی  االسالم 
به کیفیت  و  نماز  مؤکد  د رباره ی گسترش 
میگرد د .  تکرار  ما،  نمازهای  رسید ن  الزم 
با این حال باید  اعتراف کنیم که حق این 
فریضه ی الهی که د رمان د رد های عمد ه ی 
فرد ی و اجتماعی ما است اد ا نشد ه است. 
سخن گویان،  و  سخنوران  ما  مسئوالن،  ما 
روحانیان  ما  کشور،  امور  سررشته د اران  ما 
و متولیان تبلیغ و تعلیم د ین، و ما همه ی 
آحاد  و همه ی قشرهای مرد م، همه و همه 

د ر مسئولیت اقامه نماز شریکیم.
جایگاه  د ر  را  نماز  که  گماریم  هّمت  همه 
شایسته ی خود  که قرآن و حد یث بد ان ناطق 
است، بشناسیم و بشناسانیم و عمل شخصی 

خود  را نیز به تناسب آن تعالی بخشیم.
شخص  و  شما  همه ی  روزافزون  توفیقات 
متعال  خد اوند   از  را  قرائتی  آقای  جناب 

مسألت مینمایم.

پیام رهبر معظم انقالب به اجالس سراسری نماز:

نماز د رمان د رد های فرد ی و اجتماعی ما است

جمهوری  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اسالمی ایران د ر واکنش به بیانیه پایانی 
شورای  سران  نشست  هفتمین  و  سی 
جزایر  منامه،  د ر  فارس  خلیج  همکاری 
را  کوچک  تنب  و  بزرگ  تنب  ابوموسی، 
بخش جد ایی ناپذیر خاک ایران د انست و 
تاکید  کرد  تکرار اد عاهای بی اساس، تاثیری 
بر تمامیت ارضی و حاکمیت کشورمان بر 

این جزایر نخواهد  د اشت.
خواند ن  اساس  بی  با  قاسمی  بهرام 
ایران  اسالمی  جمهوری  د خالت  اد عای 
د ر امور د اخلی کشورهای منطقه، اعالم 
کرد : سیاست جمهوری اسالمی ایران بر 
احترام  همجواری،  حسن  اصول  مبنای 
د اخلی  امور  د ر  د خالت  عد م  و  متقابل 
د ارد   انتظار  و  د ارد   قرار  کشورها  د یگر 
به  نیز  فارس  خلیج  همکاری  شورای 
جای طرح اتهامات تکراری و بی اساس، 
جمهوری  د اخلی  امور  د ر  مد اخله  از 
از  برخی  تالش  جمله  از  ایران  اسالمی 
اعضاء برای فتنه انگیزی های فرقه ای و 

مذهبی د ست برد ارد .
وی با اشاره به مطالب مند رج د ر بیانیه مذکور 
راجع به نامه 10 کشور عربی به پیشگامی 
امارات عربی متحد ه علیه جمهوری اسالمی 
ایران د ر مجمع عمومی سازمان ملل افزود : 
جای تاسف است که این کشورها به جای 
بهره برد اری از ظرفیت مجامع و سازمان های 

بین المللی و منطقه ای د ر راستای تقویت 
این موقعیت د ر جهت  از  امنیت،  ثبات و 
ایجاد  تنش و تضعیف مناسبات فیمابین سوء 

استفاد ه می کنند .
قاسمی تاکید  کرد : بد یهی است جمهوری 
ایران حق خود  را برای پاسخ به  اسالمی 
مجامع  د ر  اساس  بی  اظهارات  اینگونه 
موازین  و  مقررات  با  مطابق  بین المللی 

حقوقی محفوظ می د اند .
رد   با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
تالش  مورد   د ر  همکاری  شورای  اد عای 
برای سیاسی کرد ن فریضه حج از سوی 
جمهوری اسالمی ایران، اقد ام عربستان د ر 
مانع تراشی و سنگ اند ازی د ر اعزام حجاج 
ایرانی د ر سال گذشته را محکوم و آن را 
مغایر با موازین شرعی و مصد اق »صد  عن 
سبیل ا...« د انست و افزود : جای تاسف است 
که عربستان سعود ی بجای پاسخگویی د ر 
مورد  قربانی شد ن صد ها نفر از حجاج بیت 
ا... الحرام د ر فاجعه منا، همچنان سعی د ارد  
از جایگاه میزبانی حرمین شریفین برای 

مقاصد  سیاسی  سوءاستفاد ه کند .
قاسمی با تکذیب اد عاهای واهی و تکراری 
د اخلی  امور  د ر  ایران  مد اخله  مورد   د ر 
به  همکاری  کرد : شورای  توصیه  بحرین، 
جای فرافکنی با د ر نظر گرفتن واقعیت ها 
از جمله استمرار سرکوب و نقض فاحش 
حقوق بشر د ر بحرین، د ولت این کشور را 
به د ر پیش گرفتن مسیر راهکار سیاسی و 

آشتی ملی متقاعد  کند .
پایان  د ر  د یپلماسی  د ستگاه  سخنگوی 
ضرورت عاری شد ن منطقه خاورمیانه از 
سالح های کشتار جمعی از جمله سالح 
قرار د اد  و  تاکید   را مورد   های هسته ای 
راجع  مذکور  بیانیه  د ر  شد ه  بیان  موارد  
به توافق هسته ای از جمله موضوع توان 
موشکی را ناشی از د رک ناد رست از مفاد  آن 
توافق و قطعنامه های مرتبط با آن د انست.

فرماند ه کل ارتش ایران گفت: ما د ر حال 
بی تعهد   و  بی مهار  تهد ید های  با  مقابله 
د ارد   زور  که  را  تشکیالتی  هر  هستیم، 
د ر  جهانی،  و  زند ه  تشکیالت  نمی گویند  
واقع اینچنین تشکیالتی، یک تشکیالت 

مرد ه است.
امیر سرلشکر عطاا... صالحی د یروز د ر بازد ید  
از منطقه د وم د ریایی والیت، افزود : خد اوند  
امروز  که  سپاسگزارم  را  تعالی  و  تبارک 
توفیقی د اد  که خد مت شما عزیزان د ر این 

منطقه باشم.
منطقه،  کرد : سختی های  وی خاطرنشان 
محرومیت و تالشی که شما و همه مسؤوالن 
و د ست اند رکاران انجام می د هید  به گونه ای 
است که این منطقه محروم را احیا کرد ه اید  
و از این خطه سرزمین بزرگ و مقد س ما د ر 

کنار امواج بیکران د ریا د فاع می کنید .
فرماند ه کل ارتش جمهوری اسالمی ایران 
با اشاره به اینکه حضرت آقا یک اصطالح 
یک  ارتش  می فرمایند ؛  که  د ارند   جالبی 
موجود  زند ه است، خاطرنشان کرد : همه 
شما تکاوران و نام آواران عزیز که د ر اینجا 
کار می کنید  د ر واقع یک منطقه محروم را 
آباد  کرد ه اید  و زند ه بود ن یک مجموعه ای به 
این بزرگی بد ان معناست که حضور شما به 
اصطالح یک حضور فیزیکی باشد  و روحی 
که خد اوند  د ر شما می د مد  نشان از زند ه 

بود ن این تشکیالت بزرگ است.
د ر حال  ما  کرد :  اضافه  سرلشکر صالحی 
بی تعهد   و  بی مهار  تهد ید های  با  مقابله 
می شنوید   شما  روزها  این  هستیم، 
کشورهای ابرقد رت، اما آیا کسی از خد ای 

تبارک و تعالی ابرقد رت تر است؟
اینکه  به  اشاره  با  ارتش  کل  فرماند ه 
زورگو  ابر  بلکه  قد رت  ابر  نه  آمریکایی ها 
هستند  و به هیچ تعهد  و امضایی پایبند  
نیستند  و ما امروز د ر حال مقابله با تهد ید ات 
بی مهار و بی تعهد  هستیم، یاد آور شد : د ر 

واقع آنها ابر زورگو هستند  که به هیچ تعهد  
و امضایی پایبند  نیستند . پس هر تشکیالتی 
را که زور د ارد  نمی گویند  تشکیالت زند ه 
یک  تشکیالت  آن  واقع  د ر  جهانی،  و 

تشکیالت مرد ه است.
وی تأکید  کرد : تشکیالت و حضور فیزیکی 
است  زند ه  الهی  احیای  و  لطف  با  شما 
به همین جهت هست که هر کد ام از شما 

د ارای صفات الهی هستید .
سرلشکر صالحی با اشاره به اینکه امروز 
به همت و تالش شماست که این منطقه 
آباد تر از گذشته است و هر زمان که به 
جاسک می آییم با افتخار و با یک میل و 
خواست قلبی حضور پید ا می کنیم، گفت: 
د ورد ست  مناطق  و  د ریا  د ر  ما  د ریاد الن 
حضور د ارند  و تمام حواد ثی که د ر د ریا 
اتفاق می افتد  که یکی از آنها پد ید ه د زد ان 
آنها  به  و  را رصد  می کنند   است  د ریایی 

کامال آگاه هستند .
اسالمی  جمهوری  ارتش  کل  فرماند ه 
د اشت:  بیان  سخنانش  پایان  د ر  ایران 
امروز د ریاد الن ما د ریاها را می شکافند  و 
این  و  می د هند   گسترش  را  حضورشان 
است که حضور و تشکیالت نیروی د ریایی 
را زند ه نگه می د ارد  و ما با اشتیاق به د ید ن 
این موجود  زند ه که شما عزیزان هستید  
می آییم و خد اوند  شما و خانواد ه هایتان را 

حفظ کند .

سرلشکر صالحی:

د ر حال مقابله با تهد ید های بی مهار و بی تعهد  هستیم

اد      امه از صفحه1
é  ممنوع آمریکایی ها  ورود   اول:  گام 

می شود 
طرح  د اماتو،  تحریم  د وره  تمد ید   با  همزمان 
مشترکی د ر د ولت و مجلس به منظور اعمال 
محد ود یت های جد ید  د ر استفاد ه از کاال، خد مات 
فنی و مهند سی شرکت های آمریکایی د ر ایران د ر 

د ست مطالعه و تصویب است.
غالمرضا منوچهری معاون شرکت ملی نفت ایران 
د ر گفتگو با مهر د رباره واکنش احتمالی شرکت 
نفت به تحریم های د اماتو که د ر مرحله نخست 
سرمایه گذاری های نفتی را هد ف قرار د اد ه اند ، 
گفت: تحریم د اماتو پیشتر هم وجود  د اشته و نکته 
قابل توجه آن است که د ر د هه 70 هم با اعمال 
این تحریم ها، ایران موفق به امضای قرارد اد  توسعه 

فاز 2 و 3 پارس جنوبی با توتال فرانسه شد .
این عضو هیات مد یره شرکت ملی نفت ایران با 
تاکید  بر اینکه هم اکنون با گذشته بیش از 20 
سال از امضای قرارد اد  توسعه فاز 2 و 3 پارس 
جنوبی، هم اکنون مشغول تکمیل و بهره برد اری 
فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی هستیم، تصریح 
کرد : بر این اساس عمال تحریم  د اماتو تاثیری بر 

روند  توسعه صنعت نفت و گاز ایران ند ارد .
این مقام مسئول د ر پاسخ به این پرسش مهر که 
آیا طرح تنبیهی برای شرکت های نفتی آمریکایی 
پیش بینی شد ه است؟ اظهار د اشت: هم اکنون د ر 
د ولت و مجلس شورای اسالمی طرحی د ر مرحله 

بررسی و تصویب است.
منوچهری د ر پاسخ به پرسش د یگر مهر که آیا 
د ر صورت تصویب این طرح ها د ر شرکت ملی 
نفت ایران اجرایی خواهد  شد ؟ توضیح د اد : د ر 
صورتی که هر طرح محد ود یت سازی د ر د ولت 

و یا مجلس به تصویب برسد  آماد ه اجرای آن د ر 
شرکت ملی نفت ایران هستیم.

é  »شیل گس« ایران  گاز  د وم:  گام 
آمریکا را زمین می زند 

احمد  جزایری د ر گفتگو با مهر د ر تشریح سود  
و زیان های د ولت آمریکا از تمد ید  د وره تحریم 
د اماتو، گفت: با توافق اخیر اوپک عمال د ر کنار 
سرمایه  حوزه  د ر  رونقی  نفت،  قیمت  افزایش 
گذاری د ر صنایع نفت و گاز جهان ایجاد  می شود  
که د ر این بین ایران از مزیت های طالیی برای 
شرکت های  برای  ریسک  کم  گذاری  سرمایه 

خارجی برخورد ار است.
این تحلیلگر بازار نفت با تاکید  بر اینکه هم اکنون 
جهان وارد  عصر گازی شد ه و عمال د وره نفت 
خام رو به پایان است، تصریح کرد : گزارش تمامی 
موسسات تحقیقاتی و اطالعاتی جهان نشان می 
د هد  که تقاضا برای مصرف گاز طبیعی د ر مقایسه 
با نفت خام رو به افزایش بود ه و عمال د ر یک افق 
10 ساله سهم گاز طبیعی د ر مقایسه با نفت خام 

با افزایش چشمگیری مواجه می شود .
به گفته این کارشناس اقتصاد  انرژی، مطابق با 
گزارش چند  روز قبل آژانس بین المللی انرژی تا 
24 سال آیند ه تقاضا برای گاز طبیعی د ر سبد  
انرژی جهان با افزایشی حد ود  1.۵ برابری همراه 

خواهد  شد .
انرژی  امنیت  اینکه د ر حال حاضر  بیان  با  وی 
کشورهای اروپایی بیش از آنکه به نفت وابسته باشد  
به گاز طبیعی وابسته شد ه است، اظهار د اشت: هم 
اکنون ایران با 34 تریلیون مترمکعب بزرگترین 
ذخایر گاز جهان را د ر اختیار د ارد  و د ر کنار ذخایر 
عظیم، مشخصات گاز ایران د ر مقایسه با بسیاری از 
کشورهای جهان به ویژه ذخایر شیل گس آمریکا از 

حیث ارزش حرارتی )BTU(، برد اشت برش های 
مختلف گازی همچون اتان، پروپان، بوتان و ... 

د ارای ویژگی های متمایزتری است.
جزایری با بیان اینکه آمریکا از حد ود  چهار سال 
قبل سرمایه گذاری عظیم بر روی توسعه و تولید  
گاز از ذخایر نامتعارف خود  را آغاز کرد ه است، 
اظهار د اشت: همزمان با آغاز سرمایه گذاری گازی 
آمریکایی ها، عمال صنعت گاز ایران به د لیل اعمال 
تحریم توسعه کمتری د اشته است و با ورود  به 
د وره پسا برجام ایران می تواند  با جذب سرمایه 
و  نوین  تکنولوژی های  د انش،  انتقال  گذاری، 
امضای قرارد اد هایی با شرکت هایی همچون شل 
و توتال نسبت به توسعه میاد ین بزرگ گازی خود  
شمالی،  پارس  جنوبی،  پارس  کیش،  همچون 
زاگرس جنوبی و جمع آوری گازهای همراه نفت 

اقد ام کند .
این تحلیلگر بازار نفت و گاز با تاکید  بر اینکه 
ظرفیت تولید  گاز ایران سال آیند ه با بهره برد اری 
از تعد اد ی از فازهای جد ید  پارس جنوبی از مرز 
می کند ،  عبور  روز  د ر  مترمکعب  میلیارد   یک 
یاد آور شد : عالوه بر این با توسعه سایر میاد ین 
گازی کشور پتانسیل تولید  روزانه بیش از یک 
میلیارد  و 400 میلیون مترمکعب گاز د ر ایران 

وجود  د ارد .
گاز،  تولید   افزایش  کنار  د ر  اینکه  بیان  با  وی 
ظرفیتی هم برای تولید  سایر محصوالت جانبی 
میعانات  گازی  میعانات  همچون  طبیعی  گاز 
... فراهم می شود ،  و  بوتان  اتان، پروپان،  گازی، 
این محصوالت گازی هم می تواند   تاکید  کرد : 

خوراک صنایع پتروشیمی کشور را تامین کند .
جزایری با اشاره به مزیت های متعد د  تولید  گاز 
ارزان قیمت د ر ایران، گفت: با محد ود سازی ورود  
شرکت های آمریکایی به ایران عمال شرکت های 
اروپایی، چینی و روسی از این فرصت برای توسعه 
صنعت گاز و مشارکت د ر حوزه های مختلف گازی 
کشور استفاد ه می کنند  که این بزرگترین تهد ید  

برای صنعت نوپای »شیل گس« آمریکا است.
این کارشناس اقتصاد  انرژی با بیان اینکه ایران از 
مزیت صاد رات LNG و گاز از مسیر خط لوله 
به کشورهای اروپایی برخورد ار است، خاطرنشان 
غیبت  و  نفت  قیمت  افزایش  به  توجه  با  کرد : 
آمریکایی ها، قطعا شرکت های اروپایی و آسیایی 
از این فرصت طالیی برای مشارکت گازی با ایران 
استفاد ه خواهند  کرد  که تکمیل این زنجیره قطعا 
اختالالتی د ر تحقق رویای آمریکا برای تبد یل به 

یک کشور صاد رکنند ه گاز ایجاد  می کند .

اولین پاتک نفتی ایران به »د اماتو«؛

ورود  آمریکایی ها ممنوع می شود 

واکنش ایران به بیانیه پایانی 
شورای همکاری خلیج فارس
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اخبار

آگهی مفقود ی 

-72 شهربانی  شماره  به   1377 مد ل  پیکان  وانت  سبز  برگ  و  کمپانی  سند  
14۵ج7۸ و شماره موتور 11۵1771۵229 و شماره شاسی 1N-779۵4۵4 به 

نام محمد  آقا براریان حید ر کالئی مفقود  و از د رجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقود ی

برگ سبز کامیون کمپرسی کاویان تیپ 119K به شماره پالک ۶2-97۶ع۸4 و شماره 
  NA ۵ K 1192 C ۸ S 7720۶۵1۸0  وشماره شاسیEQB-20۶970۸214 موتور

مفقود  گرد ید ه،فاقد  اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقود ی
د انشجویی  شماره  به  اله  باب  فرزند   شهبازی  علی  اینجانب  د انشجویی  کارت 
9۵12723۶ و شماره شناسنامه 20700997 ت.ت 137۶ د ر مقطع کارشناسی 
رشته مهند سی شیمی د انشگاه علم و فناوری مازند ران )بهشهر( مفقود  گرد ید ه 

و فاقد  اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقود ی

ایران 72- پالک  به شماره  مد ل 13۸1  پژو 20۶  کارت سبز  و  ماشین  کارت 
۶۸7م24 و شماره موتور 10FSE33۶9۶01۶ و شماره شاسی ۸1۶03212 به 

نام آقای عباس ند یمی امیری مفقود  و از د رجه اعتبار ساقط می گرد د .
بابلسر 

اگهی مفقود ی

برگ سبز ماشین نیسان مد ل 1377 به شماره شهربانی ۸2-1۶9ص31 و شماره 
مهرزاد   نام  به   PNK1۵Z۶19374 شاسی  شماره  و   Z2404۵9۸4Z موتور 

جانبرازی شفیعی مفقود  و از د رجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقود 

شماره  ۸2با  ایران  274ص3۸  شهربانی  شماره  با   91 مد ل  ماگان  سبز  برگ   
موتور C132۵92با شماره شاسی 102۵۶۸0 مفقود  گرد ید ه و از د رجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل 

مفقود ی 
شماره  با  سفید   رنگ  به   1394 مد ل  پارس  پژو  خود روسواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  124k0۶۶۸9۸۶با  موتور  شماره  با   99 ایران  314د ۸9  پالک 
NAAN21VE۶FR۵71۵47به نام فریما زارعی فر مفقود  گرد ید ه و از د رجه 

اعتبار ساقط می باشد 
 نکا 

مفقود ی

رنگ  ۶2به  ۸47د ۶۶ایران  پالک  شماره  با   ۸۶ مد ل    20۶ پژو  کمپانی  سند    
شاسی  شماره  و   141۸۶00۸317 موتور  شماره  با  متالیک  خاکستری 

21۵040۶3 مفقود  گرد ید ه و از د رجه اعتبار ساقط می باشد   
ساری 

صد  رحمت به خوارج
é سعید  شفیعیان

واقعا هر چه زمان می گذرد  آد مها حرفه ای 
بازترمی  به عبارتی بعضی آد مها حقه  تر و 
شوند . د رست مثل همان حکایت کفن د زد  
پد ر و کفن د زد  پسر! خوارجی د اشتیم د ر 
واقعا  این جماعت  ابیطالب  بن  علی  د وران 

کج فهمید ه بود ند . نشان به ان نشان که بر سر همین کج فهمی 
جان خود  را می گذاشتند  که نشانه اش و مصد اق بارز آن جنگ 
این  خوارج  کنید   باور  ولی  بود .  آنان  اکثریت  و هالکت  نهروان 
حرف  ند ارند واین  شنوی  حرف  والیت  از  اینکه  بر  عالوه  زمانه 
بن  علی  د وران  خوارج  عبارتی  به  است.  سیاسی  هم  شنوی 
علیه والیت علی )ع( شمشیر کشید ند  و  ابیطالب رسما و علناً 
جنگید ند  ولی خوارج امروز این مرد انگی را هم ند ارند  که حد اقل 
اگر کج هم می فهمند  روی کج فهمی خود شان بایستند . شما 
د وران علی ابن ابیطالب را د ر ذهن مرور کنید  که موال بیست 
و اند ی سکوت پیشه می کند  تا امت واحد ه اسالم د چار تفرقه 
امور  و براد رکشی نشوند . حتی به خلفا مشورت می د هد  و د ر 
می  را  خالفت  موقعی  تنها  و  کند   می  کمک  آنها  به  خلیفگی 
پذیرد  که جماعت د رب خانه اش ازد حام می کنند  و او را واد ار به 
قبول خالفت می کنند  د ر حد ی که بقولی حسن )ع( و حسین 
از عهد ه پس  نزد یکان موال که  با  ابیطالب  بن  )ع( پسران علی 
زد ن جمعیت بر نمی آیند . مطمئن باشید  د ر این د وران سخت 
اطراف  ناامنی  و  توطئه  چنبره  د ر  کشور  که  جهان  پیچید ه  و 
مرزها روزهای حساس و پرخطری را می گذراند  هیچگاه والیت 
آرامش و امنیت را فد ای مسائل د ست د وم نمی کند  همانطور 
به  همواره  و  کرد ه  وقت حمایت  روسای جمهور  از  که همیشه 
رای مرد م احترام گذاشته و سعی کرد ه اند  مسائل و مشکالت و 
اختالفات موجود  د ر کشور را با کمترین هزینه و معموال به د ور 
احساس  تا مرد م کوچکترین  و فصل کنند   از چشم مرد م حل 
ناامنی را ند اشته باشند  ولی د ید ید  و د ید یم که خوارج امروزی 
د ر د و مسئله هیچگاه به توصیه شخص رهبری گوش نکرد ند  و 
همواره سعی بر آن د اشتند  که هر نوع اختالف را به سطح جامعه 
معضالت  به  تبد یل  را  مسائل  این  نمائی  مظلوم  با  و  بکشانند  
توصیه مقام  بارز آن  بکنند  مصد اق  برای مملکت  هزینه سازی 
معظم رهبری برای انتخاب نکرد ن »مشائی« معاون اولی بود  که 
رهبری سعی د اشت د ر خفا و به د ور چشم و گوش بد  خواهان 
ند اد ند   به حرف  گوش  ولی  شود   انجام  خارجی  سازان  سوژه  و 

تا رهبری مجبور شد ند  موضوع راعلنی بگویند ومکتوب نمایند .
 مصد اق د وم هم اجتناب از کاند ید اتوری د ر سال آیند ه بود  که 

باز موضوع را به سطح جامعه کشاند ند .

اد عای یک مقام پنتاگون علیه ایران

یک مقام پنتاگون مد عی شد ه است که ممکن است ایران و یا 
نیروهای تحت حمایت این کشور پشت ماجرای حمله پهباد ی 

به سربازان ترکیه د ر سوریه قرار د اشته باشند .
پنتاگون  مقام  یک  روزنامه حریت،  نوشته  به  ایسنا،  گزارش  به 
بد ون  هواپیمای  که  کرد   اد عا  نشود   فاش  نامش  خواست  که 
سرباز  چهار  به کشته شد ن  منجر  گذشته  هفته  که  سرنشینی 

ترکیه د ر سوریه شد ، ممکن است متعلق به ایران باشد .
مقامات ترکیه نیز پیش از این د ر اد عاهایی بی اساس به روزنامه 

حریت گفته بود ند  که این پهباد  ساخت ایران است.
این مقام پنتاگون د ر اد امه اد عاهای خود  گفت که چهار احتمال 
به  مربوط  گزینه های  که  د ارد   وجود   حمله  این  مسئول  د رباره 
ایران محتمل ترین آن هستند .  نیروهای تحت حمایت  یا  ایران 
این کار ائتالف نیست. د لیلی وجود  ند ارد  که آنها چنین حمله 
د ولت  می ماند ،  باقی  گزینه  د و  تنها  پس  باشند .  د اد ه  انجام 
سوریه و شبه نظامیان. ایران ظرفیت این کار را د ارد  چراکه آنها 
پهپاد های صلح د ارند  و شبه نظامیان شیعه د ر اطراف منطقه ای 
بنابراین، می تواند  کار  از آنجا برخاسته، حضور د ارند .  که پهباد  
نوامبر   24 د ر  پهباد   یک  حمله  حریت،  نوشته  به  باشد .  ایران 
موجب کشته شد ن چهار سرباز ترکیه د ر روستای رسم العبود  
د ر حومه شهر حلب شد . این اد عاها د ر حالی مطرح می شود  که 
ایران همواره ضمن رد  این اد عاها تاکید  می کند  که هیچ حضور 
این  قانونی  د ولت  د رخواست  به  تنها  و  ند ارد   د ر سوریه  نظامی 
برای  و  د ارد   کشور حضور  این  د ر  مستشاری  صورت  به  کشور 

مقابله با تروریست ها به نیروهای سوری کمک می کند .

برکناری رئیس جمهور کره جنوبی

پارلمان کره جنوبی رئیس جمهور این کشور را که به فساد  متهم 
شد ه از سمتش معلق کرد .

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جلسه پارلمان 
های  گئون  پارک  استیضاح  بررسی طرح  برای  که  کره جنوبی 
از  وی  برکناری  به  بود   شد ه  تشکیل  کشور  این  جمهور  رئیس 

ریاست جمهوری ختم شد .
وی پیش از این د ر ارتباط اعمال نفوذ سیاسی یکی از د ستیاران 

نزد یکش به فساد  متهم شد ه بود .
از  نمایند ه   234 جنوبی  کره  د اخلی  های  رسانه  اعالم  بر  بنا 
استیضاح  طرح  به  کشور  این  پارلمان  نمایند ه   300 مجموع 
گئون های رای موافق د اد ند  و تنها ۵۶ تن با آن مخالفت کرد ند  

که به این ترتیب وی از سمت خود  معلق شد ه است.
مد ت  ظرف  جنوبی  کره  اساسی  قانون  د اد گاه  رود   می  انتظار 
را  آن  و  کرد ه  رسید گی  استیضاح  این  به  روز   1۸0 کم  د ست 

تایید  کند .

تمد ید  تحریم ها علیه ایران نیت 
سوء آمریکایی ها را نشان د اد 

معاد ن  و  صنایع  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
آمریکا  سنای  و  کنگره  مصوبات  گفت:  مجلس 
پاره شد ن  و سکوت کشورهای غربی به معنای 

برجام است.
حجت االسالم والمسلمین سید جواد  حسینی کیا 
معلوم  هم  قبل  از  گفت:  ایسنا،  با  گفت وگو  د ر 
د ر  و  اند اخته اند   راه  بازی  برجام  با  بود  که ۵+1 
پی سرگرم کرد ن ایران و تلف کرد ن زمان به ضرر 
ایران هستند  و حاال با تصویب تمد ید  تحریم های 
اقتصاد ی آمریکا د ر کنگره و سنا نیت سوء و پشت 

پرد ه آنان هوید ا شد ه است.
نظر  اختالف  مجلس  د ر  سنقر  مرد م  نمایند ه 
کشورهای اروپایی با آمریکا د ر موضوع برجام را 
که  شد ه  اثبات  افزود :  و  کرد   توصیف  غیرواقعی 
مشترکی  منافع  د ر   ۵+1 کشورهای  اختالفات 
که یک طرف آن جمهوری اسالمی ایران است 
آنان د ر پشت صحنه  غیرواقعی و صوری است. 
هم  با  و  می کنند   معامله  یکد یگر  با  ایران  علیه 

متحد  می شوند . 
وی اصلی ترین اولویت کشورهای غربی را تامین 
منافع رژیم صهیونیستی د انست و خاطرنشان کرد : 
به د لیل نقش کلید ی آمریکا د ر نظام بین الملل 
منافع  و  امنیت  تامین  صرف  تالش ها  تمام 
باشد   اگر الزم  رژیم صهیونیستی می شود  حتی 
کشورهای  زد ن  د ور  از  آمریکایی  سیاستمد اران 
غربی ابا نخواهند  د اشت. پیش بینی این است که 
آمریکا صد ایش را بلند تر خواهد  کرد  و کشورهای 
نشان  خود   از  کم رنگ تری  واکنش  نیز  اروپایی 

خواهند  د اد .
معاد ن  و  صنایع  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
مجلس با یاد آوری این مسئله که »د شمن هیچ 
کارگزاران  به  خطاب  نمی شود «  د وست  وقت 
کشور توصیه کرد : کشورهایی که د نبال منافع 
منافع خود   هیچ گاه  رژیم صهیونیستی هستند  
نمی فروشند .  اسالمی  جمهوری  منافع  به  را 
مسئوالن کشور باید  به این مسئله توجه جد ی 
د اشته باشند  و فریب آنها را نخورند . کارگزاران 
و  اروپایی  سیاست مد اران  مثل  باید   نظام 
فضای سیاسی  با رصد   و  کرد ه  آمریکایی عمل 
بین الملل هوشمند انه و تد ریجی نسبت به برجام 
عمل کنند . حسینی کیا مد عی شد : متاسفانه د ر 
مسئله برجام طرف ایرانی تا آخر خط رفته و حاال 
ناز  تاخیر کرد ه و  را د چار  برجام  آمریکا اجرای 
می کند  و این به معنای بی حاصل بود ن اقد امات 

ما د ر مسئله برجام است.

برگزاری رزمایش نیروی زمینی 
ارتش د ر جنوب شرق کشور

فرماند ه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی از 
برگزاری رزمایشی د ر منطقه عمومی جنوب شرق 
کشور د ر وسعت 200 هزار کیلومترمربع و از 21 

تا 23 آذر خبرد اد .
با  مصاحبه  د ر  حید ری  کیومرث  سرتیپ  امیر 
خبرگزاری صد ا و سیما افزود : این رزمایش د ر سه 
مرحله تاکتیکی با تجهیزات مد رنی که پیش بینی 

کرد ه ایم برگزار می شود .
وی گفت: این تجهیزات د ر رزمایش های قبلی هم 
بود  اما کیفیت آن را ارتقا د اد ه ایم و د قت و افزایش 

برد  آن را اند ازه گیری خواهیم کرد .
فرماند ه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
افزود : ممکن است د ر این رزمایش حجم انبوهی 
این  به معنای  این  و  باشیم  ند اشته  را  از آتش 
اثربخشی  بلکه  نیست که آتش کم شد ه است 
آتش را باال برد ه ایم چراکه یکی از مولفه های 

جنگ های آیند ه عملیات تاثیرمحور است.
وی گفت:  د ر این رزمایش تالش نیروی زمینی 
ارتش بر این است که تاکتیک ها و تکنیک هایی 
که افسران جوان ما د ر د انشکد ه های مختلف 
نیروی زمینی طراحی کرد ه اند  به بوته آزمایش 
و  تسلیحات  رزمایش  این  د ر  ما  و  بگذاریم 
تجهیزات خالقان د انشمند  کشورمان د ر وزارت 
د فاع، نیروی زمینی و مجموع نیروهای مسلح 
کشورمان را از نظر اثربخشی و کارآیی د ر رزمی 

واقعی اند ازه گیری خواهیم کرد .
وی گفت: نیروی زمینی ماموریت حفظ تمامیت 
ارضی کشور را به عهد ه د ارد  و برای اینکه بتواند  
این ماموریت را به نحو شایسته انجام د هد  باید  
کارآمد ی، اثربخشی و توان رزمی نیروهای خود  

را مد ام رصد  کند .
د ر  قوا  معظم کل  فرماند ه  افزود :  امیر حید ری 
انتصاب اینجانب به عنوان فرماند ه نیروی زمینی 
ارتش بر ارتقای تحرک، کارآمد ی یگان ها برابر 
با نیازهای عملیاتی روز تاکید  د اشتند  و ما د ر 
این رزمایش و رزمایش های آیند ه این میزان 
کارآمد ی و تحرک را رکورد گیری خواهیم کرد .
وی گفت: ما باید  بتوانیم باتوجه به ویژگی های 
د شمن  زمان  از  کسری  د ر  آیند ه  های  جنگ 
بر  را  خود   اراد ه  هم  و  پشیمان  هم  را  متجاوز 

د شمن تحمیل کنیم.

ایستگاه آخرخبر

خطیب جمعه تهران: از سیاسیون نظام اسالمی 
باشند   پایبند   د ینی  ارزشهای  به  د اریم  انتظار 
د ر  حتی  که  است  کسی  د ینی  سیاستمد ار  و 

خصوص د شمنانش هم د روغ نگوید .
نخست  د ر خطبه  احمد  خاتمی  ا... سید   آیت 
نمازجمعه این هفته تهران با اشاره به اینکه باید  
از د روغ که جامعه را مبتال کرد ه است جلوگیری 
افزود : د ر خطبه های گذشته د رخصوص  کرد  
د روغ د ر فضای مجازی سخن گفتم و این خطبه 
را به د روغ د ر عرصه سیاسی اختصاص می د هم.

وی با اشاره به اینکه میان سیاستمد ار د ینی و 
گفت:  باشد   د اشته  وجود   تفاوت  باید   د ین  بی 
سیاستمد ار د ینی حاضر نمی شود  برای زمین 

زد ن رقیبش د روغ بگوید .
امام جمعه موقت تهران، د روغ را به د و نوع د روغ 
اینکه  صریح و غیرصریح تقسیم کرد  و گفت: 
غیرواقع  و  د هیم  نشان  واقع  را خالف  واقعیت 
اما  است  صریح  د روغ  د هیم  نشان  واقعیت  را 

بزرگنمایی ، د روغ غیرصریح محسوب می شود .
واقعیت  بسا خبری  افزود : چه  ا... خاتمی  آیت 
د اشته باشد  اما این خبر را نباید  یک کالغ چهل 
کالغ کرد ؛ اینکه فساد ی د ر گوشه ای از نظام 
اد اری و یا قوه ای رخ د اد ه باشد  نباید  به کل قوه و 
نهاد  نسبت د اد  و بزرگنمایی ، د روغ و حرام است .
وی گفت: کوچک نمایی هم د روغ است ؛ حقوق 
های نجومی رخ د اد ، د ل متد ینان را رنجانید ؛ رهبر 
انقالب را متاثر کرد  و حاال مرتب برخی می گویند  
قانونی بود ه است؛ عد ل و انصاف کجا رفته است؟ 
آیت ا... خاتمی افزود : روح نظام اسالمی د ر مبارزه 
با بی عد التی و تبعیض است  مگر هرچه روی 
کاغذ نوشته شد  د ر هر شرایطی قانون تلقی می 
شود ؟ مگر کسی که د هها میلیون حقوق گرفته 
است واقعا نمی د اند  چند  د رصد  مرد م زیر خط 
فقرند ؟ و واقعا این لقمه از گلویش پایین می رود ؟
وی گفت: صد اقت ، اعتماد  آور است و د روغ کاخ 

اعتماد  را فرو می ریزد .
خطیب جمعه تهران ابراز امید واری کرد : اوباما 
برای تصمیم گیری نهایی د رباره مصوبه تمد ید  
تحریم ها و نقض برجام که د ر د و مجلس امریکا 

تصویب شد ؛ د ر د ام صهیونیست ها نیفتد .
آیت ا... احمد  خاتمی ، گفت: بهتر است آقای اوباما 
مصوبه د و مجلس امریکا را امضا نکند  زیرا امضا 
کرد ن این مصوبه همان و روسیاهی ابد  و ازل آن 

هم همان است.
گذشته  نیم  و  سال  یک  شرایط  افزود :  وی 
پیامد های مختلفی د اشت از جمله اینکه وحد ت 
بسیار خوبی حول والیت و رهبری د ر کشور ما 

شکل گرفت.
ا... خاتمی گفت: مقام معظم رهبری از  آیت 
برجام و مسئوالن حمایت کرد ند  و د ر جاهای 
د یگر هم نسبت به این موضوع هشد ار و تذکر 

د اد ند .

امام جمعه موقت تهران افزود : رهبری فرمود ند  د ر 
طول مذاکرات از خطوط قرمز هم عبور کرد یم که 
آقایان پاسخ د اد ند  اجبار د اشتیم اما اینکه بخشی 
از سخنان رهبری را د ر حمایت از مسئوالن و 
برجام تکرار کنیم و بخش د یگر را ناد ید ه بگیریم 

کار د رستی نیست.
آیت ا... خاتمی گفت: این مذاکرات به ما نشان د اد  
که د نیای استکبار قابل اعتماد  نیست و کسی که 
خوی تجاوزگری د ارد  عهد  و پیمان نمی شناسد .

اهل  مستکبران  د اد ه  نشان  تجربه  افزود :  وی 
منطق ، اخالق و مذاکره نیستند  بلکه جواب زور، 
زور است و باید  د ر مقابل تجاوزگر ایستاد گی و 

مقاومت کرد .
امام جمعه موقت تهران گفت: ما تا االن ند ید یم 
سیاست لبخند  و خوش و بش جواب بد هد  بلکه 
سیاست  همان  می د هد   جواب  که  چیزی  آن 

مقاومت است.
آیت ا... خاتمی افزود : شما مرد م از 19 د ی سال 
13۵۶ به صحنه آمد ید  و مرگ بر شاه را شروع 
تا  ایستاد گی و مقاومت کرد ید   آنقد ر  کرد ید  و 
اینکه د ر 22 بهمن 13۵7 گل پیروزی به ثمر 
مقاومت،  و  ایستاد گی  نتیجه  بنابراین  نشست 
پیروزی است زیرا این وعد ه قرآن است که می 

فرماید  » بایستید  انشاا... پیروز می شوید « .
این  د ر  گفت:  حاضر  شرایط  به  اشاره  با  وی 
شرایط بیش از هر زمانی نیاز به وحد ت است زیرا 
استحکام د اخلی ما جواب د شمنان را خواهد  د اد  .
آیت ا... خاتمی افزود : محور این استحکام د اخلی 
والیت و رفتاری که باید  انجام د هیم سعه صد ر 
و تحمل است . وی گفت: د ر یک سال و نیم 
د غد غه  مذاکرات  د رباره  زیاد ی  افراد   گذشته 
د اشتند  زیرا این روزها را می د ید ند  اما چه ها 
که به آنها نگفتید ، به آنها افراطی و تند رو خطاب 
کرد ید  ولی حاال که فهمید ید  اشتباه کرد ه اید  این 

اشتباه را اد امه ند هید .
خطیب جمعه تهران افزود : یکی د یگر از تجربه 
های این مذاکرات آن است که د ید  و نگاه به 

بیرون جواب نمی د هد  بلکه به فرمود ه قرآن باید  
همه امید  به خد ا و د رون باشد .

آیت ا... خاتمی د ر ابتد ای خطبه د وم نماز جمعه 
با گرامید اشت یاد  و خاطره فقیه ارجمند  آیت 
شاهرخی  آیات  و حضرات  ارد بیلی  موسوی  ا... 
از علمای لرستان و فاضل استرآباد ی از علمای 
بابل ، نخستین روز والیت امام زمان )عج( و هفته 
وحد ت را که د ر آستانه آن قرار د اریم تبریک 

گفت .
امام جمعه موقت تهران همچنین پیروزی های 
ارزشمند  رزمند گان و بسیج مرد می عراق و سوریه 
را د ر حلب و موصل تبریک گفت و افزود : به یاری 
خد ا با وجود  اینکه د نیای استکبار روی حلب و 
موصل شرط بند ی کرد ه بود  نزد یک است کمر 
د شمنان زخم خورد ه د ر حلب و موصل شکسته 

شود .
امام جمعه موقت تهران گفت: د عواهای رسانه ای 
سران سه قوه چه معنایی د ارد ؟ شما که جلسات 
خصوصی د ارید  چرا آن را د ر این جلسات فیصله 
نمی د هید ؟ آیت ا... سید  احمد  خاتمی د ر خطبه 
د وم نمازجمعه تهران با اشاره به اینکه کم کم 
 ، کنیم  می  انتخابات حرکت  فضای  به سمت 
انتخابات را د ر ایران جشن سیاسی خواند  و افزود : 
این کشور هیچ کاره  سالیان طوالنی مرد م د ر 
بود ند  و د ر د وره قاجار و سلسله منحوس پهلوی 
مرد م  کاره ای نبود ند  و به برکت انقالب اسالمی 

همه کاره شد ند .
وی گفت: این جشن و نشاط سیاسی نعمت است 
و باید  قد ر آن را د انست و شکر آن را به جای آورد  

و شکر این نعمت این است که بد اخالقی نکنیم.
امام جمعه موقت تهران تنگ نظری ها را مصد اق 
این بد اخالقی ها خواند  و افزود : معنا ند ارد  که د ر 
جامعه آزاد  کسی بگوید  فقط من حق حرف زد ن 
د ارم ؛ د ر جامعه آزاد  چه موافق ، چه مخالف همه 

د ر  چارچوب ، حق حرف زد ن د ارند .
وی گفت: سخنرانی ها را بر هم زد ن چه از این 
جناح و چه از آن جناح باشد  همه اش بد  است و 

اگر واقعاً مایه شرمساری است همه اینها باید  مایه 
شرمساری باشد .

آیت ا... خاتمی با اشاره به اینکه د ر جامعه آزاد  
، تریبون گرفتن معنا ند ارد ، افزود : یکی د یگر از 
مصاد یق بد اخالقی سوءاستفاد ه از بحث آزاد ی 

بیان است و تهمت و افترا ، آزاد ی بیان نیست.
وی گفت: این آزاد ی بیان است که فضا را باز می 
کند  اما نباید  عد ه ای تحت این قالب شعارهای 
هنجارشکن بد هند  که متأسفانه د ر برخی مجالس 

د انشجویی این طور شد ه است.
امام جمعه موقت تهران توهین را از د یگر مصاد یق 
بد اخالقی خواند  و افزود : کسی که منطق د ارد  

توهین نمی کند .
وی گفت: بد اخالقی د یگر این است که به بهانه 
حمایت از مظلوم به نظام ظلم کنیم ؛ برخی به 
این بهانه  به نظام ظلم می کنند  و ارزش های 

نظام را زیر سوال می برند .
امام جمعه موقت تهران افزود : سیاسیون کشور 
بد انند  که این انقالب مفت بد ست نیامد ه است و 
بیش از 200 هزار شهید  د اد ه  و رنج های فراوان 
کشید ه ایم و اینکه یک جریان بیاید  نظام را فد ای 

مصالح شخصی اش کند  ناجوانمرد انه است.
وی گفت: انتظار ما از روسای سه قوه این است که 
معلم اخالق باشند  و اگر آنها معلم اخالق باشند  

مرد م متعلم خوبی هستند .
آیت ا... خاتمی افزود : د عواهای رسانه ای سران 
جلسات  که  شما  د ارد ؟  معنایی  چه  قوه  سه 
خصوصی د ارید  چرا د عواهایتان را د ر این جلسات 
فیصله نمی د هید ؟ البته آغازگر د عوا د ر این عرصه 

ها مستحق توبیخ بیشتر است.
وی گفت: به بهانه انتخابات نباید  سه قوه تضعیف 
شود  و گویا این روزها کوپن به تخریب قوه قضائیه 

رسید ه است و د ر سایت ها تخریب می کنند .
قوه  عزیزان  به  افزود :  تهران  موقت  امام جمعه 
قضائیه می گویم که هر که خربزه بخورد  باید  پای 
لرز آن هم بنشیند  چرا که شما با فتنه گران و با 
نجومی بگیران د ر افتاد ید  و این هزینه اش است 
؛ مقاومت کنید  و از مید ان بیرون نروید  و بیرون 

هم نخواهید  رفت.
وی د ر بخش د یگری از سخنانش اظهارات اخیر 
نخست وزیر انگلیس د ر سی و هفتمین نشست 
شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر خطرناک 
توصیف کرد ن ایران را اراجیف خواند  و گفت: این 
حرف ها بسیار کهنه است و گفتن این حرف ها 
برای انگلیسی که سیاهترین پروند ه را د ر کشور ما 
د ارد  هیچ خروجی  ای جز مرگ بر انگلیس ند ارد .
امام جمعه موقت تهران افزود : هر جا پای استعمار 
و مبارزه با اسالم و تفرقه است آنجا پای انگلیس 
هم هست و به فضل خد ا آنها د ر ضعیف ترین 
آبرو هستند  و  قرار د ارند  و بی  وضع خود شان 

خد اوند  بی آبروترشان می کند .

آیت ا... خاتمی

سیاسیون نظام به ارزش های د ینی پایبند  باشند 

وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه برجام 
یک توافق چند  جانبه است، گفت: به نفع 
آمریکا و همه طرف های ذیربط است که به 

این توافق بین المللی پایبند  باشند .
از  وی د ر سخنان خود  د ر جمع گروهی 
اند یشمند ان و متفکران امور بین الملل ژاپن 
) jlla ( د ر هتل کورا شهر توکیو تصریح 
کرد : توافق هسته ای توافق د وجانبه میان 
آمریکا و ایران نیست که این کشور بخواهد  
به ساد گی سخن از مذاکرات مجد د  یا خروج 
از آن را به میان آورد ، بلکه توافقی است 
اتحاد یه  مستقیم  مشارکت  بر  عالوه  که 
اروپا، سازما ملل نیز آن را طی قطعنامه ای 
تصویب کرد ه است. وی د ر اد امه سخنرانی 
خود  د ر شامگاه پنجشنبه )به وقت محلی( 
که جمعی از د یپلماتهای مقیم شهر توکیو 
نیز حضور د اشتند ، یاد آور شد : به نظر من 
این به نفع آمریکا و بقیه طرف ها است 
که به این توافق بین المللی پایبند  باشند  
و د لیل بیان این مساله این است که از نظر 
آمریکایی ها بهترین حالت این خواهد  بود  
که بتوانند  تحریم ها را به آن گونه که قبل 

از برجام د اشتند ، اعمال کنند . د ر صورتی 
هم که آمریکا این توانایی را د اشته باشد  که 
تحریم ها را اعمال کند  چه چیزی عاد ید ش 
خواهد  شد ؟ اگر آمریکا با اعمال تحریم ها 
می توانست اقتصاد  ما را نابود  کند  چرا از 

همان ابتد  پای میز مذاکرات آمد ؟
رئیس د ستگاه د یپلماسی کشورمان خاطر 
چگونه  که  ایم  گرفته  یاد   ما  کرد :  نشان 
امنیت خود  را بر پایه اتکا به مرد م تضمین 
کنیم. اگرچه برای تعامل با د نیا آماد ه ایم 

اما اگر این رابطه قطع شود ، نخواهیم مرد .
ظریف د ر اد امه با اشاره به پیشرفت های 
ایران با وجود  تحریم ها گفت: همه اینها 
موید  این امر بود  که تحریم ها اثر ند ارند  
و اراد ه ایرانی ها را نخواهد  شکست. از این 
رو ما به همراه د وستان خود  د ر جامعه بین 
و  برجام  که  کرد   خواهیم  تالش  المللی 

اجرای آن اد امه پید ا کند .
وی همچنین د ر پاسخ به پرسش یکی از 
حاضران د ر باره تحریم های معامالت بانکی 
با د الر گفت: این آمریکا است که خود  را با 
محد ود  کرد ن تعامل د الری با ایران محروم 
کرد ه است. از این رو ما با د یگر کشورها با 
پول ملی خود  آنها معامله می کنیم و با ژاپن 

نیز با ین و یورو معامله خواهیم کرد .
این  بیان  با  خود   اد امه سخنرانی  د ر  وی 
که د ر30 سال گذشته ما د ر د وران گذار 
بود ه ایم ، افزود  : این د وران گذار هم د ارای 
چالش و هم د ارای فرصت است. فرصت از 
آن جهت که همه افراد  د ر جهان جد ید  این 
توانایی را د ارند  که بر آیند ه جهان و نظام 

حاکم بر آنها تاثیر بگذارند .

د ر  خارجـه  وزارت  حقوقـی  معـاون 
د یـد ار بـا نماینـد ه صلیـب سـرخ گفت: 
وضعیت انسـانی د ر کشـورهای سـوریه 
و یمـن فاجعـه باراسـت وصلیـب سـرخ 
رابـرای  انسـانی خـود   باید فعالیت هـای 
کمـک بـه مـرد م ایـن کشـورها افزایش 

د هـد  .
سـید  عبـاس عراقچی معـاون حقوقی و 
بیـن المللـی وزارت امور خارجـه د یروز 
رئیـس کمیتـه  مائـور  پیتـر  د ر د یـد ار 
اشـاره  بـا  المللـی صلیـب سـرخ  بیـن 
جمهـوری  خـوب  هـای  همـکاری  بـه 
اسـالمی ایـران و صلیـب سـرخ از زمان 
جنـگ تحمیلـی تاکنـون اظهار د اشـت: 
جمهـوری اسـالمی ایـران آمـاد ه اسـت 
بـه اقد امـات بشرد وسـتانه صلیب سـرخ 

د ر منطقـه کمـک کنـد .
وی افزود : وضعیت انسانی د ر کشورهای 
سوریه و یمن بسیار بد  و فاجعه بار است 
و صلیب سرخ باید  فعالیت های انسانی 
خود  را برای کمک به مرد م این کشورها 

افزایش د هد .
آموزه  و  ها  ارزش  یاد آوری  با  عراقچی 
های واالی د ین اسالم نسبت به ضرورت 
انسان د ر همه  رعایت جایگاه  و  احترام 
شرایط افزود : برگزاری همایش اسالم و 
حقوق بشرد وستانه بین المللی د ر قم با 
مشارکت جمعیت هالل احمر جمهوری 
حقوق  ملی  کمیته  ایران،  اسالمی 
بشرد وستانه و کمیته بین المللی صلیب 
سرخ گام بسیار مثبتی است تا جهانیان 
و  انسان  مقوله  به  اسالم  عمیق  نگاه  با 

کشورهای  و  شوند   آشنا  بیشتر  بشر 
د رک  به  اسالم  جهان  و  یافته  توسعه 
المللی  بین  حقوق  زمینه  د ر  مشترک 

بشرد وستانه برسند .  
بین  کمیته  رئیس  مائورر  پیتر 
بر  تاکید   با  نیز  سرخ  صلیب  المللی 
حقوق  میان  فراوان  مشترکات  وجود  
الملل  بین  حقوق  و  اسالم  بشرد وستانه 
د ر  باید   ما  د اشت:  اظهار  بشرد وستانه 
تالش  واقعیت  این  بیشتر  هرچه  ترویج 

کنیم.
وی همچنین از برنامه صلیب سرخ برای 
گفتگو و تعامل با کشورهایی که از نفوذ 
منطقه ای برخورد ارند  خبر د اد  و افزود : 
کمیته بین المللی صلیب سرخ عالقمند  
است تا د ر این زمینه همکاری های خود  
افزایش  ایران  اسالمی  جمهوری  با  را 
د هد . استفاد ه از توانمند ی های ایران به 
د ر  سرخ  صلیب  های  فعالیت  گسترش 
منطقه کمک می کند . امید واریم شاهد  
افزایش کمک های بشرد وستانه به نقاط 

مختلف منطقه باشیم.

عراقچی: وضعیت انسانی 
د ر سوریه و یمن فاجعه بار است

ظریف: به نفع آمریکا است 
که به برجام متعهد  باشد 
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د اد نامه

9۵0۵07
د و شهرستان  کیفری  د اد گاه  پروند ه کالسه 94099۸2۶44400۶40 شعبه 102 

شهریار ) 102 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 
شاکی : آقای مرتضی انصاری فرزند  محمد تقی به نشانی مالرد  ک پمپ بنزین ) 

شهید ان د ست برسر ( ک چهارد هم پ3۵
متهم : آقای میثم حسن نژاد  به نشانی 

اتهام : ضرب و جرح عمد ی
رای د اد گاه

اتهام میثم حسن نژاد  بد ون مشخصات د یگر به لحاظ عد م حضور د ر مراحل د اد رسی 
بموجب کیفر خواست بد ون شماره و با تاریخ 9۵/2/2۸ د اد سرای عمومی و انقالب 
شهریار ، ضرب عمد ی موضوع شکایت مرتضی انصاری اعالم شد ه است با توجه به 
شکایت شاکی – اظهارات وی و گواهان تعرفه شد ه د ر مرحله تحقیق د اد سرا بزه 
انتسابی از نظر د اد گاه احراز نمی گرد د  چرا که شاکی د ر اظهارات خود  د ر د اد یاری 
مورخ 94/۵/1۵ صفحه 4 پروند ه د ر عامل ضرب و جرح را د وستان متهم مذکور اعالم 
نمود ه واحد  از گواهان تعرفه شد ه نیز ) صفحه ۶ پروند ه ( بیان د اشته ) قمه د ر د ست 
د و نفر از آنها بود  و پسری ) که ( طرف حساب شاکی بود  هیچی د ر د ست ند اشت ( 
و گواه د یگر صفحه ) 7 پروند ه ( ) من رفتم د ید م شاکی زخمی بود  ( و به نقل قول 
از یک نفر که بیان د اشته ویزیتور شرکت بود ه بیان نمود  که نامبرد ه اعالم د اشته من 
خود م زد ه ام که با این ترتیب گواه مذکور نیز د ر زمان د رگیری حضور ند اشته است که 
د اد گاه بنا به مراتب مذکور  و به لحاظ فقد  د لیل کافی د ر توجه اتهام به متهم مذکور 
و با استناد  به ماد ه 4 قانون آیین د اد رسی کیفری مصوب 92 حکم برائت متهم مذکور 
صاد ر و اعالم می د ارد  رای صاد ره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض 

د ر محاکم محترم تجد ید  نظر استان تهران می باشد .الف:207۸2
رئیس شعبه 102 د اد گاه کیفری 2 شهریار – سربازیان

د اد نامه

مجتمع  اختالف  حل  شورای   14 شعبه   9۵099۸۶۶۵۶400033 کالسه  پروند ه 
خانواد ه شهرستان خرم آباد  تصمیم نهایی شماره خواهان :شرکت سایه سمن با وکالت 
خانم سید ه عاطفه طبائی فرزند  سید  عبد ا... به نشانی لرستان خرم آباد  خیابان انقالب 
بین کوچه ۶ و 7 آراسته طبقه د وم –خواند ه : آقای مرتضی ناصر پور فرزند  پیرالی به 

نشانی مجهول المکان –خواسته :مطالبه وجه چک
از  وکالت  به  د اد خواست سید ه عاطفه طبائی  د ر د ر خصوص   : قاضی شورا  رای 
شرکت سایه سمن به طرفیت خواند ه مرتضی ناصر پور فرزند  پیرالی به خواسته 
مطالبه مبلغ 9/300/000 ریال به انضمام خسارات د اد رسی و تاخیر تاد یه بابت یک 
فقره چک به عهد ه بانک سپه به شماره 9۶7۸9۸ بد ین شرح که وکیل خواهان بیان 
د اشته چک فوق بابت فروش مواد  غذایی به خواند ه بود ه است که خواند ه علیرغم 
ابالغ نشر آگهی د ر جلسه رسید گی حاضر نگرد ید ه و الیحه ای نیز ارسال ننمود ه 
است فلذا با عنایت به وجود  اصل چک و گواهی عد م پرد اخت د ر ید  خواهان که 
ظهور د ر اشتغال ذمه خواند ه د ارد  و عد م ارائه د لیلی از سوی خواند ه بر برائت ذمه 
خویش و نظریه مشورتی شورا د عوای خواهان را وارد  و ثابت تشخیص و مستند ا 
به مواد  310-311-312-320 قانون تجارت و ماد ه 2 قانون صد ور چک و تبصره 
الحاقی آن و بند  الف ماد ه 9 قانون شورای حل اختالف و مواد  19۸ و ۵19 قانون 
آیین د اد رسی مد نی حکم به محکومیت خواند ه به پرد اخت 9/300/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرد اخت 422/۵00 ریال هزینه د اد رسی و حق الوکاله وکیل 
وفق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تاد یه از تاریخ چک )1394/۵/2۵( لغایت وصول 
آن وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی د ر حق خواهان را صاد ر و اعالم می 
نماید  رای صاد ره غیابی بود ه و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی د ر 
همین مرجع سپس ظرف 20 روز قابل تجد ید  نظر خواهی د ر د اد گاههای عمومی 

حقوقی خرم آباد  می باشد . 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد  – سعید  ساکی. 

د اد نامه

9۵0۶2۸
د و شهرستان  کیفری  د اد گاه  پروند ه کالسه 94099۸2۶447017۶۵ شعبه 102 

شهریار ) 102 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 
شاکی : آقای نظامعلی برکرفرزند  قوچعلی به نشانی نسیم شهر – خ چمران – نبش 

ک حید رلو پالک 17 – واحد  1
متهم : آقای مرتضی خشنود  فرزند  حسین به نشانی 

اتهام : کالهبرد اری از طریق فروش مال غیر
رای د اد گاه

اتهام مرتضی خشنود  فرزند  حسین ۶4 ساله  بد ون مشخصات د یگر به لحاظ عد م 
حضور د ر مراحل د اد رسی بموجب کیفر خواست بد ون شماره و با تاریخ 9۵/3/1۶ 
د اد سرای عمومی و انقالب شهریار ، کالهبرد اری از طریق فروش مال غیر موضوع 
شکایت نظام علی برکر اعالم شد ه است با توجه به شکایت شاکی – تصویر سند  
پاسخ  اظهارات گواهان معرفی شد ه  به شماره سریال 37۶3- ۸۸/12/۸  عاد ی 
استعالم با شماره ۸۵9-94/1/2۶ اد اره ثبت شهریار خالصه پروند ه استناد ی با 
کالسه 931۵31 شعبه پنجم د اد گاه حقوقی شهریار و عد م حضور متهم مذکور 
مراتب  به  بنا  د اد گاه  که  محرز  د اد گاه  نظر  از  انتسابی  بزه  د اد رسی  مراحل  د ر 
مذکور و با استناد  به ماد ه یک قانون تشد ید  مجازات مرتکبین ارتشاء– اختالس 
کالهبرد اری حکم به محکومیت متهم مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری و 
پرد اخت مبلغ هفتصد  و نود  و هشت میلیون ریال به عنوان رد  مال د ر حق شاکی 
نظام علی برکر و پرد اخت همین مبلغ به عنوان جزای نقد ی د ر حق صند وق 
د ولت صاد ر و اعالم می د ارد  رای صاد ره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی و اعتراض د ر این د اد گاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض د ر 

محاکم محترم تجد ید  نظر استان تهران می باشد .الف:207۸3
رئیس شعبه 102 د اد گاه کیفری 2 شهریار – سربازیان

د اد نامه

مجتمع  اختالف  حل  شورای   14 شعبه   9۵099۸۶۶۵۶400033 کالسه  پروند ه 
خانواد ه شهرستان خرم آباد  تصمیم نهایی شماره خواهان :شرکت سایه سمن با وکالت 
خانم سید ه عاطفه طبائی فرزند  سید  عبد ا... به نشانی لرستان خرم آباد  خیابان انقالب 
بین کوچه ۶ و 7 آراسته طبقه د وم –خواند ه : آقای امیر حمزه فوالد وند  فرزند  پاپی به 

نشانی مجهول المکان –خواسته :مطالبه وجه چک
رای قاضی شورا : د ر خصوص د اد خواست سید ه عاطفه طبائی به وکالت از شرکت 
سایه سمن به طرفیت خواند ه امیر حمزه فوالد وند  فرزند  پاپی  به خواسته مطالبه 
مبلغ 11/720/000ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و تاخیر تاد یه بابت د و 
فقره چک به عهد ه بانک صاد رات به شماره های 103۸90 و 103۸7۸  بد ین شرح 
که وکیل خواهان بیان د اشته چک های موضوع پروند ه  بابت خرید  مواد  غذایی 
از سوی خواند ه صاد ر گرد ید ه است که خواند ه علیرغم ابالغ نشر آگهی د ر جلسه 
رسید گی حاضر نگرد ید ه و الیحه ای نیز ارسال ننمود ه است فلذا با عنایت به وجود  
اصل چک ها و گواهی عد م پرد اخت د ر ید  خواهان که ظهور د ر اشتغال ذمه خواند ه 
د ارد  و عد م ارائه د لیلی از سوی خواند ه بر برائت ذمه خویش و نظریه مشورتی شورا 
د عوای خواهان را وارد  و ثابت تشخیص و مستند ا به مواد  320-312-311-310 
قانون تجارت و ماد ه 2 قانون صد ور چک و تبصره الحاقی آن و بند  الف ماد ه 9 
قانون شورای حل اختالف و مواد  19۸ و ۵19 قانون آیین د اد رسی مد نی حکم به 
محکومیت خواند ه به پرد اخت 11/720/000ریال به عنوان اصل خواسته و پرد اخت 
433/000 ریال هزینه د اد رسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تاد یه از تاریخ چک ها  لغایت وصول آن وفق شاخص اعالمی از سوی بانک 
مرکزی د ر حق خواهان را صاد ر و اعالم می نماید  رای صاد ره غیابی بود ه و ظرف 
20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی د ر همین مرجع سپس ظرف 20 روز قابل 

تجد ید  نظر خواهی د ر د اد گاههای عمومی حقوقی خرم آباد  می باشد . 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد  – سعید  ساکی. 

اد اره ثبت اسناد  امالک شهرستان جویبار

اول/ 9۵/7/1۸هیات  139۵۶031001400۶۵۸۸مورخ  رای   شماره  به  پروند ه 
د وم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  
رسمی به کالسه پروند ه شماره 1394114410014000229 مستقر د ر واحد  ثبتی 
جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای / خانم امامزاد ه کاظم آستانه سر به 
تصد ی اد اره اوقاف جویبار به   شماره شناسنامه و شماره شناسه 140029۶۶۵91 
مربوط به ششد انگ یک قطعه زمین بابنای احد اثی به مساحت 2۶97/99متر مربع از 
پالک فرعی از10اصلی قطعه واقع د ربخش7جویبارخرید اری صورت وقف نامه  محرز 
گرد ید ه است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته 
باشند  می توانند  از تاریخ انتشاراولین اگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره 
تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست 

خود  را به مراجع قضائی تقد یم نمایند . بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و
عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد . م. الف 4۵0944

تاریخ انتشارنوبت اول : 9۵/9/20تاریخ  انتشار نوبت د وم :9۵/10/4
رئیس ثبت اسناد  و امالک جویبار حسین روحانی

آگهی موضوع ماد ه3

ماد ه13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  
رسمی اد اره ثبت اسناد  و امالک اهواز

نظربه اینکه د راجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
برابر رای شماره 3004۶01-139۵مورخ9۵/۸/۵-تصرفات آقای/ فاقد سند رسمی 

خانم محمد  بریحی به شماره شناسنامه 9273صاد ره ازشاد گان فرزند حمد ی د ارای 
مساحت1۶0متر  به  ساختمان  یکباب  به  شماره 1۸9907۸231نسبت  ملی  کد  
د واهوازاخبارخروجی  د ربخش  پالک2۶90/2۵واقع  ازششد انگ  قسمتی  مربع 
د فتر۵9صفحه302بنام حاج علی خد اد ای منجربه صد وررای گرد ید ه لذا برابرماد ه3 
می  آگهی  عموم  اطالع  روزجهت  پانزد ه  فاصله  به  د رد ونوبت  مزبورمراتب  قانون 
گرد د  تا هر کس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض د اشته باشد  
ازتاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مد ت د وماه اعتراض خود  رامستقیما به اد اره 
است  مکلف  ومعترض  نمایند   د ریافت  ورسید   تسلیم  اهواز  امالک  و  اسناد   ثبت 
ظرف مد ت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست به مقامات قضائی تقد یم 
وگواهی تقد یم د اد خواست اخذ و به اد اره ثبت محل تحویل نمایند .بد یهی است 
د رصورت عد م وصول اعتراض د رموعد  مقرراد اره ثبت برابرمقررات اقد ام به صد ور 
سند مالکیت خواهد  نمود .          شماره م الف:)۵/37۶9(    تاریخ انتشار نوبت اول 

:139۵/9/20-تاریخ انتشار نوبت د وم:139۵/10/۶  
شیخ زاد ه-رئیس اد اره ثبت اسناد  وامالک ناحیه2اهواز

آگهی
 ماد ه سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی

آقای محمود  عزیزی فرزند  مصطفی د رخواست رسید گی به قولنامه عاد ی خود  را 
از پالک 129فرعی از یک اصلی جوانرود  واقع د ر بخش 13کرمانشاه معروف به 
هارتین که از آقای احمد  محمد زاد ه خرید اری و د رخواست سند  مالکیت نمود ه 
پروند ه نیز تحت کالسه 9۵ – 39  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسید گی  برابر رأی  شماره 139۵۶031۶007001432 
به  باب ساختمان  مالکیت یک  به صد ور سند   / 139۵  حکم    9  / تاریخ 3  
مساحت 20 /120 متر مربع به نام آقای محمود  عزیزی صاد ر نمود ه است و نام 
مالکین اولیه پالک مزبور آقایان وراث فرج محمد زاد ه  می باشد  لذا مراتب د ر د و 
نوبت د ر فاصله 1۵روز آگهی می شود  تا چنان چه کسانی که نسبت مورد  تقاضا 
اعتراض د ارند  از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مد ت د وماه اعتراض خود  را 
کتباً به این اد اره تسلیم د ارند  تا به د اد گاه صالحه ارسال گرد د ، مقرض باید  ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به د اد گاه عمومی 
محل نماید  و گواهی تقد یم د اد خواست را به اد اره ثبت محل تحویل د هد . بد یهی 
است پس از انقضای مد ت مقرر اد اره ثبت برابر مقررات سند  مالکیت مورد  تقاضا 
به نام آقای محمود  عزیزی صاد ر خواهد  نمود  صد ور سند  مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به د اد گاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد  و امالک شهرستان جوانرود  - نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول20  /  9  / 139۵  تاریخ انتشار د وم ۵  /  10 /  139۵

آگهی ابالغ
خواهان/شاکی گل باغ ویسی د اد خواستی  به طرفیت خواند ه/متهم ارد شیر ارد الن به 
خواسته طالق به د رخواست زوجه تقد یم د اد گاه های عمومی شهرستان،شهرستان 
جوانرود  نمود ه که جهت رسید گی به شعبه 1 د اد گاه عمومی حقوقی شهرستان 
جوانرود  واقع د ر شهرستان جوانرود  - مید ان انقالب-ابتد ای خیابان شورا ارجاع و به 
کالسه 9۵099۸۸4۶0300۸39 ثبت گرد ید ه که وقت رسید گی آن 139۵/10/29 
خواند ه/متهم  بود ن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شد ه  تعیین   12:00 وساعت 
ود رخواست خواهان/شاکی وبه تجویز ماد ه 73 قانون آیین د اد رسی د اد گاه های عمومی 
و انقالب د ر امور مد نی و د ستور د اد گاه مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود  تا خواند ه/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به د اد گاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و ضمائم راد ریافت ود روقت 

مقررفوق جهت رسید گی حاضرگرد د .
– جوانرود   شهرستان  حقوقی  عمومی  1د اد گاه  شعبه  حقوقی  د اد گاه  د فتر  مد یر 

کیکاووس مالح
شهرستان جوانرود -مید ان انقالب-ابتد ای خیابان شورا

آگهی
9۵047۵

وانقالب  عمومی  د اد سرای  کالسه9۵047۵شعبه2بازپرسی  پروند ه  اینکه  نظربه 
شهریارموضوع شکایت شاکی علیه ولی اله لطفی مبنی برتهد ید ،توهین وافترا تحت 
رسید گی می باشد  با توجه به محتویات پروند ه واظهارات شاکی بعلت مجهول المکان 
بود ن وعد م د سترسی به شما بد ینوسیله به شما ابالغ میگرد د  تا د راجرای ماد ه174قانون 
آیین د اد رسی کیفری مصوب1392ظرف یکماه ازتاریخ انتشارآگهی جهت رسید گی به 
پروند ه ود فاع ازاتهام خود  د رشعبه د وم بازپرسی د اد سرای شهریارحاضرد رغیراینصورت 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد  شد .م.الف:2077۸
 بازپرس شعبه2د اد سرای عمومی وانقالب شهریار-مهد ی سلیمانی

آگهی ابالغ رای
می  قیصرابالغ  محمد   به  معروف  خسروبیگی  محمد   آقای  به  وسیله  بد ین 
د اد نامه  موجب  به  همراه  تلفن  ازطریق  مستهجن  فیلم  تهیه  اتهام  به  شود  
ایام  احتساب  با  تعزیری  د وسال حبس  تحمل  شماره9۵09972۶41۸010۵30به 
بازد اشت قبلی و74ضربه شالق تعزیری و10سال محرومیت ازحقوق اجتماعی محکوم 
گرد ید  رای صاد ره غیابی وظرف20روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی د راین د اد گاه وسپس 
ظرف20روزازتاریخ ابالغ قابل تجد ید نظرخواهی د رمحاکم تجد ید نظراستان تهران می 

باشد .م.الف:2077۶
                                    رئیس شعبه 2د اد گاه انقالب اسالمی شهریار

آگهی 
احتراما نظر به اینکه شاکی یاسر مجلسی شکایتی را علیه خانم کبری مظفری فرزند  
رستمیان مبنی بر مزاحمت تلفنی به شماره پروند ه 9۵0۸۸۶ د ر این شعبه د اد گاه 
مطرح و د ر حال رسید گی میباشد  و وقت نظارت به تاریخ 9۵/10/27 صاد رگرد ید ه 
است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبود ن محل اقامت نامبرد ه ممکن نگرد ید ه است 
بد ینوسیله د ر اجرای ماد ه 174 قانون آیین د اد رسی کیفری مراتب با د رج د ر یکی از 
روزنامه های کثیر االنتشار به نامبرد ه ابالغ تا د ر وقت فوق د ر این شعبه د اد گاه جهت  

پاسخگویی به اتهام خویش  حاضر شود  م. الف 244
مد یر د فتر شعبه 101 کیفری 2 د اد گستری شهرستان میاند رود  مجید  روحی المشیری 

آگهی
خواهان  شرکت شاب سرویس چابهار د اد خواستی به طرفیت خواند گان  رحیم اسماعیل 
زاد ه اسماعیل آباد ی و صفد ر علی د هقانی  به خواسته  مطالبه وجه تقد یم  د اد گاههای 
عمومی شهرستان تهران نمود ه که جهت رسید گی به شعبه 9 د اد گاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید  بهشتی  تهران واقع د ر تهران خ شهید  سپهبد  قرنی تقاطع خ 
سمیه مجتمع قضایی شهید  بهشتی  ارجاع و به کالسه  9۵099۸022۶900299 
ثبت گرد ید ه که وقت رسید گی آن 9۵/11/3  و ساعت  ۸:30 تعیین شد ه است به 
علت مجهول المکان بود ن خواند ه و د رخواست خواهان و به تجویز ماد ه 73 قانون آیین 
د اد رسی د اد گاههای عمومی و انقالب د ر امور مد نی و د ستور د اد گاه مراتب یک نوبت د ر 
یکی از جراید  کثیراالنتشار آگهی می شود  تا خواند ه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  
آن به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و ضمائم 

را د ریافت و د ر وقت مقرر فوق جهت رسید گی حاضر گرد د .
 110/106142    منشی شعبه  9د اد گاه عمومی حقوقی شهید  بهشتی  تهران

هیات موضوع

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

اراضی و ساختمان  های فاقد  سند  رسمی
برابر رای شماره 139۵۶03010۵7001420مورخ 139۵/0۸/20 هیات اول / د وم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
مستقر د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه د و تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه شمس فرزند  محمد  حسین بشماره شناسنامه 494  کد  ملی 
4۵7۸7۶2۵4۸ نسبت به ششد انگ یک باب ساختمان به مساحت 120 مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شد ه از پالک 1۶42 فرعی از 3۶1 اصلی واقع د ر 
استان البرز ناحیه د و کرج خرید اری از مالک رسمی حسن هاشم پور گرد ید ه است. لذا  
به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود  د ر صورتی 
که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند  می توانند  
از تاریخ انتشار آگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ 
رسید  ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مراجع قضایی 
تقد یم نمایند . بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق 

مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد .  3۵7 م/الف
رئیس ثبت اسناد  و امالک ناحیه 2 کرج-ایرج فهیمی

رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي فرید ون مختاری د اراي شناسنامه شماره 39۸0130231 به شرح د اد خواست به 
کالسه 9۵0۵32 از این شورا د رخواست گواهي حصر وراثت نمود ه و چنین توضیح 
د اد ه که شاد روان گالبعلی مختاری بشناسنامه ۵33 د ر تاریخ 9۵/۶/24 اقامتگاه د ائمي 

خود  بد رود  زند گي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-محبوبه سلیمی  ش.ش 2۵7 ت.ت 13۵4محل صد ور رزن نسبت همسر متوفی

2-محمد  مختاری  ش.ش 19 ت.ت 131۶محل صد ور رزن نسبت پد ر متوفی
3-فخری مختاری امین  ش.ش 42۸ ت.ت 1324محل صد ور رزن نسبت ماد ر متوفی
4-فرید ون مختاری  ش.ش 1-39۸013023 ت.ت 1370محل صد ور رزن نسبت 

فرزند  ذکور متوفی
۵-سهیال مختاری  ش.ش 031127۶290۶ ت.ت 1374 محل صد ور کرج نسبت 

فرزند  اناث متوفی
۶-سجاد  مختاری  ش.ش 03114۸09۸۵ ت.ت 137۵ محل صد ور کرج نسبت 

فرزند  ذکور متوفی
اینک با انجام تشریفات مقد ماتي د رخواست مزبور را د ر یک نوبت آگهي مي نماید  تا هر 
کسي اعتراضي د ارد  و یا وصیتنامه از متوفي نزد  او باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقد یم د ارد  واال گواهي صاد ر خواهد  شد . 
کرامت - رئیس حوزه 65 شورای حل اختالف ماهد شت 

هیات موضوع

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

اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی
برابر رای شماره 139۵۶03310۵7001423مورخ 139۵/0۸/20 هیات اول / د وم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
مستقر د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه د و تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسین مهد ی خانی فرزند  فرض اله بشماره شناسنامه 74۸4 کد  ملی 
1۶712۵1۸۸1 نسبت به ششد انگ یک باب ساختمان به مساحت 1۶0/۸۸ مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شد ه از پالک 11۸ فرعی از 3۶0 اصلی واقع د ر 
ولد  آباد  کوچک ناحیه 2 کرج استان البرز خرید اری از مالک رسمی علی اکبر رمضانی 
بد یع اکبری محرز گرد ید ه است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی 
اعتراضی د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار آگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  
را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
د اد خواست خود  را به مراجع قضایی تقد یم نمایند . بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت 

مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد . 
رئیس ثبت اسناد  و امالک ناحیه 2 کرج-ایرج فهیمی

د اد نامه

9۵011۸
مد عی العوم : د اد ستان محترم د اد سرای شهریار 

شاکی: اد اره کل استاند ارد  تهران به نشانی تهران – پونک – سرد ار جنگل – خیابان 
شهید  مراد ی ) قد س سابق ( پالک 29

متهم: آقای هاد ی عزتی به نشانی متواری 
اتهام: استفاد ه از نام عالیم استاند ارد  بد ون د اشتن مجوز رسمی 

رای د اد گاه
د ر خصوص اتهام هاد ی عزتی فاقد  مشخصات تکمیلی د یگر آزاد  بعلت عد م د سترسی 
به وی د ایر بر تولید  و فروش ماست موسیر با مارک تجاری پاکد وشان بد ون اخذ عالمت 
استاند ارد  موضوع کیفر خواست شماره  ) بد ون شماره ( مورخ 94/12/27 د اد ستانی 

محترم شهریار.
د اد گاه با عنایت به اوراق و محتویات پروند ه از جمله شکایت اد اره استاند ارد  ، صورتجلسه 
جمع آوری و توقیف که بموجب آن 22 کارتن حاوی 9۶ عد د  ماست موسیر از واحد  
تولید ی تحت تصد ی متهم کشف و ضبط شد ه است که فاقد  عالمت استاند ارد  می 
باشند  و توجه به عد م د ست یابی به متهم د ر مراحل د اد رسی و سایر قرائن و امارات 
موجود  د ر پروند ه اتهام را ثابت و محرز تشخیص مستند  به ماد ه 9 و تبصره آن از قانون 
اصالح قوانین و مقررات موسسه استاند ارد  و تحقیقات صنعتی ایران حکم به محکومیت 
متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری و سه میلیون تومان جزای نقد ی د ر حق صند وق 
د ولت صاد ر و اعالم می د ارد  و از حیث تعیین تکلیف ماست های تولید ی مقرر می د ارد  
چنانچه با بررسی کارشناسان قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی د ارند  به فروش رسید ه و 

وجوه حاصله به حساب خزانه واریز گرد د  و د ر غیر اینصورت معد وم گرد ند .
رای صاد ره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض د ر شعبه صاد ر کنند ه 
و بعد  از گذشت مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل اعتراض د ر د اد گاه محترم تجد ید  

نظر استان تهران می باشد .الف:207۸1
رئیس شعبه 104 د اد گاه کیفری 2 شهریار – رضایی

د اد نامه

مجتمع  اختالف  حل  شورای   1۵ شعبه   9۵099۸۶۶۵۶۵00009 کالسه  پروند ه 
خانواد ه شهرستان خرم آباد  تصمیم نهایی شماره 9۵0997۶۶۵۶۵000۸۶ خواهان 
:شرکت سایه سمن با وکالت خانم سید ه عاطفه طبائی فرزند  سید  عبد ا... به نشانی 
لرستان خرم آباد  خیابان انقالب بین کوچه ۶ و 7 آراسته طبقه د وم –خواند ه : پیام 

نظامی به نشانی مجهول المکان –خواسته :مطالبه وجه چک 
رای قاضی شورا : د ر خصوص د عوی سید ه عاطفه طبائی بوکالت از شرکت سایه 
سمن به طرفیت پیام نظامی به خواسته مطالبه طلب به میزان د و میلیون و د ویست 
و شصت و نه هزار و سیصد و سی و نه تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله 
هزینه د اد رسی حق الوکاله و کیل و خسارت تاخیر تاد یه تا روز وصول بد ین توضیح 
که وکیل خواهان اظهار د اشته خواند ه پروند ه طی فاکتور فروش تاریخ 94/3/2۸ اقد ام 
به خرد  محصوالت غذایی از شرکت مذکور د اشته که تا به حال از پرد اخت بد هی خود  
امتناع کرد ه است توجها به جامع اوراق و محتوای پروند ه و اینکه خواند ه علیرغم ابالغ 
قانونی حاضر نگرد ید ه و الیحه ای نیز ارسال ند اشته د ر اجرای ماد ه 9 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 1394/۸/10 و با استناد  مواد  19۸ و ۵19 و ۵22قانون آیین 
د اد رسی د ر امور مد نی و با توجه به نظریه مشورتی اعضای شورا حکم به محکومیت 
خواند ه به پرد اخت 22/۶93/39۸ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۶۶7/000 ریال 
به عنوان هزینه د اد رسی )از باب تسبیب و قاعد ه الضرر و خسارت تاخر تاد یه از زمان 
د اد خواست)9۵/۶/27( که از طریق اجرای احکام محاسبه خواهد  شد  و حق الوکاله 
وکیل به مبلغ هشتاد و یک هزار و ششصد  تومان را صاد ر و اعالم مید ارد  رای صاد ره 
غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی د ر همین شورا و سپس ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل تجد ید  نظر خواهی د ر محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد  

می باشد . 
قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد  – قوام آذر همایون .

متن آگهی

خواهان رونوشت حصر وراثت سعید  امکانیان د هکرد ی فرزند  حسین علی  به شرح 
د اد گاه   ازاین   9۵099۸3۸44۵00420 کالسه  به  شد ه  ثبت  تقد یمی  د اد خواست 
د رخواست گواهی حصروراثت نمود ه و چنین توضیح د اد ه که شاد روان حسینعلی 
امکانیان د هکرد ی  د راقامتگاه د ائمی خود  بد رود  حیات گفته  و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به:
1-بی بی جان نظری وانانی فرزند  عبد العلی متولد  1339 ش ش 31)همسر(

2-سعید  امکانیان د هکرد ی فرزند  حسین علی متولد  1343 ش ش 9۸۵ )فرزند (
3-حمید  امکانیان فرزند  حسینعلی متولد  134۸ ش ش 470 )فرزند (

4-علی امکانیان د هکرد ی  فرزند  حسینعلی متولد 1339 ش ش ۵0۶ )فرزند (
۵-پروانه امکانیان د هکرد ی فرزند  حسینعلی متولد  133۶ ش ش 273 )فرزند (

۶-جمشید  امکانیان د هکرد ی  فرزند  حسینعلی متولد  1340 ش ش 740 )فرزند (
7-ناهید  امکانیان د هکرد ی فرزند  حسینعلی متولد  134۶ ش ش ۶3 )فرزند (

اینک با انجام تشریفات مقد ماتی د رخواست مزبوریک نوبت آگهی می گرد د   تاچنانچه 
شخصی اعتراضی د ارد  ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد  او می باشد  ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف  مد ت یکماه به این د اد گاه تقد یم د ارد  واال گواهی صاد ر خواهد  شد .
رحمان آماد ه – رییس شعبه شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان شهرکرد  

آگهی ابالغ وقت رسید گی

کالسه پروند ه : 9۵034۵  .  وقت رسید گی :9۵/12/22 ساعت 12 ظهر . خواهان 
: صغرا عطایی فر فرزند  محسن ورامین بلوار امام رضا )ع( کوچه محبت پالک ۵  
. خواند گان :1-فاطمه شاهرخ اصفهانی 2- ورثه مرحوم عزت ا... ارد ستانی )مریم-
علی-فهیمه(3-ورثه مرحوم غالمعلی اسد ی ورنوسفاد رانی )زهرا-نعمت اله- ند ا-نسیم-
محمد -نسرین( فرزند ان غالمعلی همگی مجهول المکان . خواسته : الزام به تنظیم سند  
رسمی سه د انگ از ششد انگ پالک ثبتی ۶0/103 اصلی بهنام وسط ورامین  .خواهان 
د اد خواستی تسلیم نمود ه که جهت رسید گی به شعبه د وم حقوقی د اد گستری ورامین 
ارجاع گرد ید ه و وقت رسید گی تعیین شد ه به علت مجهول المکان بود ن خواند ه به 
د رخواست خواهان و د ستور د اد گاه و به تجویز ماد ه 73 قانون ایین د اد رسی مد نی 
مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیر االنتشار اگهی میشود  تا خواند ه از تاریخ نشر 
اخرین اگهی ظرف یک ماه به د فتر د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  
نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را د ریافت نماید  و د ر وقت مقرر باال جهت رسید گی 
حضور بهم رساند  چنانچه بعد ا ابالغی به وسیله اگهی الزم شود  فقط یک نوبت منتشر 

و مد ت ان د ه روز خواهد  بود  .خ م / الف 979                          
 نوری زاد ه: مد یر د فتر شعبه 2 حقوقی د اد گستری ورامین

رونوشت آگهی حصر وراثت 

آقای عباسعلی عرب مارکد ه د ارای شناسنامه شماره ۵3۶ به شرح د اد خواست به 
کالسه ۵۸4/9۵ ش1س از این شورا د رخواست گواهی حصروراثت نمود ه وچنین 
توضیح د اد ه که شاد روان محمد  صالح عرب مارکد ه به شماره ملی :4۶1-1040۸۵-2 
د رتاریخ1394/07/04ازاقامتگاه د ائمی خود  بد رود  زند گی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
1-عباسعلی عرب مارکد ه به شماره ملی : ۶-0993۸1-4۶2 پد ر

2-ام البنین شاهسون مارکد ه به شماره ملی : 1-319017-4۶2 ماد ر 
اینک با انجام تشریفات مقد ماتی د رخواست مزبوررا د ریک نوبت آگهی می نماید  تاهر 
کسی اعتراضی د ارد  ویا وصیت نامه ازمتوفی نزد  او باشد  ازتاریخ نشرآگهی ظرف  یک 
ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان  تقد یم د ارد  واال گواهی صاد ر خواهد  شد .

صولت سلطانی سامانی – رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

متن آگهی

نظر به پروند ه مطرح رسید گی متهم : حسین د وستی فرزند  : عبد ولی با پروند ه کالسه 
فوق الذکر به اتهام خیانت د ر امانت نسبت به شش فقره چک از طرف این د اد سرا 
تحت تعقیب هستند  و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبود ن محل اقامت آنها ممکن 
نگرد ید ه بد ین وسیله د ر اجرای ماد ه 174 قانون آیین د اد رسی کیفری مراتب به نامبرد ه 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی د ر شعبه 34 د اد یاری د اد سرای عمومی 
و انقالب ناحیه ۵ شهرستان کرج جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود  و د ر 
صورت عد م حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقد ام قانونی معمول خواهد  

شد .  3۵9 م/الف
د اد یار شعبه ی 34 د اد سرای عمومی و انقالب ناحیه 5 کرج – فقیه نصیری

احضاریه متهم مجهول المکان
9۵17۵4

شیرتری  باقرصیاد   متهم  علیه  ای  شکوائیه  نعیمیان  سید صاد ق  آقای  شاکی 
د ائربرکالهبرد اری ازطریق فروش مال غیرتقد یم د اد گاه های کیفری د و شهرستان 
د وشهرستان  کیفری  شعبه103د اد گاه  به  رسید گی  جهت  که  شهریارنمود ه 
کالسه9۵17۵4ثبت  وبه  شهریارارجاع  شهرستان  د رد اد گستری  شهریارواقع 
گرد ید ه که وقت رسید گی آن بتاریخ9۶/4/7وساعت9/30تعیین شد ه است.بعلت 
مجهول المکان بود ن متهم وبه تجویزمواد 344و174قانون آیین د اد رسی د اد گاه 
د ریکی  نوبت  یک  مراتب  ود ستورد اد گاه  د رامورکیفری  وانقالب  عمومی  های 
ازمفاد   واطالع  ازنشرآگهی  پس  متهم  تا  شود   می  کثیراالنتشارآگهی   ازجراید  
ازکیفرخواست  تصویری  خود   کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  د اد گاه  به  آن 
عد م  است  حاضرگرد د .بد یهی  رسید گی  جهت  مقررفوق  ود روقت  د ریافت  را 

حضورمتهم مانع رسید گی نمی باشد .م.الف:20770
  د فترشعبه103د اد گاه کیفری د وشهرستان شهریار

آگهی

خواهان بانک سپه  د اد خواستی به طرفیت خواند ه اکرم قد رتی  و حسن  ابراهیم 
نظری  و د اود  عزیز خانی   به خواسته  مطالبه  وجه بابت ..مطالبه خسارت تاخیر 
تاد یه و مطالبه خسارت د اد رسی   تقد یم د اد گاه عمومی شهرستان تهران  نمود ه  که 
جهت رسید گی به شعبه 179د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید  مطهری 
تهران  واقع  د ر تهران _یافت آباد  کوی ولیعصر مجتمع قضایی مطهری  ارجاع  و به 
کالسه 9۵099۸021320040۸  ثبت گرد ید ه که و وقت رسید گی آن  139۵/10/29 
ساعت ۸/30 تعیین شد ه است  به علت مجهول  المکان  بود ن خواند ه  و د ر خواست  
خواهان و به تجویز ماد ه 73 قانون   آیین  د اد رسی  د اد گاه  های عمومی  و انقالب  د ر 
امور مد نی  و د ستور د اد گاه  مراتب یک نوبت  د ر یکی از جراید   کثیراالنتشار  آگهی  
میشود  تا خواند ه پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد  آن  به  د اد گاه  مراجعه  و ضمن 
اعالم نشانی  کامل خود ,نسخه د وم د اد خواست و ضمایم  را د ریافت و د ر وقت فوق 

جهت رسید گی حاضر  گرد د  
110/107336    منشی د اد گاه حقوقی شعبه 179 د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید  

مطهری تهران

ابالغ 
 / به طرفیت خواند ه  د اد خواستی  آباد ی  نوش  برنجی  محمد رضا  خواهان/شاکی 
متهمین صابر حسنی ود اود  صالحی به خواسته سرقت مستوجب تعزیر نقد یم 
د اد گاه های عمومی شهرستان بخش چهارد انگه شهرستان اسالمشهر نمود ه که 
جهت رسید گی به شعبه 102 د اد گاه عمومی بخش چهارد انگه  واقع د ربخش 
چهارد انگه ارجاع و به کالسه 9۵099۸2929۶00341  ثبت گرد ید ه که وقت 
رسیگی آن 139۵/12/07 و ساعت 10:00 تعیین شد ه است. به علت مجهول 
المکان بود ن متهمین  و د رخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماد ه 73 قانون 
آیین د اد رسی د اد گاه های عمومی وانقالب د ر امور مد نی و د ستور د اد گاه مراتب 
یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیراالنتشار آگهی می شود  تاخواند ه / متهمین پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به د اد گاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود  
نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را د ریافت و د ر وقت مقرر فوق جهت رسید گی 

حاضر گرد ند .م/الف 197۵   شماره بایگانی شعبه 9۵0374    
منشی د اد گاه بخش شعبه 102 د اد گاه عمومی بخش چهارد انگه – بهرام سهرابی زاد ه 
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زنان بیشتر از مرد ان تحت تاثیر فقر هستند 

معاون امور زنان و خانواد ه رییس جمهور گفت: از منظر شناسایی مسائل 
و چالش ها بی ترد ید  زنان و د ختران اغلب بیشتر از مرد ان تحت تاثیر فقر 

و تغییرات اقلیمی هستند .
شهیند خت موالورد ی د ر ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پاید ار و 
عمران شهری بیان کرد : از منظر شناسایی مسائل و چالش ها بی ترد ید  
زنان و د ختران اغلب بیشتر از مرد ان تحت تاثیر فقر و تغیرات اقلیمی، 
نبود  امنیت غذایی، کمبود  مراقبت های بهد اشتی، بحران های اقتصاد ی 
و جهانی قرار می گیرند  و از منظر رفع موانع و چالش ها نیز مشارکت و 
رهبری زنان د ر نقش های چند گانه ای که به عهد ه د ارند ، د ر اقتصاد  کشور 

و د ر یافتن راه حل کمک می کنند .
وی د رباره مساله زنان، توسعه پاید ار و عمران شهری اد امه د اد : رویکرد های 
مبتنی بر ترسیم نقش منفعالنه برای زنان د ر توسعه و توجه به مشکالت 
آنان منفک از مرد ان د ر سالهای پیش از 19۸0 که عد م تحقق کلیه 
نظرات توسعه د ر بهبود  وضعیت کشورهای جهان سوم و نیز موقعیت 
نامطلوب اجتماعی و اقتصاد ی زنان د ر این کشورها را سبب شد  که به 

تغییر رویکرد ها د ر راهبرد  انجامید .
مفهوم  اینکه  به  اشاره  با  ریاست جمهوری  خانواد ه  و  زنان  امور  معاون 
جنسیت جایگزین مفهوم جنس د ر اد بیات توسعه جوامع و تغییر رویکرد  
موضوع زنان با عنوان عامالن و ذینفعان توسعه شد ، افزود : د ر این مسیر 
موضوع زنان از سال 2000 به عنوان یکی از محورهای جد ی توسعه هزاره 
مورد  توجه قرار گرفت که بازه زمانی آن تا سال 201۵ بود  و با پایان یافتن 
این بازه زمانی شاخص های توسعه پاید ار د ر اجالس ریو د ر سال 2012 
مطرح شد . موالورد ی با بیان اینکه شاخص های توسعه پاید ار جایگزین 
اهد اف توسعه هزاره شد ، گفت: مبنای تالش تمامی کشورهای عضو با 
همکاری و تعامل یکد یگر د ر سه سطح منطقه ای، ملی و بین المللی قرار 
گرفت و این شاخصه مالک و معیاری برای ارزیابی فعالیت بشر به طور 
عام و د ولت ها به طور خاص د رخصوص توسعه پاید ار د ر 1۵ سال آتی 

د نیا به شمار می رود .
وی گفت: براین اساس 10 هد ف اصلی و 1۶9 هد ف جزیی و خاص برای 
پایان د اد ن به فقر، مبارزه با بی عد التی ها و نابرابری های موجود ، تقویت 
گسترش رفاه و صلح د ر حین حفاظت از محیط زیست و زمین تا سال 

2030 به تصویب رسید ه است.
معاون امور زنان و خانواد ه ریاست جمهوری با اشاره به اینکه د ر میان این 
اهد اف حد اقل یک آرمان به صورت مشخص به حوزه زنان و د ختران 
اختصاص یافته است، برخالف اهد اف توسعه هزاره که از سال 2000 تا 
201۵ د ر د ستور کار بود ، اظهار کرد : د ر اهد اف توسعه هزاره فقط یک 
هد ف به حوزه زنان و د ختران اختصاص یافته بود  و د ر اهد اف توسعه 
پاید ار که تا سال 2030 مطرح است، ضمن اینکه هد ف مشخص به این 
موضوع اختصاص یافته است، کشورها نیز متعهد  شد ه اند  که این هد ف 

مشخص را د ر تمام 17 هد ف خود  جاری کنند .
زنان  با مشارکت  نیز متعهد  شد ه اند  که  اد امه د اد : کشورها  موالورد ی 

توانمند  بتوانند  به اهد اف د رج شد ه د ر این سند  را پیش گیرند .
امور  د ر  زنان  مشارکت  زنان،  عینی  و  امنیت ذهنی  تامین  وی گفت: 
برنامه ریزی، طراحی و مد یریت شهرها، تخصیص عاد النه و فرصت های 
شغلی به زنان و مرد ان د ر مشاغل و سمت های مهم و اثرگذار، زمینه سازی 
برای افزایش مشارکت اجتماعی زنان د ر ابعاد  مختلف زند گی شهری و 
استفاد ه از توانایی ها و مهارت های زنان د ر اجرای طرح ها و برنامه های 

مختلف شهری از اهد اف مهم مفاهیم توسعه شهری است.

شیوع »سیاه ششی« د ر تهران؛ واقعیت یا شایعه؟

وزارت بهد اشت شایعه شیوع بیماری »سیاه ششی« د ر تهران را تکذیب 
کرد . »بیماری معد نچیان د ر میان تهرانی ها«؛ تیتری که د ر شبکه های 
مجازی همینطور د ست به د ست می شود . بر اساس خبر منتشر شد ه 
د ر فضای مجازی به د لیل آلود گی هوای پایتخت، شماری  از تهرانی ها 

بیماری »سیاه ششی« گرفته اند . 
د ر خبری که انتشار یافته آمد ه: »سیاه ششی« بیماری ناد ری است که 
بیشتر معد نچیان به آن گرفتار می شوند  و د ر تهران شیوع پید ا کرد ه است. 
خبر به صورت گسترد ه د ر تلگرام و واتس آپ منتشر شد ه و موجی از 
نگرانی را د ر بین مرد م ایجاد  کرد ه است که آیا به این بیماری مبتال 

شد ه اند  یا اینکه د یر یا زود  د ر معرض آن قرار خواهند  گرفت.
وزارت بهد اشت: شیوع بیماری »سیاه ششی« د ر تهران شایعه است 

د کتر ایرج حریرچی؛ قائم مقام وزیر بهد اشت د ر پاسخ به سؤالی د رباره 
ابتالی تهرانی ها به بیماری معد نچیان که با عنوان بیماری »سیاه ششی« 
د ر رسانه ها منعکس شد ه گفت: اصاًل بیماری به اسم »سیاه ششی« ند اریم 
و این یک اصطالح ژورنالیستی است که د ر فضای مجازی سر و صد ا کرد ه 
است.  حریرچی افزود : کسانی که د ر مناطق آلود ه از جمله تهران زند گی 
می کنند  ریه های شان شبیه افراد ی که د ر مناطق روستایی و کوهستانی 
زند گی می کنند ، نیست، ولی با این حال بیماری به اسم سیاه ششی د ر 
تهران ند اریم و تاکنون د ر این باره از مراکز د رمانی هیچ گونه گزارشی به 

وزارت بهد اشت نرسید ه است.

عرضه زعفران های تقلبی د ر مترو

کارشناس اد اره کل نظارت و ارزیابی فرآورد ه های خوراکی، آرایشی و بهد اشتی 
سازمان غذا و د ارو گفت: مصرف کنند گان برای اطمینان از سالمت زعفران، 
باید  آن را از فروشگاه های معتبر خرید اری کنند  و به مشخصات برچسب که 
شامل تاریخ تولید ، انقضاء، پروانه ساخت، آد رس واحد  تولید ی همراه با شماره 

تماس و آرم سازمان غذا و د ارو است، د قت کنند .
مهند س مینو حاجیان افزود : زعفران د ر معرض تقلب های زیاد ی قرار 

می گیرد . این محصول از پرچم گل های گیاه زعفران تهیه می شود .
حاجیان اظهار د اشت: برای تقلب د ر زعفران از پرچم گیاه گل رنگ و 
گیاهان مشابه استفاد ه می کنند  و آن را با زعفران مخلوط می کنند  و 
عد ه ای د یگر از ریشک های اطراف ذرت استفاد ه کرد ه و آن را با رنگ های 
مصنوعی به رنگ زعفران د ر می آورد ند . ریشک ذرت مستقیم ولی پرچم 
زعفران انحنا د ارد . سرشاخه های کالله زعفران سه شاخه و قسمت باالی 
آن شیپوری بود ه که هر چه پایین تر می آید ، باریک تر می شود . همچنین 

زعفران د ارای مقد اری طعم تند  است.
کارشناس اد اره کل نظارت و ارزیابی فرآورد ه های خوراکی، آرایشی و 
بهد اشتی سازمان غذا و د ارو اد امه د اد : چنانچه زعفران پورد  شد ه باشد  
اصالت آن تنها با د ستگاه های آزمایشگاهی قابل تشخیص است. زعفران 
بویژه بعد  از آسیاب شد ن باید  د ور از نور و رطوبت و د ر جام شیشه ای 
نگهد اری شود ؛ زیرا با توجه به اسانس )مواد  معطر( زعفران قابل تبخیر 
شد ن است. د ر صورت نگهد اری نامناسب به مرور زمان اسانس آن تبخیر 
شد ه و از اثرات د ارویی و طعم و مزه آن کاسته می شود  و مرغوبیت آن 

از د ست می رود .

7میلیون ایرانی هیچ پوشش 
بیمه ای ند ارند 

مد یرکل د فتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی مد ل سنتی بیمه های اجتماعی را د لیل 

اصلی عد م پوشش بیمه ای 7 میلیون ایرانی د انست.
 اسماعلی گرجی پور  د ر مراسم رونمایی از سامانه 
بیان  با  کارگران ساختمانی د ر ساری  بیمه  ثبت 
مطالعات  و  مستمر  کار  سال  سه  از  پس  اینکه 
تطبیقی با د یگر کشورهای د نیا به د نبال راه حلی 
مناسب د ر جهت تسهیل د ر بیمه کارگران بود یم، 
اظهار کرد : از 22 میلیون شاغل د ر کشور بیش از 
12 میلیون نفر حقوق بگیر هستند  که 9۵ د رصد  

آن ها تحت پوشش بیمه ای قرار د ارند .
گرجی پور تصریح کرد : از 10 میلیون مشاغل آزاد ، 
7 میلیون نفر خارج از نظام بیمه ای قرار د ارند  که 
با احتساب خانواد ه های آنان، این تعد اد  به بیش از 
20 میلیون نفر د ر کشور می رسد  که فقر سالمند ی 

را به همراه د ارد .
وی مد ل سنتی بیمه های اجتماعی را د لیل اصلی 
و  د انست  ایرانی  میلیون  بیمه ای 7  پوشش  عد م 
تاکید  کرد : کارگاه معین، کارگر معین، کار فرمای 
معین و حد اقل حقوق چهار مبنای نظام بیمه های 
اجتماعی هستند  که بسیاری از اقشار شاغل مانند  
کارگران ساختمانی الزام های بیان شد ه را ند ارند  و 

یعنی فاقد  شرایط حضور د ر نظام بیمه ای هستند .
مد یرکل د فتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی د ر اد امه افزود : د ر د ه سال گذشته 
با حمایت د ولتهای مختلف توانستیم از 10 میلیون 
شاغل بد ون بیمه؛ 3 میلیون نفر را وارد  چتر بیمه 

کشوری کنیم.
وی برخی یارانه های اختصاص یافته بین اقشار 
را بی عد التی د انست و گفت: د رست نیست یارانه 
بیمه ای به قشری از شاغالن 10 د رصد  و به قشر 
د یگر 2۵ د رصد  اختصاص یابد ، این مقد ار با چه 

کارشناسی صورت گرفته ای اعمال می شود ؟.
گرجی پور راه همه گیر کرد ن بیمه های اجتماعی 
را د ر برابری سرانه یارانه د انست و تصریح کرد : د ر 
د ولت تد بیر طرحی به مد ت سه سال د ر د ست اجرا 
است که با مد ل سرانه برابر عملیاتی خواهد  شد  و 

موجب رعایت عد الت خواهد  شد .
ساختمانی  کارگران  بخش  د ر  کرد :  تصریح  وی 
بیش از یک میلیون نفر تحت پوشش بیمه ای قرار 
گرفته اند  که تامین اجتماعی برای سرانه د رمان آنها 
با کمبود  هزار میلیارد  تومانی بود جه مواجه است و 

این کسری بود جه اد امه د ار نیز خواهد  بود .

افزایش امید  به د رمان سکته  حاد  
قلبی با اجرای طرح 247 

عضو هیات رئیسه انجمن قلب و عروق ایران گفت 
بیمارستان  و  مرکز   ۵3 د ر   247 طرح  اجرای   :
تخصصی و فوق  تخصصی قلب کشور امید  به د رمان 

سکته  حاد  قلبی را افزایش د اد ه است.
د کتر سیف ا... عبد ی  د ر حاشیه همایش بیماری 
قلب و عروق د ر بیمارستان شمال آمل د ر گفتگو 
با ایرنا افزود : با اجرای طرح 247، بیمارستان های 
تحت پوشش 24 ساعت د ر روز و هفت روز هفته 
افراد  د ر  د ر سریع ترین زمان خد مات الزم را به 

معرض خطر ارائه می کنند .
وی اد امه د اد  : بیماران د چار سکته حاد  قلبی با 
 2 از  کمتر  ظرف  ها  بیمارستان  این  به  مراجعه 
ساعت از شروع د رد  ، کاد ر مجرب با مراقبت های 
ویژه از جمله آنژیوپالستی اولیه ، حد اکثر حفاظت 

را از بافت قلب بیمار به عمل می آورند .
صورت  به  بیمار  نیز  آن  از  پس   : گفت  عبد ی 
به  آنژیوپالستی  و  آنژیوگرافی  برای  اورژانسی، 
بخش آنژیوگرافی منتقل و بالفاصله توسط تیمی 
متشکل از متخصص قلب و فلوشیپ اینترونشن و 
2 نفر تکنسین ، اقد ام های د رمانی الزم برای بیمار 

صورت می گیرد . 
این پزشک فوق تخصص قلب و عروق افزود  : د ر 
این طرح که با همکاری نزد یک گروه طب اورژانس 
و گروه بیهوشی و گروه پرستاری با گروه قلب انجام 
می شود ، با تشخیص سکته حاد  قلبی ، این اقد ام 

حیات بخش به صورت اورژانسی انجام می شود .
وی با بیان اینکه اجرای این طرح ، فرد  بیمار را 
های  هزینه  و  د اد   نجات خواهد   از مرگ  حد اقل 
د رمانی بعد ی نیز کاهش زیاد ی خواهد  یافت ، اد امه 
د اد  : البته به غیر از این نیز، د اروهای ویژه ای برای 
بیماران سکته های حاد  قلبی و سکته های مغزی 
د رنظر گرفته شد ه که موفقیت آمیز نیز بود ه است.

پلیس مترو راه اند ازی می شود 

مد یرعامل شرکت بهره برد اری مترو تهران از نامه 
نگاری های صورت گرفته با شورای امنیت ملی به 

منظور راه اند ازی پلیس مترو خبر د اد .
محمد  احمد ی بافند ه گفت: به منظور کاهش جرایم 
د ر مترو با شورای امنیت ملی نامه نگاری هایی را 
د اشته ایم و از مسئوالن این شورا د رخواست کرد ه 
ایم که هر چه سریع تر پلیسی همانند  پلیس راه 
آهن و یا پلیس فرود گاه د ر مترو نیز راه اند ازی شود .

وی افزود : د ر حال حاضر پلیس مترو یک واحد  
از اجرائیات شهرد اری است و این د ر حالی است 
مستقل  سازمان  یک  به  باید   مترو  پلیس  که 

تبد یل شود .

خبرخبر

وزیر بهد اشت ضمن تشریح جزییات بود جه 
وزارت بهد اشت و طرح تحول نظام سالمت 
بود جه ای که  د ر سال 9۶،  گفت: د ر سقف 
را  خد ماتی  می کنند ،  بینی  پیش  برایمان 
کرد ،  خواهیم  پیش بینی  آیند ه  سال  برای 
برنامه و  این شرط که هم سازمان  با  البته 
بود جه و هم خزانه، ارقامی را که د ر بود جه 
تصویب می شود  به طور کامل پرد اخت کنند .

د کتر سید  حسن هاشمی ، د رباره وضعیت 
گفت:  بهد اشت،  وزارت   9۶ سال  بود جه 
خوشبختانه از آنجایی که پیش بینی می شود  
د رآمد های د ولت د ر سال 9۶ بیش از سال 
گذشته باشد ، بنابراین بود جه سال آیند ه نیز 

شرایط بهتری را تجربه می کند .
بود جه  د رصد ی   90 رشد   از  همچنین  وی 
د اد   خبر  ایرانیان  سالمت  بیمه  سازمان 
ارقام  امید واریم  اساس  این  بر  افزود :  و 
پیش بینی شد ه د ر بود جه سال 9۶، محقق 
شود . از طرفی برخالف بود جه سال گذشته، 
د ر بود جه 9۶ اقد ام خوبی از سوی سازمان 
د ر  نیز  بیمه ها  کسری  و  انجام  مد یریت 
الیحه بود جه پیش بینی شد . بر این اساس 
امید واریم سال آیند ه از نظر بود جه ای سال 

بهتری برای حوزه بهد اشت و د رمان باشد .
اگر  معتقد م  حال  عین  د ر  کرد :  تاکید   وی 
به  سالمت،    حوزه  د ر  موجود   منابع  تمام 
موفقیت مان  شوند ،  مد یریت  یکجا  صورت 
این  به  بود .  خواهد   بیشتر  حوزه  این  د ر 
بهد اشت  وزارت  بیمه ها،  پول  اگر  ترتیب 
شد ه  جمع  یکجا  د ر  اجتماعی  تامین  و 

منابع  مد یریت  بر  هم  بهد اشت  وزارت  و 
نظارت بیشتری د اشته باشد ، طبیعی است 
که هزینه ها را متناسب با این منابع تنظیم 
می کنیم.  عمل  موفق تر  نتیجه  د ر  و  کرد ه 
د ر  بود جه ای  وضعیت  کلی  طور  به  البته 

حوزه سالمت خوب است.
é  برای تضمینی  که  بود جه ای 

پرد اختش نیست
هاشمی د رباره وضعیت بود جه طرح تحول 
سالمت د ر سال 9۶، اظهار کرد : رقم بود جه  
طرح تحول سالمت برای سال آیند ه، مانند  
مجموع  چراکه  است؛   9۵ سال  بود جه 
همان  سالمت،  نظام  تحول  طرح  اعتبارات 
10 د رصد  هد فمند ی یارانه ها است و البته 
این  پرد اخت   و  تحقق  برای  هم  تضمینی 
می توان  اساس  این  بر  ند ارد .  وجود   رد یف 

گفت که تغییری د ر بود جه طرح تحول نظام 
سالمت رخ ند اد ه است.

پیشنهاد   البته  اینکه  بیان  با  بهد اشت  وزیر 
رد یف  اصال  یا  که  بود   این  بهد اشت  وزارت 
10 د رصد  هد فمند ی یارانه ها را د ر بود جه 
آن  اگر  یا  ند هید   قرار  تحول سالمت  طرح 
را د ر بود جه پیش بینی می کنید ،   پرد اختش 
ما  که  چرا  گفت:  کنید ،  تضمین  هم  را 
هد فمند ی  د رصد    10 پرد اخت  امید   به 
اما  می کنیم،  ایجاد   را  هزینه هایی  یارانه ها، 
بعد  با گذشت سه یا چهار ماه از آغاز سال، 
می بینیم به د الیلی چون عد م فروش نفت، 
پرد اخت  رد یف  ...این  و  نفت  قیمت  تغییر 
نمی توانیم  هم  ما  د لیل  همین  به  و  نشد ه 
حتی  باشیم.  طلبکاران مان  پاسخگوی 
پیشنهاد  د اد م این 10 د رصد  ارزش افزود ه 

را به د و یا یک د رصد  کاهش د هند ، اما به 
نحوی باشد  که این رقم محقق شود  که البته 

این پیشنهاد  د ر د ولت رای نیاورد .
é  د رباره رهبری  معظم  مقام  تاکید  

»تحول سالمت«
هاشمی با بیان اینکه بنابراین شرایط بود جه 
آیند ه  سال  د ر  سالمت  نظام  تحول  طرح 
را  آنچه  البته  افزود :  است،   9۵ سال  مانند  
که مطمئنم این است که بنای شخص آقای 
رییس جمهور و د کتر نوبخت بر این است 
که د غد غه و گرفتاری  وزارت بهد اشت کمتر 
د ر عین حال همانطور که  باشد .  امسال  از 
قبال نوشته ام می د انم که مقام معظم رهبری 
تحول  طرح  د رباره  جمهور  رییس  به  هم 
د ر  گرفتاری  تا  کرد ند   تاکید   سالمت  نظام 

این زمینه ند اشته باشیم.
é  از مهم تر  سالمت،  منابع  پاید اری 

طرح تحول است
به گزارش ایسنا هاشمی  د رباره عملی شد ن 
حوزه  منابع  پاید اری  بر  مبنی  د رخواستش 
پاید ار  که  کرد   توجه  باید   گفت:   سالمت، 
بسیار  پیشنهاد   منابع حوزه سالمت،  شد ن 
مهمی است و به نظر من حتی اهمیتش از 
بیشتر است.  نیز  نظام سالمت  طرح تحول 
بر این اساس وزارت بهد اشت د و سال پیش 
این موضوع را به د ولت و مجلس پیشنهاد  
د اد  و اعالم کرد  که تمام پول هایی را که به 
ما می د هند  حذف کرد ه و به جای آن منابع 
مالیات که هر سال هم یک رشد   به  را  ما 

منطقی د ارد ، وصل کنند .

وزیر بهد اشت عنوان کرد :

رشد  ۹۰ د رصد ی اعتبارات »بیمه سالمت«

آموزش  و  د رمان  بهد اشت،  وزیر  د رمان  معاون 
نظام  د ر  که  ساختاری  مشکل  گفـت:  پزشکی 
به جای  ما  که  است  این  د ارد   وجود   ما  بیمه ای 

صنعت بیمه با صند وق های بیمه مواجه هستیم.
محمد  حاجی آقاجانی د ر مراسم افتتاح د و پروژه 
تشخیصی  د رمانی د ر د انشگاه علوم  پزشکی گناباد ، 
با بیان این مطلب اظهار کرد : همیشه یک طرح 
بزرگ همه جانبه با چالش ها و مشکالتی روبرو بود ه 
و یکی از مشکالت طرح تحول سالمت نیز بحث 
بیمه ها است. وی اد امه د اد : د ر حال حاضر صنعت 
بیمه د رمانی د ر کشور ما د چار مشکل است اما آن 
چیزی که وزارت بهد اشت به عنوان متولی سالمت 
د ر کشور تعقیب می کند  این است که اگر حق 
بیمه ای بابت د رمان از مرد م اخذ می شود  د ر همین 
حوزه نیز هزینه شود . آقاجانی با بیان اینکه صنعت 
بیمه ای که بتواند  سرمایه گذاری بین نسلی را ارزش 
مضاعف بد هد  د ر واقع یک نوع سپرد ه گذاری است، 
خاطرنشان کرد : به طور مثال شخصی که 30 سال 
حق بیمه پرد اخت می کند  د ر واقع سپرد ه گذاری 
کرد ه و بایستی به بهترین وجه حفظ و تبد یل به 
سرمایه ای پویا متناسب با تورم شود ، که متأسفانه 

بیمه های ما این گونه نیست.
با کمک  معاون وزیر بهد اشت خاطرنشان کرد : 
مجلس شورای اسالمی برای بیمه سالمت همگانی 
هشت هزار میلیارد  تومان اوراق تصویب و پرد اخت 

خواهد  شد ، همچنین د ر سازمان تأمین اجتماعی 
نیز قرار است مبلغی تأمین اعتبار شود  که امید واریم 
مشکالتی که بیمه ها برای بیمارستان های ما ایجاد  
کرد ه اند  کاسته شد ه و طرح تحول نظام سالمت با 

قوت به کار خود  اد امه د هد .
آقاجانی با بیان اینکه وقتی که د ولت یازد هم آغاز به 
کار کرد  حقیقتا د ر حوزه سالمت، مشکالت زیاد ی 
مانند  باال بود ن هزینه های د رمانی و بیمارستان های 
فرسود ه گریبان گیر مرد م بود ، اضافه کرد : اما د ر این 
د ولت مرد م احساس کرد ند  که د لسوزی بیشتری 
نسبت به سالمتی مرد م به خرج د اد ه می شود  و 
این د ستاورد  بزرگی است.  وی گفت: طرح تحول 

نظام سالمت به همه حوزه ها مانند  زیرساخت ها و 
فرآیند ها و کیفیت نظر د اشته و این چند  وجهی 

بود ن طرح می تواند  تأثیرگذاری را بیشتر کند .
وی بیمارستان عالمه بهلول گناباد ی را یکی از 
بیمارستان د ر حال ساخت توسط د ولت   100
عنوان و تأکید  کرد : ساخت بیمارستان ها د ر کشور 
ما معموال بیش از 1۵ سال طول می کشد  اما 
متوسط افتتاح تخت های بیمارستانی د ولتی د ر 
د ولت های گذشته حد ود  یک هزار و ۶00 تخت د ر 
سال بود ه یعنی د ر چهار سال یک د ولت، حد ود  ۶ 
تا 7000 تخت به بهره برد اری می رسید  اما این کار 

عمال د ر د ولت یازد هم 3 برابر شد ه است.

آموزش  و  د رمان  بهد اشت،  وزیر  د رمان  معاون 
پزشکی اظهار کرد : تاکنون د ر د ولت یازد هم 12 
هزار تخت بیمارستانی افتتاح شد ه و تا پایان کار 
که  شد   خواهد   افتتاح  تخت  نیز 9000  د ولت 

مجموع این تخت ها به 21 هزار تخت می رسد .
آقاجانی مراکز پلی کلینیک های تخصصی را بسیار 
تأثیرگذار خواند  و اظهار کرد :  پلی کلینیک ها هر 
کد ام 2۵ تا 40 مطب متخصص د اشته و د ارای 
و  هستند   نیز  د اروخانه  و  آزمایشگاه  امکانات 
می توانند  خد مات سرپایی ارزان قیمت با کیفیت به 
مرد م ارائه د هند . وی همچنین با بیان اینکه هزینه 
خد مات د رمانی د ر ایران از متوسط جهانی پایین تر 
پرد اخت های  به  جد ی  توجه  کرد :  اظهار  اس، 
مرد م و اینکه رسالت انقالب و نظام ما توجه به 
محرومین است از اهد اف این طرح بود ه و برای 
اولین بار پرد اخت های مرد م د ر بیمارستان ها و 
مراکز د رمانی د ولتی به حد اقل رسید ، به گونه ای که 
تقریبا همه مرد م امکان بهره مند ی از این خد مات را 
با حد اقل هزینه پید ا کرد ه اند . به گزارش ایسنا، مرکز 
طب تصویری ام.آر.آی بیمارستان عالمه بهلول 
گناباد  و کلینیک تخصصی ارتود نسی بیمارستان 
22 بهمن، د و پروژه تشخیصی د رمانی د انشگاه 
علوم پزشکی گناباد  بود  که با اعتباری بالغ بر ۶2 
میلیارد  ریال توسط معاون وزیر بهد اشت، د رمان و 

آموزش پزشکی د ر این شهرستان افتتاح شد .

معاون د رمان وزیر بهد اشت:

هزینه  د رمان د ر ایران پایین تراز متوسط جهانی است

د وره های آموزشی »مد رسان پیش از 
ازد واج« از د ی ماه آغاز می شود 

مد یرکل د فتر ازد واج و تعالی خانواد ه وزارت ورزش 
از  نفر   2۵00 آموزشی  د وره های  گفت:  جوانان  و 

»مد رسان پیش از ازد واج« از د ی ماه آغاز می شود .
ناصر صبحی گفت: د وره های آموزشی برای  2 هزار 
و ۵000 نفر از مد رسان آموزش پیش از ازد واج برای 

اولین بار د ر سطح کشور برگزار می شود .
برگزاری  برای  الزم  قرارد اد  های  عقد   د اد :  اد امه  وی 
زیاد   احتمال  به  و  است  شد ه  انجام  د وره ها  این 
وزرای  و  جوانان  د ید ار  که  ماه  د ی  همایش  از  بعد  
آموزشی  د وره های  افتتاحیه  می شود ،  برگزار  د ولت 
آغاز می شود . مد یرکل د فتر ازد واج و تعالی خانواد ه 
وزارت ورزش و جوانان اظهار د اشت: بر اساس بانک 
اختیارمان  د ر  و  جمع آوری  کنون  تا  که  اطالعاتی 
قرار گرفته است آموزش ها با برگزاری د وره آموزشی 
برای 2۵0 مد رس آغاز می شود  و بعد  از آنکه تمامی 
کرد ند ،  معرفی  را  خود   نظر  مورد   اساتید   د ستگاه ها 

د وره ها اد امه پید ا می کند .
اسفند ماه  از  قبل  تا  امید واریم  کرد :  تصریح  صبحی 
سال جاری بتوانیم د وره های آموزشی مد رسان پیش 

از ازد واج را تکمیل کنیم.

تشد ید  برخورد  با توقف 
غیرمجاز و پارک د وبله د ر معابر تهران

تهران  رانند گی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس  جانشین 
محل  د ر  توقف  تخلف  با  برخورد   تشد ید   از  بزرگ 

پارک ممنوع و پارک د وبله خبر د اد .
سرهنگ حسن عابد ی ، د ر این باره گفت: برابر تد ابیر 
تهران  معابر  د ر  ترافیک  روان سازی  برای  اتخاذشد ه 
تشد ید   هفته  این  اوایل  از  شمالی،  معابر  به ویژه  و 
برخورد  با تخلفات ساکن به ویژه پارک د وبل و توقف 
د ر محل های ممنوعه د ر د ستور کار ماموران پلیس 

راهنمایی و رانند گی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه این طرح با جد یت د ر معابر تهران 
اجرا خواهد  شد  و اد امه خواهد  یافت، افزود : ماموران 
پلیس راهنمایی و رانند گی با حضور د ر معابر اصلی 
و فرعی نسبت به اعمال قانون د ر مورد  خود روهای 
ممنوعه  محل های  د ر  توقف  به  اقد ام  که  متخلفی 
د وبل  شکل  به  یا  می کنند   ممنوع  پارک  همچون 

توقف کرد ه باشند ، اقد ام خواهند  کرد .
تهران  رانند گی  و  راهنمایی  پلیس  رییس  جانشین 
بزرگ با بیان اینکه اعمال قانون د ر مورد  این د سته 

از خود روها به شیوه های مختلفی انجام می شود 
و  محسوس  گشت های  حضور  بر  عالوه  گفت: 
نامحسوس پلیس د ر سطح معابر، د ر برخی از معابر 
به خصوص معابر شمالی تهران از د وربین های ثبت 
تخلفات ساکن نیز استفاد ه خواهد  شد  و خود روهای 
این  قانون  اعمال  منظور  به  نیز  پلیس  د وربین د ار 
گشت زنی  به  اقد ام  معابر  د ر  خود روها  از  د سته 

خواهند  کرد .

اختصاص 200 میلیارد  تومان یارانه 
به شیر مد ارس

د ولت د ر الیحه پیشنهاد ی بود جه سال 139۶، مبلغ 
200 میلیارد  تومان به یارانه شیر مد ارس اختصاص 
د ولت   139۶ سال  بود جه  پیشنهاد ی  الیحه  د اد . 
مجلس  به  جمهوری  رئیس  توسط  پیش  چند ی 
شورای اسالمی ارائه شد . د ر جد ول شماره 9 الیحه 
رد یف های  اعتبارات  برآورد   قسمت  د ر  و  بود جه 
متفرقه سال 139۶، مبلغ 200 میلیارد  تومان برای 

یارانه شیر مد ارس اختصاص د اد ه شد ه است.
میلیارد    200 همین  نیز  گذشته  سال  د ر  عد د   این 
تومان بود  که هنوز ریالی از این اعتبارات تخصیص 
نیافته است، زیرا هنوز هیچ شیری د ر مد ارس توزیع 

نشد ه است.
ضمن اینکه بر اساس پیش بینی آموزش و پرورش 
قرار بود  تا د ر سال گذشته تحصیلی 70 نوبت شیر 
رایگان د ر مد ارس توزیع شود  که این تعد اد  د فعات 

محقق نشد .
بازگشایی  از  ماه   3 به  قریب  گذشته  با  همچنین 
پاکت  تحصیلی 9۶-9۵ هنوز یک  د ر سال  مد ارس 

شیر هم د ر مد ارس توزیع نشد ه است.

علوم  د انشگاه  مولکولی  سلولی  تحقیقات  مرکز  رییس 
پزشکی ایران ضمن هشد ار نسبت به روند  افزایشی جمعیت 
سالمند ان و احتماال افزایش آمار مبتالیان به آلزایمر، از 
ایجاد  کلینیک حافظه برای بررسی اختالالت یاد گیری 

خبر د اد .
د کتر محمد تقی جغتایی با تاکید  بر اینکه ایران د ر زمینه 
شیوع بیماری آلزایمر نسبت به سایر کشورهای د نیا د ر 
افزود : این امر شاید  به د لیل  وضعیت بهتری قرار د ارد ، 
کم بود ن جمعیت سالمند  کشور و همچنین حمایت های 

خانواد گی از سالمند ان باشد .

وی د ر عین  حال از احتمال افزایش بیماری آلزایمر د ر 
کشور خبر د اد  و د لیل آن را افزایش جمعیت سالمند ان 
کشور د انست و اد امه د اد : این زنگ خطری است که باید  از 

آن پیشگیری شود .
جلوگیری  برای  بهد اشت  وزارت  برنامه های  به  جغتایی 
از آلزایمر اشاره کرد  و یاد آور شد : د ر این راستا اقد ام به 
تاسیس کلینیک های حافظه کرد یم و به د نبال آن د وره های 
آموزشی برای روانشناسان، پزشکان، پرستاران و متخصصان 

توانبخشی د ر نظر گرفته  شد ه است.
وی به اهمیت این کلینیک ها اشاره و اضافه کرد : افراد ی 

که احتماال د ر معرض اختالالت یاد گیری قرار می گیرند  
و منجر به بروز آلزایمر می شود ، از طریق این کلینیک ها 
زود هنگام شناسایی شوند  تا مد اخله الزم برای پیشگیری 
از این بیماری صورت گیرد . رییس مرکز تحقیقات سلولی 
مولکولی د انشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به مفهوم 
به  مربوط  مفهوم  این  د اد :  توضیح  جوانی«،  »آلزایمر 
اختالالت حافظه است و نمی توان آن را آلزایمر نامگذاری 
کرد ؛ چون هنوز ما علت د قیق آلزایمر را نمی د انیم، چرا که 

علل بروز آن چند  جنبه ای است.
جغتایی، زمینه های موروثی و محیطی را از جمله عوامل 

محیطی  عوامل  شد :  یاد آور  و  کرد   عنوان  آلزایمر  بروز 
بیشترین اثر را د ر بروز این بیماری د ارد ، از این رو از افراد  
خواسته می شود  که از استرس د وری کنند ، فعالیت های 
خالقانه د اشته باشند  و با خانواد ه همراه باشند  و ورزش 
را فراموش نکنند . وی د ر خصوص مطرح شد ن »آلزایمر 
جوانی« د ر برخی مقاالت علمی خاطرنشان کرد : آلزایمر 

جوانی زمینه های ژنتیکی د ارد .
جغتایی، فراموش  کرد ن برخی از امور روزانه را فراموشی 
با آن مواجه  افراد  جامعه  از  موقتی د انست که بسیاری 
هستند  و اد امه د اد : برای کاهش این فراموشی و جلوگیری 

از آلزایمر د اشتن فعالیت بد نی و تغذیه سالم می تواند  مؤثر 
باشد . وی مواد  قند ی و چربی را مضر د انست و اظهار کرد : 
د ر کنار آن باید  ریزمغذی های حاوی زینک و میوه های 

حاوی آنتی اکسید ان مصرف شود .
رییس انجمن علوم اعصاب، جد ول حل کرد ن د ر میانسالی 
را مؤثر د ر کاهش بروز آلزایمر د انست و تاکید  کرد : حفط 
کرد ن مطلب موجب تقویت قد رت حافظه می شود ؛ ولی 
مانع از جلوگیری از اختالل حافظه نخواهد  شد . جلوگیری 
از اختالل حافظه زمانی صورت می گیرد  که فعالیت خالقانه 

که منجر به حل مساله می شود ، انجام شود .

زنگ خطر 

افزایش آلزایمر 

د ر بین ایرانی ها
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آگهی ماد ه سه قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی
قولنامه  به  رسید گی  د رخواست  محمود   فرزند   ویسمراد ی  محمد مهد ی  آقای 
بخش  د ر  واقع  جوانرود   اصلی  یک  از  فرعی    142 پالک  از  را  خود   عاد ی 
و  خرید اری  صبوری  عزیز  آقای  از  که  توت   تاکه  به  معروف  13کرمانشاه 
تشکیل   ۶۸   - تحت کالسه  94   نیز  پروند ه  نمود ه  مالکیت  سند   د رخواست 
و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسید گی برابر رأی 
شماره 139۵۶031۶00700132۸ مورخ 2۵ / ۸ / 139۵  ، حکم به صد ور سند  
مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 102 متر مربع به نام آقای محمد مهد ی 
ویسمراد ی صاد ر نمود ه است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمد قاد ری 
و حسین وکیلی می باشد  لذا مراتب د ر د و نوبت د ر فاصله 1۵روز آگهی می شود  
تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد  تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مد ت د وماه اعتراض خود  را کتباً به این اد اره تسلیم د ارند  تا به 
د اد گاه ارسال گرد د ، معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مباد رت 
به تقد یم د اد خواست به د اد گاه عمومی محل نماید  و گواهی تقد یم د اد خواست 
را به اد اره ثبت محل تحویل د هد . بد یهی است پس از انقضای مد ت مقرر اد اره 
ثبت برابر مقررات سند  مالکیت مورد  تقاضا به نام محمد مهد ی ویسمراد ی صاد ر 

خواهد  نمود  صد ور سند  مالکیت مانع از مراجعه متضرر به د اد گاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد  و امالک شهرستان جوانرود  -نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول 20 / 9 /   139۵ تاریخ انتشار د وم ۵/ 10  /  139۵  

آگهی ماد ه سه قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی
آقای الیق صید ی  فرزند  توفیق  د رخواست رسید گی به قولنامه عاد ی خود  را 
از پالک  134فرعی از یک اصلی جوانرود  واقع د ر بخش 13کرمانشاه معروف به 
زمین الباغ که از خانم صبریه مرید ی خرید اری و د رخواست سند  مالکیت نمود ه 
قانون فوق  نیز تحت کالسه  93  -  ۵3  تشکیل و به هیئت موضوع  پروند ه 
رأی 139۵۶031۶007000۵3۵  برابر  رسید گی  از  پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر 
مورخ  2۶ / 4 / 139۵  ، حکم به صد ور سند  مالکیت یک باب خانه به مساحت 
91/02متر مربع به نام آقای الیق صید ی  صاد ر نمود ه است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقای فتح اله عزیزی می باشد  لذا مراتب د ر د و نوبت د ر فاصله 1۵روز 
از  د ارند   اعتراض  تقاضا  به مورد   تا چنان  چه کسانی که نسبت  آگهی می شود  
این  به  کتباً  را  اعتراض خود   د وماه  به مد ت  آگهی  این  اول  نوبت  انتشار  تاریخ 
اد اره تسلیم د ارند  تا به د اد گاه ارسال گرد د ، معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ 
و  نماید   د اد گاه عمومی محل  به  د اد خواست  تقد یم  به  مباد رت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقد یم د اد خواست را به اد اره ثبت محل تحویل د هد . بد یهی است پس 
نام  به  تقاضا  برابر مقررات سند  مالکیت مورد   اد اره ثبت  انقضای مد ت مقرر  از 
آقای الیق صید ی صاد ر خواهد  نمود  صد ور سند  مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به د اد گاه نیست.
 رئیس ثبت اسناد  و امالک شهرستان جوانرود  نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول  20/ 9/  139۵   تاریخ انتشار د وم  ۵ /10/  139۵

آگهی ماد ه سه 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی
آقای مصطفی محمد ی  فرزند  احمد  د رخواست رسید گی به قولنامه عاد ی خود  
را از پالک 10۶ فرعی از یک اصلی جوانرود  واقع د ر بخش 13کرمانشاه معروف 
به بیسان جار که از آقایان عزیز بازانی خرید اری و د رخواست سند  مالکیت نمود ه 
پروند ه نیز تحت کالسه 92  -  199 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسید گی برابر رأی شماره 139۵۶031۶0070014۵2 
مورخ 9 / 9 / 139۵  حکم به صد ور سند  مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 
90  /  1۸1 متر مربع به نام آقای مصطفی محمد ی  صاد ر نمود ه است و نام 
اولیه پالک مزبور آقایان وراث مرحوم کاکاحسن محمد ی می باشد  لذا  مالکین 
مراتب د ر د و نوبت د ر فاصله 1۵روز آگهی می شود  تا چنان  چه کسانی که نسبت 
به مورد  تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مد ت د وماه 
اعتراض خود  را کتباً به این اد اره تسلیم د ارند  تا به د اد گاه ارسال گرد د ، معترض 
باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به د اد گاه 
عمومی محل نماید  و گواهی تقد یم د اد خواست را به اد اره ثبت محل تحویل د هد . 
بد یهی است پس از انقضای مد ت مقرر اد اره ثبت برابر مقررات سند  مالکیت مورد  
تقاضا به نام آقای مصطفی محمد ی صاد ر خواهد  نمود  صد ور سند  مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به د اد گاه نیست. 
 رئیس ثبت اسناد  و امالک شهرستان جوانرود -  نعمت عزیزی

تاریخ انتشار  اول  20 /9 /139۵ تاریخ انتشار د وم  ۵ /10 /  139۵

آگهی ماد ه سه قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی
عاد ی  قولنامه  به  رسید گی  د رخواست  عزیز  محمد   فرزند   قاد ری   بهمن  آقای 
 13 بخش  د ر  واقع  جوانرود   اصلی  یک  از  از109  فرعی  پالک 1۸۵  از  را  خود  
خرید اری  نسب  یوسفی  آقایان صالح  از  که  بیگی  اسد اله  به  معروف  کرمانشاه 
و د رخواست سند  مالکیت نمود ه پروند ه نیز تحت کالسه  9۵ – 37  تشکیل 
و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسید گی برابر رأی 
شماره  139۵۶031۶00700137۵ مورخ  2۶ / ۸ / 139۵ ، حکم به صد ور 
نام آقای  به  سند  مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۸0 / ۵۵  متر مربع 
اخوان  آقایان  مزبور  پالک  اولیه  مالکین  نام  و  است  نمود ه  صاد ر  قاد ری  بهمن 
فخری می باشد  لذا مراتب د ر د و نوبت د ر فاصله 1۵روز آگهی می شود  تا چنان  
چه کسانی که نسبت به مورد  تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مد ت د وماه اعتراض خود  را کتباً به این اد اره تسلیم د ارند  تا به د اد گاه 
به  مباد رت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  باید  ظرف  معترض  گرد د ،  ارسال 
تقد یم د اد خواست به د اد گاه عمومی محل نماید  و گواهی تقد یم د اد خواست را به 
اد اره  محل تحویل د هد . بد یهی است پس از انقضای مد ت مقرر اد اره ثبت برابر 
مقررات سند  مالکیت مورد  تقاضا به نام آقای بهمن قاد ری  صاد ر خواهد  نمود  

صد ور سند  مالکیت مانع از مراجعه متضرر به د اد گاه نیست.
 رئیس ثبت اسناد  و امالک شهرستان جوانرود - نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول  20  /   9  /  139۵تاریخ انتشار د وم  ۵  /   10 /  139۵

آگهی ابالغ

 وقت رسید گی به متهمان سامان وآرمان قره گوزلو
وقت رسید گی ظرف یک ماه پس ازانتشارآگهی

عمومی  د اد سرای  د اد یاری  یازد هم  کالسه9۵0۸۵۶شعبه  پروند ه  اینکه  نظربه 
سامان  علیه  علی  فرزند   توکلی  مجید   آقای  شکایت  شهریارموضوع  وانقالب 
وآرمان قره گوزلومبنی برضرب وجرح عمد ی وتهد ید  ومزاحمت تحت رسید گی 
المکان  بعلت مجهول  واظهارات شاکی  پروند ه  به محتویات  توجه  با  باشد   می 
د راجرای  تا  میگرد د   ابالغ  شما  به  بد ینوسیله  شما  به  د سترسی  وعد م  بود ن 
ازتاریخ  یکماه  مصوب1392ظرف  کیفری  د اد رسی  آیین  ماد ه174قانون 
سوم  د رشعبه  خود   ازاتهام  ود فاع  پروند ه  به  رسید گی  جهت  انتشارآگهی 
خواهد   اتخاذ  مقتضی  تصمیم  شهریارحاضرد رغیراینصورت  د اد سرای  د اد یاری 

شد .م.الف:20779
  د اد یارشعبه یازد هم د اد سرای عمومی وانقالب شهریار-سید حسام الد ین زند وی

آگهی

خواهان محمد رضا و سرور و بد رالملوک و مژگان همگی صاد ق گالم و غیره .. 
د اد خواستی به طرفیت خواند گان  محمد  علی بد ری و معصومه زیبا هر سه میرزا 
محمد  و محمد رضا و شمس هر د و شمس و بتول محمد  کاشانی و اعظم جعفر 
قلی  به خواسته  تخلیه تقد یم  د اد گاههای عمومی شهرستان تهران نمود ه که 
جهت رسید گی به شعبه 9 د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید  بهشتی  
تهران واقع د ر تهران خ شهید  سپهبد  قرنی تقاطع خ سمیه مجتمع قضایی شهید  
وقت  که  گرد ید ه  ثبت   9۵099۸022۶9003۵2 کالسه   به  و  ارجاع  بهشتی  
رسید گی آن  9۵/11/۵و ساعت  9:30 تعیین شد ه است به علت مجهول المکان 
د اد رسی  آیین  قانون   73 ماد ه  تجویز  به  و  خواهان  د رخواست  و  خواند ه  بود ن 
د اد گاههای عمومی و انقالب د ر امور مد نی و د ستور د اد گاه مراتب یک نوبت د ر 
یکی از جراید  کثیراالنتشار آگهی می شود  تا خواند ه پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد  آن به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه د وم د اد خواست 

و ضمائم را د ریافت و د ر وقت مقرر فوق جهت رسید گی حاضر گرد د .
 110/106145    منشی  شعبه 9د اد گاه عمومی حقوقی شهید  بهشتی  تهران

اگهی ابالغ
 وقت د اد رسی ود اد خواست وضمائم به 

کالسه پروند ه : 719/1/9۵
وقت رسید گی :د ر روز  مورخ 9۵/10/۶ ساعت10/00      حوزه اول

خواهان: سعید  بابایی
خواند ه: آزیتا طهیری 

خواسته: مطالبه  وجه چک
به  رسید گی  جهت  که  نمود ه  عمومی  د اد گاههای  تسلیم  د اد خواستی  خواهان 
شعبه حل اختالف ارجاع گرد ید ه و وقت رسید گی تعیین شد ه ، بعلت مجهول 
ماد ه  تجویز  به  و  د اد گاه  ود ستور  خواهان  د رخواست  به  خواند ه  بود ن  المکان 
73 قانون آیین د اد رسی مد نی مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیراالنتشار 
نوبت  آگهی الزم شود فقط یک  نشرآخرین  تاریخ  از  تا خواند ه  آگهی می شود . 

منتشرومد ت آن خواهد  بود .م.الف:207۸0
   د بیر حوزه 1 شورای حل اختالف شهریار

احضاریه متهم مجهول المکان
9۵1۶۶۵

شاکی آقایان یونس عزیزی ومحسن عزیزی شکوائیه ای علیه متهم فرد ین حسینی 
د ایربرمشارکت د رایراد  ضرب وجرح عمد ی تقد یم د اد گاه های کیفری د و شهرستان 
شهریارنمود ه که جهت رسید گی به شعبه103د اد گاه کیفری د وشهرستان شهریارواقع 
وقت  که  گرد ید ه  کالسه9۵1۶۶۵ثبت  وبه  شهریارارجاع  شهرستان  د رد اد گستری 
رسید گی آن بتاریخ9۶/3/21وساعت11/30تعیین شد ه است.بعلت مجهول المکان 
بود ن متهم وبه تجویزمواد 344و174قانون آیین د اد رسی د اد گاه های عمومی وانقالب 
د رامورکیفری ود ستورد اد گاه مراتب یک نوبت د ریکی ازجراید  کثیراالنتشارآگهی  می 
شود  تا متهم پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد  آن به د اد گاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
را د ریافت ود روقت مقررفوق جهت رسید گی  ازکیفرخواست  کامل خود  تصویری 

حاضرگرد د .بد یهی است عد م حضورمتهم مانع رسید گی نمی باشد .م.الف:2077۵
 د فترشعبه103د اد گاه کیفری د وشهرستان شهریار

اگهی مفقود ی
سند  کمپانی سواری پژو مد ل 13۸۵ به شماره شهربانی ۸۵3ص73-۸2 و شماره موتور 
124۸423۶7۵2 و شماره شاسی 1321۶۵19 به نام شهناز طاهری اطاقسرا و از د رجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

از قیاسش خند ه آمد  خلق را!
é مهرد اد  رستگاران

چند ی پیش یکی از مسئوالن عالی رتبه محیط زیست کشور، د ر مصاحبه مطبوعاتی 
خود  با ارباب جراید ، و د ر ایامی که آلود گی هوا گریبان گیر کلیه آحاد  کشور , اعم از 
خرد  و بزرگ بود  ، د ر فرازهایی از فرمایش های گهربار و قابل تاَمل خود  ، نقلی قریب 
به این مضمون  د اشت که : آلود گی هوا  چیز جد ید ی نیست  و ایران از سال 13۵0 
د چار آلود گی هواست و صرفاً عد ه ای معلوم الحال ! مشغول  بهره برد اری سیاسی  از 
آن هستند . این فرمایش ها چون از صد ا و سیما، که مخاطبان آن بخش وسیعی از 
مرد م هستند ، پخش و انتشار می یافت ، نیازمند  پاسخی د رخور و بسزا بود  ، تا گویند ه 
اینگونه فارغ از مسئولیت شغلی و حرفه ای ، و با حالتی قیم ماَبانه ، مخاطبانش را با 
عینک ساد ه لوحی ننگرد ، که این ظلمی است مضاعف و اضافه بر تحمل ناگزیرشنید ن 

حرفهای ایشان از صد ا و سیما.
د ر ابتد ا الزم است به جناب ایشان گوشزد  کرد  ، که د ر سال 13۵7، د ر این کشور 
انقالبی به وقوع پیوست ، تا همانگونه که از نامش پید است ، رویه های غلط ، مثل آنچه 
آلود گی هوا ، ناشی از سوء مد یریت های گذشته بود  ، د چار انقالب، اصالح و بهبود  
گرد د ، نه اینکه اشخاصی، که 4۵ سال بعد  سکان کشتی طوفان زد ه محیط زیست این 
کشور  را بد ست گرفته اند ، با استناد  به آنچه د ر گذشته بر سر کشور رفته ، و نه با نگاهی 
به کشورهای مشابه و یا احیاناً پیشرفته د ر زمینه محیط زیست، و بد ون ارائه هرگونه 
راه حل، یا برنامه احتمالی آتی برای خارج کرد ن محیط زیست ، از وضعیت فاجعه بار 
کنونی، صرفاً د ر مقام قیاس _البته اگر بشود  گفت_ خند ه د ار و کود کانه باشند . و از 
این منظر و با مقایسه عملکرد شان  نسبت به چیزی حد ود  نیم قرن پیش ، احتماالً بر 
خود  ببالند  ، د ر حالیکه چیزی که د ر عمل د ر عرصه محیط زیست  اتفاق افتاد ه است ، 
احتماالً با  سیاست زمین سوخته ، بعد  از جنگهای خانمان سوز جهانی، بیشتر مطابقت 
د ارد  ، تا آنچه که به مصلحت طبیعت ، زیست بوم و جغرافیای این مملکت باشد ، 
آنهم با توجه به منابع آبی و خاکی محد ود  آن. به عنوان مشتی از خروار ، می توان به 
خشک شد ن د ریاچه ارومیه، تصمیم گیریهای غلط، ارائه مجوزهای  بی رویه و مکان 
یابی غلط سد هایی نظیر سد  گتوند  و سیوند   و غیره و از همه فاجعه بارتر  ، حال و روز 
رقت بار خوزستان د ر اثر هجوم ریزگرد ها اشاره کرد . البته اینک که مسئول محترم ، 
اصرار به مقایسه  عملکرد  سازمان متبوعش، با سال 13۵0 را د ارد  باید  یاد آوری کرد  که 
به موجب قرار د اد های منعقد ه د ر رژیم گذشته  2 کشور عراق و ایران ، ملزم به مالچ 
پاشی و کاشت بوته و د رخت  د ر هر د و کشور شد ه بود ند ، که ظاهراً د ولتمرد ان کنونی 
تقید ی به اجرای آن ند ارند . و نتیجه آن افت تولید  محصول عمد ه خوزستان ، یعنی 
نیشکر و نیز خالی از سکنه شد ن برخی از روستاها و مهاجرت روستائیان به شهرها 
بود ه است و نیز قرارد اد  منعقد ه بین ایران  و افغانستان جهت برقراری حق آبه هیرمند   
که د ر راستای بهبود   وضعیت محیط زیست  استان سیستان و بلوچستان و استانهای 
همجوار منعقد  شد ه بود . از سویی د یگر و از منظر اقتصاد ی نیز می توان اشاره کرد  که 
به لحاظ وضعیت اقتصاد ی د هه ۵0 و نیز  قد رت خرید  باالی ریال ، امکان بکارگیری 
آخرین تکنولوژی ها که د ارای کمترین میزان آلود گی هوا بود ند ، چه د ر قالب ماشین 
آالت کارخانجات و چه د ر قالب ماشین های د رون خیابان ها وجود  د اشت، حال آنکه 
د ر سالیان اخیر، بلحاظ افت ارزش ریال و نیز وضع تحریم های بین المللی، عمالً ناگزیر 
از به خد مت گرفتن تکنولوژی های کهنه و د ست چند م، با آلود گی باال بود ه ایم. که 
ماحصل یک قلم آن آالیند گی خود روها ، به عنوان د ومین منبع آالیند گی شهرها می 
باشد . د ر پایان این مطلب د ر پیروی از فرمایش پیغمبر اسالم که فرمود ه اند  »ال ضرر 
و الضرار فی االسالم« به این معنی که ضرر د ید ن و ضرر رساند ن د ر اسالم مقبول 
نیست  ، باید  یه این مسئول محترم محیط زیستی توصیه کرد ، که لطفاً با خالی نمود ن  
صند لی سازمان خود ، بیش از این به محیط زیست این سرزمین، که نه د ارایی نسل ما، 
که د ارایی نسل های آیند ه کشور نیز می باشد ، ضرر مرسان، که :                                      

 امید وار بود  آد می به خیر کسان 
مرا به خیر تو امید  نیست شر مرسان.

 و گاهی اند کی مسئولیت پذیری را چاشنی مواهب منصب عالیه خود  فرمایند ؛
وگر نه همانطور که پید است، عرض خود  می بری و زحمت ما می د اری

یادداشت

سـبک زند گی مهد وی، عبارت اسـت از انتخاب روشـی کلی 
و نسـبتاً پایـد ار د ر رفتـار، توسـط فـرد  یـا جمع که بـر پایه 
فرهنگ اسـالمی با محوریت نظـر و رضایت حضرت مهد ی 
نسـبت به هستی، انسـان و زند گی استوار اسـت و د ر تعامل 
بـا جامعـه و بـرای رسـید ن بـه اهد اف امـام زمان کـه همان 

اهـد اف حقیقـی زند گـی ماسـت، به ظهور می رسـد . 
é مفهوم زند گی

اگر بخواهیم به پاسـخ مناسـبی برای پرسـش باال د سـت 
یابیـم، ابتـد ا بایـد  شـناختی از مفهـوم »زند گی« د اشـته 
باشـیم؛ چرا که فلسـفه وجـود ی روش و متـد  د ر زند گی، 
د سـتیابی بـه اهد افی اسـت که هر شـخص یـا گروهی د ر 

زند گی خـود  د ارد .
گرچـه حقیقـت حیـات و زند گی بر کسـی معلوم نیسـت 
امـا با مـروری اجمالی به کاربـرد  ایـن واژه د ر میان مرد م، 
زند گـی بـه »حالـت موجـود  زنـد ه کـه بـا رشـد  و نمـو و 
پاسـخ بـه محرکهـا مشـخص مـی شـود «]1[معنا شـد ه 
اسـت. نکتـه مهمی کـه بایـد  د ر فهم و شـناخت حقیقت 
مفهـوم زند گـی مـورد  توجـه قرار گیـرد  فرق بیـن » زند ه 
بـود ن« بـا »زند گـی« اسـت. »زند ه بـود ن« وصفی اسـت 
بـرای موجـود ی کـه امـکان ظهـور و بـروز آثار حیـات د ر 
اوسـت و لـو اینکـه از آن آثـاری صاد ر نشـود . امـا زند گی 
کـرد ن بـه معنـای به جریـان اند اختـن این وصـف و بروز 
د اد ن آثـار آن اسـت که عبارتنـد  از د رک و آگاهی و قد رت 

بـر حرکت و عکـس العمـل و نظایر آن.
é حقیقت زند گی انسانی د ر قرآن

بـا د یـد ن هر موجـود ی اعم از گیـاه و حیوان و انسـان که 
از خـود  حرکـت و جنبش نشـان می د هد ، عبـارت »زند ه 
بـود ن« را د ر مـورد ش بـه کار مـی بریـم، اما باید  د انسـت 
کـه کیفیـت و جلوه های حیات گیاهـان و حیوانات با هم 
متفاوت اسـت و همان طور که حیوان نسـبت بـه گیاه، از 
د رجـه باالتـری از زنـد ه بود ن برخورد ار اسـت، انسـان نیز 
د ر مقایسـه با حیوان چنین اسـت. اما سـؤال این جاسـت 
کـه فرق حیات انسـانی و ویژگی های مخصـوص این نوع 

زند گی نسـبت بـه حیات حیوانی د ر چیسـت؟
»د ر قـرآن یـک نـوع حیات د یگـر غیر از این حیـات برای 
انسـان اعالم شـد ه است. انسـان از نظر منطق قرآن کریم 
ممکن اسـت زند ه باشـد ـ  یعنـی د ر میان مـرد م راه برود ، 
قلبـش ضربـان د اشـته باشـد ، اعصابـش کار کننـد ، خون 
د ر بد نـش د ر جریـان باشـد ـ  ولـی د ر عیـن حـال مـرد ه 
باشـد . ایـن تعبیـر اساسـاً از خود  قرآن اسـت. مثـاًل قرآن 
مـی گویـد : »لِیْنـِذَر َمـْن کاَن َحیـاً« مرد م را به د و د سـته 
تقسـیم مـی کنـد : مـرد م زنـد ه و مـرد م مـرد ه، و بعد  می 
گویـد  ایـن قـرآن روی افـراد ی اثـر د ارد  کـه شـائبه ای از 
حیـات د ر آنهـا باشـد ... و بـاز تعبیـر د یگـری قـرآن کریم 
د ارد  کـه...: »اَو َمـْن کاَن َمیتـاً َفاْحییناُه« آیا آن کسـی که 

مـرد ه ای بـود  ولـی مـا او را به وسـیله قرآن زنـد ه کرد یم: 
»َو َجَعلْنـا لَـُه نوراً یْمشـی بِِه فِـی الّناِس« و بـرای او نوری 
قـرار د اد یـم که بـه موجب آن نـور د ر میان مـرد م راه می 
رود ، یعنـی وقتـی د ر میان مرد م راه می رود  کسـی اسـت 
کـه همـراه خود ش چـراغ د ارد  و د ر روشـنایی حرکت می 
ُلمـاِت لَیَس  کنـد ، آیا چنین کسـی »کَمـْن َمَثُلُه فِـی الظُّ
بِخـارٍِج ِمْنهـا«. یکـی د یگر از آیاتی که رسـماً مـرد م را به 
د و د سـته منقسـم کـرد ه اسـت، د سـته زند گان و د سـته 
مـرد گان، و قـرآن را عامل حیات و پیغمبر را محیی یعنی 
حیـات بخـش و زنـد ه کنند ه معرفـی کرد ه اسـت، آیه ای 
اسـت کـه شـاید  صریـح ترین آیـات قـرآن د ر ایـن مورد  
اسـت. مـی فرماید : »یـا ایَها الَّذیـَن اَمُنـوا اْسـَتجیبوا ِلِ َو 
لِلرَّسـوِل اذا د َعاکـْم لِمـا یْحییکـْم«... آیـا زند گـی یعنـی 
نفـس کشـید ن و هـوا را فـرو بـرد ن و بیـرون د اد ن؟ نـه، 
ایـن معنـی زند گی نیسـت، اینها بـرای ما شـرایط زند گی 
اسـت نـه خـود  زند گـی. خـود  زند گـی بینایی )بـه معنی 

د انایـی( و توانایی اسـت«.]2[
اگـر مـا حیـات انسـانی را بـه گونه ای کـه د ر بـاال تبیین 
نمـود ه ایـم، معنـا کنیـم د ر ایـن صـورت مـالک انسـان 
زنـد ه و مـرد ه نیـز مشـخص مـی شـود  و بـه قـول عالمه 
طباطبایـی: »زنـد ه بود ن انسـان عبارت اسـت از اینکه د ر 
مجرایـی قرار د اشـته باشـد  که فطـرت، او را به سـوی آن 
مجـری هد ایت مـی کند ، مثـل اینکه د ارای عقلی سـلیم 

و نفسـی زکیـه و مهذب باشـد «.]3[
é ضرورت انتخاب سبک د ر زند گی

پرسـش مهم د یگری که د ر راسـتای طرح سـبک زند گی 
مطـرح اسـت ایـن اسـت کـه چـرا بایـد  روش منـد  و بـا 
سـبک زند گـی کنیـم؟ به راسـتی اگـر کسـی د ر زند گی 
خـود  سـبک و شـیوه کلـی ند اشـته باشـد ، چـه اتفاقـی 

افتاد ؟ خواهـد  
د ر ایـن بـاره بایـد  گفـت: اوالً، عمـر و سـرمایه هایـی کـه 
هـم اکنـون د ر اختیار مـا قرار گرفته اسـت از جهت کمی 
و کیفـی محـد ود  و موقـت بـود ه و »فرصـت، هماننـد  ابـر 
بـاران زایـی مـی گذرد «؛]4[این سـرمایه ها تنهـا، زمینه 
ای اسـت کـه د ر صورت بهـره برد اری د رسـت از آن باعث 
د سـتیابی مـا بـا آرزوهـای مـا خواهد  شـد  و د ر غیـر این 
صورت چه از آن اسـتفاد ه نکنیم و چه بد  اسـتفاد ه کنیم، 
موجـب ناکامـی و نابـود ی مـا خواهـد  شـد . از سـفارش 
پیامبـر اسـالم )ص( بـه امیرالمؤمنین علی )ع( اسـت که: 
»چهـار را قبـل از چهـار چیـز د ریـاب، جوانی قبـل از پیر 
شـد نت و صحـت قبـل از بیمـاری ات و بی نیـازی قبل از 

فـوت و حیـات قبل از مرگـت«.]۵[
ثانیـاً، سـبک زند گی کـه د ر اصطالح امـروزی بر مجموعه 
رفتارهـای بـرآورد ه از باورهـای خـاص، اطـالق می شـود ، 
ناظـر بـر رفتارهـا و جلـوه هـای ظاهـری بـود ه و آن نیـز 

نمایـان گـر نوع بینش هـا و گرایش ها و د ر نتیجه نشـان 
د هنـد ه هویت ماسـت. همان گونـه که پوشـید ن پیراهن 
مشـکی د ر ایـام محـرم، عشـق مـا به امـام حسـین )ع( و 
فرهنـگ عاشـورا را بیـان می کنـد ، اسـتفاد ه از نماد هایی 
کـه متعلـق بـه فرهنـگ ضـد  د ینـی غرب اسـت، نشـانه 
اعـالم عالقـه و وفاد اری نسـبت بـه آن اعالم بـود ه و نوعی 
آماد گـی بـرای عضویت د ر جبهه آنهاسـت به همین علت 
بـود ه کـه پیامبر اکـرم )ص( به امت خود  سـفارش فرمود : 
ُهوا بِالْیُهود ِ َو النََّصاَری؛ ظاهر خود  را شـبیه یهود   »اَل تََتَشـبَّ

و نصـارا نکنید «.]۶[
é مفهوم سبک زند گی مهد وی

تبییـن سـبک زند گـی د ر قبـل، بررسـی مفهوم »سـبک 
زند گـی مهـد وی« را حـد ود ی سـهل می نمایـد . اما آنچه 
کـه د ر وضـوح ایـن اصطـالح بـه مـا کمک می کنـد  قید  
»مهـد وی« اسـت؛ به همیـن خاطر این کلیـد  واژه باید  به 

د رستی شناسـایی شود .
واژه مهـد وی کـه گاهی به صورت مهد ویت نیز اسـتعمال 
مـی شـود  از نسـبت یـک چیز با مجمـوع معـارف مربوط 
بـه امـام مهـد ی )عـج( حکایت می کنـد  کـه د ر بحث ما 
ایـن نسـبت، بین نوعـی از سـبک زند گی مـا د ر ارتباط با 
ایـن معارف اسـت. بنابراین مقصود  ایـن اصطالح د ر مقاله 
جـاری، شـیوه زند گـی شـخصی امام مهـد ی نیسـت. اما 
معـارف مهـد وی نیـز بـه مجموعـه باورهـا و آمـوزه هایی 
گفتـه مـی شـود  کـه بـا حضـرت مهـد ی امـام د وازد هـم 
شـیعیان ارتباط د ارد  و البته می تواند  به صورت مسـتقیم 
و یـا غیـر مسـتقیم بـه امام زمـان )عـج( مربوط باشـد . با 
ایـن توضیـح به هر حـال اگـر بخواهیم تعریفی از سـبک 
زند گـی مهـد وی ارائه د هیـم باید  بگوییم »سـبک زند گی 
مهد وی، عبارتند  از انتخاب روشـی کلی و نسـبتاً پاید ار د ر 
رفتـار، توسـط فرد  یـا جمع که بـر پایه فرهنگ اسـالمی 
بـا محوریـت نظـر و رضایـت حضـرت مهـد ی نسـبت به 
هسـتی، انسـان و زند گـی، اسـتوار بـود ه و د ر تعامـل بـا 
جامعـه و بـرای رسـید ن بـه اهد اف امـام زمان کـه همان 

اهـد اف حقیقـی زند گی ماسـت، بـه ظهور می رسـد .«
é اهمیت سبک زند گی مهد وی

د ربـاره اهمیـت سـبک و شـیوه زند گـی د ر قبـل نکاتـی 
بیان شـد  لکـن می توان از منظر سـبک زند گـی مهد وی 
نیـز بـه آثـار و کارکرد های آن اشـاره نمود  کـه عبارتند  از:
زند گـی  د ر سـبک  سـعاد تمند انه  سرنوشـت  1.انحصـار 

ی مهد و
شـاید  بتـوان مهمترین اثر د ر مسـیر د رک اهمیت سـبک 
زند گـی مهـد وی را حصـول عاقبتـی خـوش و سرنوشـتی 
نیـک، د انسـت. ایـن مطلب به روشـنی د ر حد یـث معروف 
»مـن مـات و لم یعرف امـام زمانه مات میتـة جاهلیة«]7[ 
به د سـت آورد  زیرا د ر این سـخن نورانی، عاقبت کسـی که 

معرفت امام زمانش را نیافته و او را پیشـوا و واجب االطاعة 
د ر طـول زند گیـش و د ر تمـام عرصه هایش ند انـد ، خروج 
از د نیـا بـا حالت غیر مسـلمان معرفی کرد ه اسـت و اعمال 
چنیـن فرد ی مـورد  قبول حضرت حق نخواهـد  بود . معلوم 
اسـت که از طرفی کسـی بـه مرگ جاهلی و غیر اسـالمی 
مـی میرد  که بـه صورتی غیر اسـالمی زند گی کرد ه باشـد  
و از طـرف د یگـر د ین بـه عنوان برنامه زند گـی موفق، تنها 
بـه وسـیله امام معصوم به د سـت مـی آید  بنابرایـن خروج 
از محـور رضایـت امـام عصـر حتـی د ر رفتارهـای ظاهری 
زند گـی به نوعی خروج از زند گی اسـالمی محسـوب شـد ه 
کـه نتیجـه آن، همـان مرد ن بـه گونه جاهلـی یعنی عصر 

قبـل از اسـالم خواهد  بود .
2. ارائـه الگویـی عینـی بـرای رغبـت جهانی بـه حکومت 

مهـد وی و تسـریع د ر امـر ظهور
همـه مـا مـی د انیم که قیـام جهانـی حضرت قائـم )عج( 
و تحقـق حکومـت جهانی مهـد وی، امری الهـی و مرد می 
اسـت و بایـد  زمینـه هـای مرد مـی ظهـور بـرای چنیـن 
قیامـی وسـیعی فراهـم باشـد . نکته قابـل توجـه د ر اینجا 
آن اسـت کـه یکـی از ایـن زمینـه هـای مهـم، آماد گـی 
و شـوق عمومـی بـه حکومـت مهد وی اسـت: »انـا نرغب 
الیـک فـی د ولـة کریمـة...«؛]۸[ معلـوم اسـت کـه تحقق 
ایـن رغبـت عمومی بـا ارائه نمونه عینی هـر چند  کوچک 
از مد ینـه فاضلـه امام مهـد ی تا حد  زیاد ی میسـر خواهد  
بـود . تـالش بـرای تحقـق و نهاد ینه کرد ن سـبک زند گی 
مهـد وی، کوششـی بـرای همیـن امـر زمینه سـازی برای 
فـرج و ظهـور اسـت. این مهـم د ر اهد اف انقالب اسـالمی 
کـه بـه تصریـح امـام خمینـی )ره( انقالبـی بـرای زمینه 
سـازی انقـالب حضـرت مهد ی )عـج( بود ه نیز مـورد  نظر 

قـرار گرفته اسـت.]9[
آنچـه تاکنـون بیان گرد یـد  تبیین اجمالی سـبک زند گی 
مهـد وی و ضـرورت پرد اختـن بـه آن بـود  امـا سـخن 
تفصیلـی و نیـز صحبت از مبانی، حد ود  و مصاد یق سـبک 

زند گـی مهـد وی، خـود  مجالـی د یگـر را مـی طلبد .
é  پی نوشت ها

]1[ فرهنگ فشرد ه سخن، ص 1210.
]2[ مطهـری، مرتضـی، مجموعـه آثـار، ج2۵، ص 447-

.4۵0
]3[ عالمه طباطبایی، المیزان، ج10، ص 73.

ـَحاب«؛ حکمت  ]4[ حضـرت علی:»الُْفْرَصـُة تَُمـرُّ َمـرَّ السَّ
.21

]۵[ من الیحضره الفقیه؛ ج 4؛ ص3۵7.

]۶[ شیخ صد وق، خصال، ج2، ص49۸.
]7[ کلینی، کافی؛ ج 1؛ ص377.
]۸[ د عای افتتاح، مفاتیح الجنان.

]9[ صحیفه امام، ج 21، ص327.

سبک زند گی مهد وی د ر مید ان عمل
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آگهی موضوع ماد ه 3 

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

مورخ 139۵/07/10   رای شماره 139۵۶03010۵9002499/92/۸۶7    برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد  مهد وی  فرزند علی  به شماره شناسنامه 1022  صاد ره ازرود سر به شماره 
ملی ۶309۵04۶22  نسبت به شش د انگ یک قطعه زمین با بنای احد اثی به 
مساحت ۶۸/11 متر مربع پالک 3۵1۸4  فرعی42 اصلی مفروز و مجزی شد ه  
از اصلی مذکور واقع د ر قریه قاسم  از ششد انگ پالک ۶11  فرعی  د رقسمتی 
آباد  شاهی بخش 12 تهران خرید اری از مالک رسمی  آقای فرخ مجید ی آهی 
محرز گرد ید ه است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی 
ماه   2 مد ت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند   می  باشند   د اشته  اعتراضی 
اعتراض خود  را به اد اره ثبت اسناد  و امالک اسالمشهر تسلیم نمود ه و پس از 
اخذ رسید ،  ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  د اد خواست خود  را به 
مراجع قضائی تقد یم و گواهی تقد یم د اد خواست را به اد اره ثبت محل تحویل 
نمایند . بد یهی است د ر صورت انقضاء مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض و یا 
عد م گواهی تقد یم د اد خواست طبق مقررات سند  مالکیت متقاضی صاد ر خواهد  

شد . م/الف 194۵  
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۵/09/20    تاریخ انتشار نوبت د وم: 139۵/10/0۵  

کفیل ثبت اسناد وامالک اسالمشهر – ساد ات حسینی 

د اد نامه

شاکی :آقای بصیر فیضی  فرزند  برات  به نشانی چهارد انگه شهرک مطهری 
خ آیت ک آیت   

متهم:  آقای بشیر میر احمد     به نشانی - 
اتهام : ضرب و جرح عمد ی     

گرد شکار: شاکی  شکایتی علیه متهم باال تقد یم د اد گاه نمود ه که پس از ارجاع 
با رعایت  به این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسید گی قرار گرفته و 
تشریفات آئین د اد رسی د ر وقت فوق العاد ه/ مقرر د اد گاه بتصد ی امضاء کنند ه 
و  اعالم  را  پروند ه ختم رسید گی  اوراق  بررسی جمیع  با  و  است  تشکیل  زیر 

بشرح زیر مباد رت به صد ور رای می نماید . 
رای د اد گاه 

د رخصوص شکایت بصیر فیضی  علیه  بشیر میر احمد  و افراد  ناشناس  د ائر 
برایراد  صد مه بد نی عمد ی. ازتوجه به جامع محتویات اوراق پروند ه و نظر به 
اینکه شاکی علیرغم احضار د ر د اد گاه حاضرنشد ه ود لیلی که حاکی از انتساب 
بزه معنونه به مشتکی عنه باشد  به د اد گاه ارائه ننمود ه است لذا د اد گاه به د لیل 
عد م کفایت اد له اثباتی د ر احراز وقوع و با استناد  به مواد  4 و 2۶۵ قانون آئین 
د اد رسی کیفری قرار منع تعقیب صاد ر و اعالم می نماید  . قرار صاد ره ظرف 
ابالغ قابل تجد ید  نظرخواهی د رمحاکم محترم تجد ید نظر  از  بیست روز پس 

استان تهران می باشد  . م/الف1972    شماره بایگانی شعبه 9۵1149 
علی اکبر میرزاخانی    -  رئیس شعبه 101  د اد گاه عمومی بخش چهارد انگه 

د اد نامه

شاکی :آقای جواد  اکبری فرزند  سهلعلی  به نشانی حسین آباد  ساختمان های 
اوقاف مجتمع نگین انتهای ک د وم  

متهم:  آقای احمد  ایرانشاهی    به نشانی - 
اتهام : تخریب    

گرد شکار: شاکی  شکایتی علیه متهم باال تقد یم د اد گاه نمود ه که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسید گی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین د اد رسی د ر وقت فوق العاد ه/ مقرر د اد گاه بتصد ی امضاء کنند ه زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پروند ه ختم رسید گی را اعالم و بشرح زیر مباد رت 

به صد ور رای می نماید . 
رای د اد گاه 

بر تخریب عمد ی  ایرانشاهی د ائر  د رخصوص شکایت جواد  اکبری علیه  احمد  
اموال خصوصی . ازتوجه به جامع محتویات اوراق پروند ه و نظر به اینکه شاکی 
علیرغم احضار د ر د اد گاه حاضرنشد ه ود لیلی که حاکی از انتساب بزه معنونه به 
مشتکی عنه باشد  به د اد گاه ارائه ننمود ه است لذا د اد گاه به د لیل عد م کفایت اد له 
اثباتی د ر احراز وقوع و با استناد  به مواد  4 و 2۶۵ قانون آئین د اد رسی کیفری 
قرار منع تعقیب صاد ر و اعالم می نماید  . قرار صاد ره ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجد ید  نظرخواهی د رمحاکم محترم تجد ید نظر استان تهران می باشد  

. م/الف1971   شماره بایگانی شعبه : 9۵0۸17    
علی اکبر میرزاخانی    -  رئیس شعبه 101  د اد گاه عمومی بخش چهارد انگه 

د اد نامه

آقای فرامرز نصیری فرزند  نعمت 2-  خانم نرگس نصیری فرزند    -1 : شکات 
فرامند  3- خانم معصومه نصیری فرزند  فرامرز همگی به نشانی حسین آباد  ک  

ش آژد ه   پ 2۶ 
متهم:  آقای امید  نصیری    به نشانی - 

اتهام : ضرب و جرح عمد ی     
گرد شکار: شاکی  شکایتی علیه متهم باال تقد یم د اد گاه نمود ه که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسید گی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین د اد رسی د ر وقت فوق العاد ه/ مقرر د اد گاه بتصد ی امضاء کنند ه زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پروند ه ختم رسید گی را اعالم و بشرح زیر مباد رت 

به صد ور رای می نماید . 
رای د اد گاه 

د رخصوص شکایت نرگس , معصومه و فرامرز نصیری علیه  امید  نصیری  د ائر 
برایراد  ضرب و جرح عمد ی. ازتوجه به جامع محتویات اوراق پروند ه و نظر به 
اینکه شاکی علیرغم احضار د ر د اد گاه حاضرنشد ه ود لیلی که حاکی از انتساب بزه 
معنونه به مشتکی عنه باشد  به د اد گاه ارائه ننمود ه است لذا د اد گاه به د لیل عد م 
کفایت اد له اثباتی د ر احراز وقوع و با استناد  به مواد  4 و 2۶۵ قانون آئین د اد رسی 
کیفری قرار منع تعقیب صاد ر و اعالم می نماید  . قرار صاد ره ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجد ید  نظرخواهی د رمحاکم محترم تجد ید نظر استان تهران 

می باشد  .م/الف1973     شماره بایگانی شعبه 9۵1227  
علی اکبر میرزاخانی    -  رئیس شعبه 101  د اد گاه عمومی بخش چهارد انگه 

آگهی مزاید ه مال غیر منقول نوبت اول

اجرای احکام مد نی د اد گستری بابل د ر نظر د ارد  جهت وصول محکوم به و هزینه 
اجرائی د ر پروند ه کالسه 9۵0۶۸۶ مقد ار 32 سیر مشاع از 240 سیر )ششد انگ( 
عرصه و اعیان پالکهای ثبتی 3193/۵ و 3193/7 اصلی بخش د و غرب بابل که 
د و پالک با هم اد قام میباشد  متعلق به محکوم علیه آقای میرنبی سید  علیرضا 
واقع د ر کمربند ی غربی روبروی مد رسه حافظ ساختمان میرزانصیر 3  گنجی 
را د ر روز شنبه تاریخ 9۵/10/4 ساعت 10 صبح د ر د فتر اجرای احکام مد نی 
د اد گستری بابل از طریق مزاید ه بفروش برساند  د ر پالکهای مزبور یک ساختمان 
12 واحد ی احد اث شد ه است کارشناس قیمت 32 سیر مشاع از 240 سیر کل 
عرصه و اعیان پالک فوق را به مبلغ 310/۶۶۶/۶۵۶ ریال تعیین نمود ه است که 
فروخته  پیشنهاد ی  مبلغ  باالترین  به  و  اعالم شد ه شروع  پایه  قیمت  از  مزاید ه 
خواهد  شد . برند ه مزاید ه د ه د رصد  مبلغ را فی المجلس و باقیماند ه را باید  ظرف 
از  انصراف  یا  از مزاید ه پرد اخت نماید  و د ر صورت عد م پرد اخت و  یکماه پس 
مزاید ه د ه د رصد  اخذ شد ه د ر حق د ولت ضبط خواهد  شد . کلیه هزینه نقل و 

انتقال سند  بهد ه خرید ار است.
اجرای احکام مد نی د اد گستری بابل- اصغری آرد ی

د اد نامه

انتهای  جوانرود -بلوارانقالب  کاکااحمد   فرزند   نیا  احمد ی  هاد ی  آقای  خواهان: 
کوچه یاسمن شماره:091۸۸۸۵۸224

خواند ه: آقای فاروق ابراهیمی  –مجهول المکان
بعالوه  تومان  هزار  وچهارصد ونود   میلیون  پنج  مبلغ  به  وجه  مطالبه  خواسته: 

جمیع خسارات قانونی وتاخیرتاد یه
رأی شورا

د ر خصوص د اد خواست آقای هاد ی احمد ی نیا  به طرفیت آقای فاروق ابراهیمی  
به خواسته مبلغ پنج میلیون وچهارصد ونود  هزار تومان بعالوه ی جمع خسارات 
اد عایش   اثبات  است جهت  مد عی  که خواهان  این شرح  با  وتاخیرتاد یه  قانونی 
قرار اتیان سوگند  بجا آورد ه ویک نفر گواه وشاهد معرفی نمود ه است باتوجه به 
مجهوالمکان بود ن خواند ه برابر قانون ومقرارت قضایی از طریق روزنامه خواند ه  
به جلسه ی د اد رسی د عوت اما حضور نیافته است قرار اتیان سوگند وبرگ گواه 
یک نفر گواه معرفی شد ه موجود  د رپروند ه صحت اد عای خواهان نسبت به خواند ه 
را اثبات مینماید  باتوجه به اوراق ومحتویات پروند ه وبه استناد  ماد ه 277 قانون 
آیین د اد رسی مد نی و۵۵0-۵۵19قانون آیین د اد رسی مد نی حکم به محکومیت 
د اد رسی  هزینه  ریال   ۸30/00 بعالوه  خواسته  بهای  اصل  پرد اخت  به  خواند ه 
وتاخیر تاد یه ازتاریخ139۵/۶/10 صاد ر مینماید  رای صاد ره غیابی وظرف مد ت 

بیست روز پس از رویت قابل واخواهی د ر همین شعبه می باشد 
قاضی شعبه پنج شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

آگهی ماد ه سه 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی
نامه عاد ی  به قول  امینی فرزند  محمد رضا  د رخواست رسید گی  آقای همایون 
از یک اصلی جوانرود  واقع د ر بخش 13کرمانشاه  از پالک 14۶ فرعی  خود  را 
برهان د یاری غفوری وغیره خرید اری  آقایان  از  به زمین زیر جوی که  معروف 
و د رخواست سند  مالکیت نمود ه و پروند ه نیز تحت کالسه 9۵ - 3۵ تشکیل 
و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسید گی برابر رأی 
139۵۶031۶007001391  مورخ 2۶  /   ۸  / 9۵ حکم به صد ور سند  مالکیت 
قسمتی ازیک باب ماشین شویی به مساحت  ۵0 / 12  متر مربع به نام آقای 
همایون امینی صاد ر نمود ه است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان د یاری 
فاصله 1۵روز  نوبت د ر  مراتب د ر د و  لذا  د اود  غفوری می باشد   وراث  و  وبرهان 
آگهی می شود  تا چنان چه کسانی که نسبت مورد  تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی به مد ت د وماه اعتراض خود  را کتباً به این اد اره تسلیم 
د ارند  تا به د اد گاه صالحه ارسال گرد د ، مقرض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
و گواهی  نماید   د اد گاه عمومی محل  به  د اد خواست  تقد یم  به  مباد رت  اعتراض 
تقد یم د اد خواست را به اد اره ثبت محل تحویل د هد . بد یهی است پس از انقضای 
مد ت مقرر اد اره ثبت برابر مقررات سند  مالکیت مورد  تقاضا به نام آقاي همایون 

امینی خواهد  نمود  صد ور سند  مالکیت مانع از مراجعه متضرر به د اد گاه نیست
تاریخ انتشار اول  20   /   9  /   139۵  تاریخ انتشار د وم  ۵  /   10  /   139۵

رئیس اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

د اد نامه

گلهای  خ  گلد سته  نشانی  به  اقبال   فرزند   د مد ل  کریمی  اطلس  خانم  شاکی: 
انقالب پ 13 

متهم:  خانم افسانه کالته    به نشانی - 
اتهام : ضرب و جرح عمد ی     

گرد شکار: شاکی  شکایتی علیه متهم باال تقد یم د اد گاه نمود ه که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسید گی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین د اد رسی د ر وقت فوق العاد ه/ مقرر د اد گاه بتصد ی امضاء کنند ه زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پروند ه ختم رسید گی را اعالم و بشرح زیر مباد رت 

به صد ور رای می نماید . 
رای د اد گاه 

د رخصوص شکایت اطلس کریمی د مد ل علیه افسانه کالته  د ائر برایراد  صد مه 
شاکی  اینکه  به  نظر  و  پروند ه  اوراق  محتویات  جامع  به  ازتوجه  عمد ی.  بد نی 
علیرغم احضار د ر د اد گاه حاضرنشد ه ود لیلی که حاکی از انتساب بزه معنونه به 
مشتکی عنه باشد  به د اد گاه ارائه ننمود ه است لذا د اد گاه به د لیل عد م کفایت اد له 
اثباتی د ر احراز وقوع و با استناد  به مواد  4 و 2۶۵ قانون آئین د اد رسی کیفری 
قرار منع تعقیب صاد ر و اعالم می نماید  . قرار صاد ره ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجد ید  نظرخواهی د رمحاکم محترم تجد ید نظر استان تهران می باشد  

.م/الف1974   شماره بایگانی شعبه 9۵0924   
متن آگهیعلی اکبر میرزاخانی    -  رئیس شعبه 101  د اد گاه عمومی بخش چهارد انگه 

نعیم  حمزه  خواند گان  بطرفیت  د اد خواستی  فرهاد شیروانی  خواهان 
های  د اد گاه  تقد یم  سند مالکیت  ابطال  خواسته  به  ثامری  وافسانه  نژاد یان 
حقوقی  د اد گاه  سوم  شعبه  به  رسید گی  جهت  که  خرمشهرنمود ه  حقوقی 
خرمشهرخیابان40متری  شهرستان  خوزستان  د راستان  خرمشهرواقع 
وبه  خرمشهرارجاع  شهرستان  د اد گستری  اد اری  سایت 
آن  رسید گی  وقت  که  گرد ید ه  کالسه9۵099۸۶141300۵۵۶ثبت 
بود ن  المکان  مجهول  علت  است.به  شد ه  9۵/10/2۸ساعت10تعیین 
تجویزماد ه73قانون  وبه  خواهان  ود رخواست  نژاد یان  نعیم  حمزه  خواند ه 
ود ستورد اد گاه  د رامورمد نی  وانقالب  عمومی  های  د اد گاه  د اد رسی  آیین 
پس  شود تاخواند ه  می  ازجراید کثیراالنتشارآگهی  د ریکی  نوبت  یک  مراتب 
کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  د اد گاه  به  ازمفاد آن  واطالع  ازنشرآگهی 
جهت  مقررفوق  ود روقت  راد ریافت  وضمائم  د اد خواست  د وم  خود نسخه 

حاضرگرد د .  رسید گی 
   شماره م.الف)9/۸33(

د فترشعبه سوم د اد گاه عمومی)حقوقی(د اد گستری شهرستان خرمشهر-جواد ایمانیان

آگهی تحد ید  اختصاصی

نظربه اینکه تحد ید  حد ود  شش د انگ پالک 43۵۸فرعی از 11۶ فرعی ازیک اصلی  
جوانرود  بخش 13 کرمانشاه به نام محمود  سلیمانی انجام نشد ه است وبصورت 
شش د انگ یک باب خانه به مساحت ۸0 / 42 مترمربع است لذا حسب د رخواست 
نامبرد ه تحد ید  حد ود  اختصاصی مورد  د رخواست د رتاریخ 139۵/10/12 ساعت 10 
صبح طبق ماد ه 1۵ قانون ثبت د رمحل وقوع ملک موصوف به عمل خواهد  آمد  لذا 
متقاضی ومجاورین د عوت می شود  د ر روز مقرر ود رمحل مربوطه حاضر که عملیات 
تحد ید  حد ود  حد ود  بامعرفی آنا انجام پذیرد  وکسانی که به حد ود  مورد  تقاضای 
نامبرد ه معترض هستند  می توانند ازتاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف مد ت 30 
روز اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  وامالک جوانرود  تسلیم نمود ه ورسید  
د ریافت د ارند .بد یهی است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سند مالکیت به نام آنان 

صاد ر خواهد  شد . تاریخ انتشار 139۵/9/20
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان جوانرود - عزیزی

آگهی تحد ید  اختصاصی
ازیک  فرعی  1۵9و1۶0  پالک  د انگ  شش  حد ود   تحد ید   اینکه  نظربه 
شماره  رای  وطبق  است   نیامد ه  عمل  به  کرمانشاه   13 بخش  جوانرود   اصلی  
1392۶031۶007003973 مورخ 21 / 11 / 1392 هیات حل اختالف مستقر 
د رثبت جوانرود  حکم به نفع آقای منصور ویسی ازشش د انگ یک باب خانه به 
مساحت 7۸  / 7۶ مترمربع صاد ر شد ه است لذا حسب د رخواست نامبرد ه تحد ید  
حد ود  اختصاصی مورد  د رخواست د رتاریخ11 /139۵/10 ساعت 10 صبح طبق 
ماد ه 1۵ قانون ثبت د رمحل وقوع ملک موصوف به عمل خواهد  آمد  لذا متقاضی 
ومجاورین د عوت میشود  د ر روز مقرر ود رمحل مربوطه حاضر که عملیات تحد ید  
حد ود  حد ود  بامعرفی آنا انجام پذیرد  وکسانی که به حد ود  مورد  تقاضای نامبرد ه 
روز   30 مد ت  ظرف  مجلس  صورت  تنظیم  توانند ازتاریخ  می  هستند   معترض 
اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  وامالک جوانرود  تسلیم نمود ه ورسید  
د ریافت د ارند .بد یهی است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سند مالکیت به نام 

آنان صاد ر خواهد  شد . تاریخ انتشار 20 / 9 / 139۵
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان جوانرود - عزیزی

آگهی ابالغ

کالسه94099۸۶1412011۶0)بایگانی9411۸0( پروند ه  حسب  اینکه  نظربه 
سید علیرضانظاری  طرفیت  به  فاخرفرزند سید قاسم  معصومه  خانم  د عوی 
المکان  مجهول  به  باتوجه  صاد رگرد ید ه  د اوری  امربه  فرزند احمد قرارارجاع 
عمومی  د اد گاههای  د اد رسی  آیین  د ستورماد ه73قانون  حسب  خواند ه  بود ن 
د ریکی  انتشارآگهی  ازطریق  نوبت  د اوریک  ابالغ  مراتب  د رامورمد نی  وانقالب 
یک  گرد د ظرف  می  ابالغ  خواند ه  گرد د به  ومنتشرمی  د رج  ازجراید کثیراالنتشار 
هفته ازتاریخ نشرآگهی جهت معرفی د اور حد اقل30ساله ازاقارب وآشنابه وظایف 
غیراین صورت  د ر  د اد گاه حقوقی خرمشهرمراجعه  د وم  باشد به شعبه  زناشویی 

مراتب قانونی اعمال می گرد د . 
 شماره م.الف)9/۸34(

محمود مقد س نژاد -مد یرد فترشعبه د وم د اد گاه حقوقی خرمشهر

اد اره ثبت اسناد  امالک شهرستان جویبار

آگهی تحد ید  حد ود  موضوع ماد ه 3 قانون و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اول/د وم  هیات   شماره 139۵۶031001400۶۵7۵مورخ9۵/7/1۸  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  
رسمی به کالسه پروند ه شماره 1394114410014000۵۸7 مستقر د ر واحد  
ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض یک قطعه زمین با بنای احد اثی که 
عرصه آن وقف می باشد   متقاضی آقای / خانم موقوفه کربالئی حمزه و فصل 
علی و شیخ رحمان    به تصد ی اد اره اوقاف و امور خیریه شهرستان جویبار 
به شماره شناسه ملی 140029۶۶۵91 قطعه – واقع د ر ۸ اصلی بخش 7 به 
مساحت 2314/1۵ متر مربع خرید اری به صورت وقف انجام گرد ید ه است لذا 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود   نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و 
د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته 
انتشاراولین اگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را  از تاریخ  باشند  می توانند  
به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم 
د ر  بد یهی است  نمایند .  تقد یم  به مراجع قضائی  را  د اد خواست خود   اعتراض 

صورت انقضای مد ت مذکور و
عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد . ضمنا تحد ید  
حد ود  رقبه فوق ساعت ۸ صبح 9۵/10/20بعمل خواهد  آمد  لذا به موجب ماد ه 
14 قانون نسبت از مالکین و مجاورین د عوت می شود  که د ر روز و ساعت مقرر 
د ر این آگهی د ر محل حضور بهم رسانند  چنانچه هریک از صاحبان امالک و 
یا نمایند ه قانونی آنها د ر موقعه تحد ید  حد ود  و د ر محل حاضر نباشد  مطابق 
ماد ه 1۵ قانون ثبت ملک آنها  با حد ود  اظهار شد ه از طرف مجاورین تحد ید  
حقی  خود   برای  ارتفاقی  حقوق  حد ود   به  نسبت  که  اشخاص  و  شد   خواهد  
 30 مد ت  ظرف  حد ود   تحد ید   صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  میتوانند   قائلند  
روز د اد خواست واخواهی خود  را به اد اره ثبت و اسناد  تسلیم و از تاریخ تسلیم 

ظرف مد ت یکماه به اد اره ثبت اسناد  جویبار تحویل نمایید  م. الف 4۵09۵1
تاریخ انتشارنوبت اول : 9۵/9/20تاریخ  انتشار نوبت د وم :9۵/10/4

رئیس ثبت اسناد  و امالک جویبار حسین روحانی

اد اره ثبت اسناد  امالک شهرستان جویبار

آگهی تحد ید  حد ود  موضوع ماد ه 3 قانون و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اول/د وم  هیات   139۵۶031001400۶۶1۶مورخ9۵/7/19  شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  
رسمی به کالسه پروند ه شماره 1394114410014000234 مستقر د ر واحد  
احد اثی   بنای  با  زمین  قطعه  یک  وبالمعارض  مالکانه  جویبارتصرفات  ثبتی 
متقاضی آقای / خانم امامزاد ه عبد ا... گل محله   به تصد ی اد اره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان جویبار به شماره شناسه ملی 140029۶۶۵91 قطعه – واقع 
به صورت  به مساحت 1234/30 متر مربع خرید اری  اصلی بخش 7  د ر 2۵ 
وقف انجام گرد ید ه است لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت 
متقاضی اعتراضی د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشاراولین اگهی به مد ت 
د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مراجع قضائی تقد یم نمایند . 

بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و
عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد . ضمنا تحد ید  
حد ود  رقبه فوق ساعت ۸ صبح 9۵/10/20بعمل خواهد  آمد  لذا به موجب ماد ه 
14 قانون نسبت از مالکین و مجاورین د عوت می شود  که د ر روز و ساعت مقرر 
د ر این آگهی د ر محل حضور بهم رسانند  چنانچه هریک از صاحبان امالک و 
یا نمایند ه قانونی آنها د ر موقعه تحد ید  حد ود  و د ر محل حاضر نباشد  مطابق 
ماد ه 1۵ قانون ثبت ملک آنها  با حد ود  اظهار شد ه از طرف مجاورین تحد ید  
حقی  خود   برای  ارتفاقی  حقوق  حد ود   به  نسبت  که  اشخاص  و  شد   خواهد  
 30 مد ت  ظرف  حد ود   تحد ید   صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  میتوانند   قائلند  
روز د اد خواست واخواهی خود  را به اد اره ثبت و اسناد  تسلیم و از تاریخ تسلیم 

ظرف مد ت یکماه به اد اره ثبت اسناد  جویبار تحویل نمایید  م. الف 4۵0949
تاریخ انتشارنوبت اول : 9۵/9/20تاریخ  انتشار نوبت د وم :9۵/10/4

رئیس ثبت اسناد  و امالک جویبار حسین روحانی

اد اره ثبت اسناد  امالک شهرستان جویبار

آگهی تحد ید  حد ود  موضوع ماد ه 3 قانون و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اول/د وم  هیات   شماره 139۵۶031001400۶322مورخ9۵/7/13  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  
د ر  مستقر   139۵11441001400001۵2 شماره  پروند ه  کالسه  به  رسمی 
واحد  ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض یک قطعه زمین با بنای احد اثی  
اد اره  به تصد ی  العابد ین     زین  فاطمیه سید   موقوفه  / خانم  آقای  متقاضی 
اوقاف و امور خیریه شهرستان جویبار به شماره شناسه ملی 140029۶۶۵91 
قطعه – واقع د ر 2۵ اصلی بخش 7 به مساحت 219/12متر مربع خرید اری به 
صورت وقف انجام گرد ید ه است لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  
مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشاراولین اگهی به 
مد ت د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت 
تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مراجع قضائی تقد یم  از  یک ماه 

نمایند . بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و
عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد . ضمنا تحد ید  
حد ود  رقبه فوق ساعت ۸ صبح 9۵/10/20بعمل خواهد  آمد  لذا به موجب ماد ه 
14 قانون نسبت از مالکین و مجاورین د عوت می شود  که د ر روز و ساعت مقرر 
د ر این آگهی د ر محل حضور بهم رسانند  چنانچه هریک از صاحبان امالک و 
یا نمایند ه قانونی آنها د ر موقعه تحد ید  حد ود  و د ر محل حاضر نباشد  مطابق 
ماد ه 1۵ قانون ثبت ملک آنها  با حد ود  اظهار شد ه از طرف مجاورین تحد ید  
حقی  خود   برای  ارتفاقی  حقوق  حد ود   به  نسبت  که  اشخاص  و  شد   خواهد  
 30 مد ت  ظرف  حد ود   تحد ید   صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  میتوانند   قائلند  
روز د اد خواست واخواهی خود  را به اد اره ثبت و اسناد  تسلیم و از تاریخ تسلیم 

ظرف مد ت یکماه به اد اره ثبت اسناد  جویبار تحویل نمایید  م. الف 4۵09۵0
تاریخ انتشارنوبت اول : 9۵/9/20تاریخ  انتشار نوبت د وم :9۵/10/4

رئیس ثبت اسناد  و امالک جویبار حسین روحانی

اد اره ثبت اسناد  امالک شهرستان جویبار

آگهی تحد ید  حد ود  موضوع ماد ه 3 قانون و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اول/ هیات   139۵۶031001400۶۵79مورخ9۵/7/1۸  شماره  رای  برابر 
فاقد   های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  د وم 
سند  رسمی به کالسه پروند ه شماره 1394114410014000۵39 مستقر د ر 
واحد  ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض یک قطعه زمین با بنای احد اثی  
متقاضی آقای / خانم موقوفه کربالئی عابد   به تصد ی اد اره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان جویبار به شماره شناسه ملی 140029۶۶۵91 قطعه – واقع د ر ۸ 
اصلی بخش 7 به مساحت 12۸4/4۵ متر مربع خرید اری به صورت وقف انجام 
گرد ید ه است لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی 
د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشاراولین اگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  
را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم 
د ر  است  بد یهی  نمایند .  تقد یم  قضائی  مراجع  به  را  خود   د اد خواست  اعتراض 

صورت انقضای مد ت مذکور و
عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد . ضمنا تحد ید  
حد ود  رقبه فوق ساعت ۸ صبح 9۵/10/20بعمل خواهد  آمد  لذا به موجب ماد ه 
14 قانون نسبت از مالکین و مجاورین د عوت می شود  که د ر روز و ساعت مقرر 
د ر این آگهی د ر محل حضور بهم رسانند  چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نمایند ه قانونی آنها د ر موقعه تحد ید  حد ود  و د ر محل حاضر نباشد  مطابق ماد ه 
1۵ قانون ثبت ملک آنها  با حد ود  اظهار شد ه از طرف مجاورین تحد ید  خواهد  
شد  و اشخاص که نسبت به حد ود  حقوق ارتفاقی برای خود  حقی قائلند  میتوانند  
د اد خواست  روز   30 مد ت  ظرف  حد ود   تحد ید   صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود  را به اد اره ثبت و اسناد  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مد ت یکماه 

به اد اره ثبت اسناد  جویبار تحویل نمایید  م. الف 4۵094۸
تاریخ انتشارنوبت اول : 9۵/9/20تاریخ  انتشار نوبت د وم :9۵/10/4

رئیس ثبت اسناد  و امالک جویبار حسین روحانی

اد اره ثبت اسناد  امالک شهرستان جویبار

اول/ 9۵/7/1۸هیات  139۵۶031001400۶۵۶9مورخ  رای   شماره  به  پروند ه 
د وم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  
رسمی به کالسه پروند ه شماره 1394114410014000۵۶0 مستقر د ر واحد  
ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای / خانم موقوفه تقیان  به 
تصد ی اد اره اوقاف جویبار به   شماره شناسنامه و شماره شناسه 140029۶۶۵91 
مربوط به ششد انگ یک قطعه زمین عرصه به مساحت ۶۸4/2۵متر مربع از پالک 
فرعی از10اصلی قطعه واقع د ربخش7جویبارخرید اری صورت وقف نامه  محرز 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 1۵ روز  گرد ید ه است. 
آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی 
ماه  د و  مد ت  به  اگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند   می  باشند   د اشته  اعتراضی 
اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مراجع قضائی تقد یم نمایند . بد یهی 

است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و
الف  م.  شد .  خواهد   صاد ر  مالکیت  سند   مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عد م 

4۵0947
تاریخ انتشارنوبت اول : 9۵/9/20تاریخ  انتشار نوبت د وم :9۵/10/4

رئیس ثبت اسناد  و امالک جویبار حسین روحانی

اد اره ثبت اسناد  امالک شهرستان جویبار

پروند ه به شماره رای  139۵۶031001400۶۵90مورخ 9۵/7/1۸هیات اول/
د وم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  
مستقر   1394114410014000۵۵۸ شماره  پروند ه  کالسه  به  رسمی  سند  
خانم   / آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  جویبارتصرفات  ثبتی  واحد   د ر 
به   شماره شناسنامه  اوقاف جویبار  اد اره  به تصد ی  تقیان   موقوفه  امامزاد ه 
زمین  قطعه  یک  ششد انگ  به  مربوط   140029۶۶۵91 شناسه  شماره  و 
واقع  قطعه  از10اصلی  فرعی  پالک  از  مربع  4۸۶/2۵متر  مساحت  به  عرصه 
د ربخش7جویبارخرید اری صورت وقف نامه  محرز گرد ید ه است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود  د ر صورتی 
باشند   د اشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند   صد ور  به  نسبت  اشخاص  که 
می توانند  از تاریخ انتشاراولین اگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به این 
اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
صورت  د ر  است  بد یهی  نمایند .  تقد یم  قضائی  مراجع  به  را  خود   د اد خواست 

انقضای مد ت مذکور و
مالکیـت صـاد ر خواهـد  شـد .  اعتـراض طبـق مقـررات سـند    عـد م وصـول 

م. الف 4۵094۵
تاریخ انتشارنوبت اول : 9۵/9/20تاریخ  انتشار نوبت د وم :9۵/10/4

رئیس ثبت اسناد  و امالک جویبار حسین روحانی

رای قاضی شوراء

تاریخ  و  شماره   . :4/94ش/۶۸0  پروند ه  شماره   .   9۵/3/17: رسید گی  تاریخ 
نشانی  ورامین.  اختالف  حل  شورای  چهارم  حوزه   .   9۵/4/2-27۸: د اد نامه  
رسالت  بزرگراه  تهران  خواند ه:  نشانی   . پوئینک  مید ان  ورامین  خواهان: 
حل  شورای  رسید گی  جلسه   9۵/3/17 تاریخ  د ر   . پالک   فک   : خواسته   .
اختالف به تصد ی امضاء کنند گان ذیل تشکیل است . پس از مالحضه اوراق و 
محتویات پروند ه و نظر مشورتی اعضاء شورا ختم رسید گی را اعالم و به شرح 
ذیل مباد رت به صد ور رای می نماید  .))رای قاضی شورا(( د ر خصوص د عوی 
آقای مسعود  عرب عامری فرزند  قرابعلی به طرفیت آقای سامان )محمد ( همه 
الزام خواند ه به فک پالک از خود رو به شماره  کش فرزند  حسین به خواسته 
/بد نه ۸3۸194۶۶  به شماره شاسی  مد ل13۸3   77 ایران  انتظامی 12۶م۶9 
 21۶-943 شماره  گزارش  اخرین  به  نظر   124۸31724۶9 موتور  شماره  و 
است  نگرد ید ه  فک  موصوف  خود رو  پالک   : راهور  پلیس  از   94/12/۵ مورخ 
ابرازی  مستند ات  و  رسید گی  صورتجلسه  و  خواهان  اظهارات  به  توجه  با  لذا 
 : بر فک پالک  تعهد  مبنی  انجام  به جهت  مبایعنامه  استنکاف خواند ه وفق  و 
مستند  به موارد  مشروحه و تایید  صحت اظهارت حاضرین د ر جلسه رسید گی 
انتظامی  به ش  پارس  پژو  از خود رو  پالک  به فک  خواند ه  محکومیت  بر  رای 
مد ت  ظرف  و  غیابی  صاد ره  رای   . مینماید   اعالم  و  صاد ر   77 12۶م۶9ایران 
بیست روز قابل واخواهی می باشد  .خ / م الف ۵۶3                                         

   قاضی حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان ورامین 

آگهی ماد ه سه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی
آقای محمد  احمد ی سرخید ر فرزند  حسن د رخواست رسید گی به قولنامه عاد ی 
خود  را از پالک   فرعی از ۵4 اصلی سرخید ر واقع د ر بخش 13کرمانشاه معروف 
از حسن احمد ی خرید اری و د رخواست  ارثی  آقایان بصورت  از  به سرخید رکه 
سند  مالکیت نمود ه پروند ه نیز تحت کالسه 93  –  1۶4 تشکیل و به هیئت 
شماره  رأی  برابر  رسید گی  از  پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع 
139۵۶031۶007001309 مورخ 2۵  /  ۸  /  139۵   ، حکم به صد ور سند  
مالکیت یک باب پارکینگ به مساحت 3۶40/۵0 متر مربع به نام آقای محمد  
احمد ی سرخید ر صاد ر نمود ه است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان مرحوم 
حسن احمد ی می باشد  لذا مراتب د ر د و نوبت د ر فاصله 1۵روز آگهی می شود  
تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد  تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مد ت د وماه اعتراض خود  را کتباً به این اد اره تسلیم د ارند  تا به 
د اد گاه ارسال گرد د ، معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مباد رت 
به تقد یم د اد خواست به د اد گاه عمومی محل نماید  و گواهی تقد یم د اد خواست 
را به اد اره محل تحویل د هد . بد یهی است پس از انقضای مد ت مقرر اد اره ثبت 
برابر مقررات سند  مالکیت مورد  تقاضا به نام آقای محمد  احمد ی سرخید ر صاد ر 

خواهد  نمود  صد ور سند  مالکیت مانع از مراجعه متضرر به د اد گاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد  و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول  20  / 9 / 139۵ تاریخ انتشار د وم ۵  /  10  /  139۵



8 شهرستان هاشنبه 20 آذر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3376

آگهی

ابوالقاسم   خواند ه  طرفیت  به  د اد خواستی  االئمه   ثامن  اعتبار   تعاونی  خواهان 
تاد یه و مطالبه  تاخیر  به خواسته  مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت  اقبالی 
نمود ه  که جهت  تهران   د اد گاه عمومی شهرستان  تقد یم  د اد رسی    خسارت 
مطهری  شهید   قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  شعبه 1۸4د اد گاه  به  رسید گی 
تهران  واقع  د ر تهران _یافت آباد  کوی ولیعصر مجتمع قضایی مطهری  ارجاع  
آن   رسید گی  وقت  و  که  گرد ید ه  ثبت    9۵099۸0213۵00۶44 کالسه  به  و 
139۵/10/2۸ ساعت 9/00 تعیین شد ه است  به علت مجهول  المکان  بود ن 
خواند ه  و د ر خواست  خواهان و به تجویز ماد ه 73 قانون   آیین  د اد رسی  د اد گاه  
های عمومی  و انقالب  د ر امور مد نی  و د ستور د اد گاه  مراتب یک نوبت  د ر 
یکی از جراید   کثیراالنتشار  آگهی  میشود  تا خواند ه پس از نشر  آگهی و اطالع 
از مفاد  آن  به  د اد گاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود ,نسخه د وم 

د اد خواست و ضمایم  را د ریافت و د ر وقت فوق جهت رسید گی حاضر  گرد د  
110/107343    د اد گاه حقوقی شعبه 184 د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید  

مطهری تهران

آگهی
به خواسته   رضا رحیمی   به طرفیت خواند ه  د اد خواستی  وثوقی   رضا  خواهان 
د اد گاه  تقد یم  د اد رسی    مطالبه خسارت  و  رسمی    سند   تنظیم    به  الزام  
عمومی شهرستان تهران  نمود ه  که جهت رسید گی به شعبه 1۸4د اد گاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی شهید  مطهری تهران  واقع  د ر تهران _یافت آباد  کوی 
ولیعصر مجتمع قضایی مطهری  ارجاع  و به کالسه 9۵099۸0213۵00۶49  
ثبت گرد ید ه که و وقت رسید گی آن  139۵/10/27 ساعت 11/30 تعیین شد ه 
است  به علت مجهول  المکان  بود ن خواند ه  و د ر خواست  خواهان و به تجویز 
ماد ه 73 قانون   آیین  د اد رسی  د اد گاه  های عمومی  و انقالب  د ر امور مد نی  و 
د ستور د اد گاه  مراتب یک نوبت  د ر یکی از جراید   کثیراالنتشار  آگهی  میشود  
تا خواند ه پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد  آن  به  د اد گاه  مراجعه  و ضمن 
اعالم نشانی  کامل خود ,نسخه د وم د اد خواست و ضمایم  را د ریافت و د ر وقت 

فوق جهت رسید گی حاضر  گرد د  
110/107348    د اد گاه حقوقی شعبه 184 د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید  
مطهری تهران

آگهی
خواهانرحمت اله  مشایخ د اد خواستی به طرفیت خواند ه رضا واحد ی  به خواسته  
د اد رسی    خسارت  مطالبه  و  تاد یه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه 
شعبه  به  رسید گی  جهت  که  نمود ه   تهران   شهرستان  عمومی  د اد گاه  تقد یم 
د ر  واقع   تهران   مطهری  شهید   قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  1۸4د اد گاه 
به کالسه  و  ارجاع   قضایی مطهری   ولیعصر مجتمع  آباد  کوی  _یافت  تهران 
9۵099۸0213۵00۵07  ثبت گرد ید ه که و وقت رسید گی آن  139۵/10/27 
ساعت 9/30 تعیین شد ه است  به علت مجهول  المکان  بود ن خواند ه  و د ر 
خواست  خواهان و به تجویز ماد ه 73 قانون   آیین  د اد رسی  د اد گاه  های عمومی  
و انقالب  د ر امور مد نی  و د ستور د اد گاه  مراتب یک نوبت  د ر یکی از جراید   
کثیراالنتشار  آگهی  میشود  تا خواند ه پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد  آن  به  
د اد گاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود ,نسخه د وم د اد خواست و ضمایم  

را د ریافت و د ر وقت فوق جهت رسید گی حاضر  گرد د  
110/107345    د اد گاه حقوقی شعبه 184 د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید  
مطهری تهران

آگهی

خواهان  عباس بیات د اد خواستی به طرفیت خواند گان  ابراهیم فقیهی و عبد ا... 
عباسی تشنیزی  به خواسته ابالغ رای د اوری  تقد یم  د اد گاههای عمومی شهرستان 
مجتمع  حقوقی  عمومی  د اد گاه   9 شعبه  به  رسید گی  جهت  که  نمود ه  تهران 
قضایی شهید  بهشتی  تهران واقع د ر تهران خ شهید  سپهبد  قرنی تقاطع خ سمیه 
مجتمع قضایی شهید  بهشتی  ارجاع و به کالسه  9۵099۸022۶900403 ثبت 
گرد ید ه به علت مجهول المکان بود ن خواند ه و د رخواست خواهان و به تجویز 
ماد ه 73 قانون آیین د اد رسی د اد گاههای عمومی و انقالب د ر امور مد نی و د ستور 
د اد گاه مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیراالنتشار آگهی می شود  تا خواند ه 
به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی  از مفاد  آن  از نشر آگهی و اطالع  پس 
کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را د ریافت و چنانچه د ر مهلت بیست 
روز اعتراضی نسبت به رای د اوری د اشته باشد  د ر وقت مقرر فوق د ر این شعبه 

حاضر گرد د  و اعتراض خود  را تقد یم د اد گاه نماید .
 110/10۶139    منشی شعبه 9د اد گاه عمومی حقوقی شهید  بهشتی  تهران

آگهی تجد ید  مناقصه نوبت د وم

پروژه  اجرای  د ارد   نظر  د ر  ماهد شت  شهرد اری 
اعتبار  با  ماهد شت  شهر  سطح  معابر  جد ولگذاری 

برآورد ی 4/000/000/000 ریال را به پیمانکار واجد الشرایط د ارای:
الف- اساسنامه و اسناد  ثبت شرکت و گواهی  آخرین تغییرات

ب- گواهی نامه صالحیت پیمانکاری مربتط
ج- گواهی ثبت نام د ر نظام و مالیات بر ارزش افزود ه

د - کد  اقتصاد ی
ه- گواهی حد اقل د و مورد  سوابق اجرایی مرتبط

اسنامه و  از متقاضیان د عوت می شود  جهت د ریافت  لذا  نماید .  اقد ام 
پایان وقت  تا  تاریخ د رج آگهی حد اکثر  از  از شرائط  آگاهی  و  مناقصه 
اد اری روز یکشنبه مورخ 1395/9/28 با ارائه اسناد  فوق الذکر نسبت به 
د ریافت اسناد  مناقصه اقد ام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید .
-شهرد اری د ر رد  یا قبول هر یک از پیشنهاد ات مختار است.

-هزینه د رج آگهی به عهد ه برند ه یا برند گان مناقصه می باشد .

شهرد اری ماهد شت

آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای(  شماره ۰22- ۹5- 823
کد  فراخوان پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 1467۰۹4

شماره مجوز اد اره کل روابط عمومی وزارت نفت)13۹5-3874(
شرکت گاز استان ارد بیل د ر نظر د ارد  پروژه گازرسانی به محور صنعتی مراد لو تا روستای ارد وخان کند ی و تازه کند  شهرستان مشگین شهر 

را به شرح ذیل و مطابق مشخصات فنی و استاند ارد های شرکت ملی گاز ایران از طریق مناقصه به پیمانکار حائز شرایط واگذار نماید .
الف- احد اث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن به اقطار 63، 90 و 160 میلیمتر و به طول 14400 متر.

ب- احد اث شبکه توزیع گاز فوالد ی به قطر 6 اینچ و به طول 11900 متر.
ج- ساخت و نصب یک مورد  ایستگاه حفاظت کاتد ی)CPS(  از نوع بستر آند ی افقی.

بد ین منظور از کلیه شرکتها و پیمانکاران متخصص واجد  شرایط که د ارای توان و ظرفیت خالی انجام کار را د ارند  با ارائه رتبه بند ی و گواهی تایید  صالحیت د ر رشته 
تاسیسات و تجهیزات یا رشته نفت و گاز با پایه 5 ثبت شد ه د ر سامانه ساجار به همراه گواهینامه تایید  صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
که توانایی انجام کار مذکور را د ارند  و با د ر د ست د اشتن معرفی نامه کتبی د ر ساعات اد اری به د فتر امور قرارد اد ها واقع د ر ارد بیل، شهرک کارشناسان، )مجتمع 
اد اری( ساختمان مرکزی شرکت گاز استان ارد بیل، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 160/000 ریال)یکصد  و شصت هزار ریال( به شماره حساب 
2174630833002  نزد  بانک ملی ایران شعبه مید ان د کتر شریعتی ارد بیل د ر وجه شرکت گاز استان ارد بیل و با ارائه رسید  بانکی اسناد  مناقصه را د ریافت و با توجه به 

مفاد  آن پیشنهاد  قیمت خود  را تنظیم و به د بیرخانه مرکزی شرکت گاز استان ارد بیل تحویل نمایند .
توجه : د ر اجرای ماد ه 3 قانون حد اکثر استفاد ه از توان فنی و مهند سی تولید ی و صنعتی و اجرائی کشور رعایت بخشنامه شماره 106/287206-1381/10/14 معاون رئیس 

جمهور و رئیس سازمان مد یریت و برنامه ریزی کشور الزامی است.
1-مبلغ و نوع تضمین شرکت د ر فرآیند  اجرای کار: سپرد ه شرکت د ر فرآیند  اجرای کار به مبلغ 550/000/000 ریال)پانصد  و پنجاه میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه 
معتبر بانکی که برای مد ت سه ماه معتبر بود ه  و تا سه ماه د یگر قابل تمد ید  باشد  و یا واریز به حساب شماره 2174630814001 بانک ملی ایران شعبه مید ان د کتر شریعتی 

ارد بیل.
2-تاریخ شروع فروش اسناد : روز یکشنبه مورخ 95/5/28  از ساعت 8/00 

3-تاریخ پایان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 95/10/1  قبل از ساعت14/30 
4-تاریخ تسلیم پیشنهاد  قیمت: روز یکشنبه مورخ 95/10/12 قبل از ساعت 12/00  

5-تاریخ بازگشایی: روز یکشنبه مورخ 95/10/12 راس ساعت 15/00 د ر ساختمان مرکزی شرکت گاز استان ارد بیل.
ضمنا آگهی فوق د ر شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی »شانا« د ر قسمت مناقصه و مزاید ه به آد رس WWW.SHANA.IR و شبکه اطالع رسانی شرکت گاز استان 

ارد بیل به آد رس WWW.GAS-AR.IR د رج گرد ید ه است.تلفن تماس: 33743782-045 -   تاریخ چاپ: نوبت اول 95/9/20 –   نوبت د وم 95/9/22 

روابط عمومی شرکت گاز استان ارد بیل       

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک 
استان البرز

اد اره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
آگهی موضوع ماد ه 3 قانون و ماد ه12 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد  سند  رسمی
برابر رای شماره 139۵۶03310120101۶۶ مورخه 
9/۶ /139۵  جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد  سند  رسمی 
مالکانه  تصرفات  ساوجبالغ  ثبت  واحد   د ر  مستقر 
اله      بالمعارض متقاضی نوروز گلی      فرزند  لطف 
د ر  آباد   بستان  از  به شماره شناسنامه 14۶4صاد ره 
ششد انگ  یک باب ساختمان  به مساحت 110متر 
سهمی   از  اصلی   4 از  فرعی   ۵3۶ پالک  از   مربع 
روشنعلی نخبه زعیم ذیل صفحه 10۵ د فتر 323 واقع 
د ر هشتگرد  محرز گرد ید ه است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 1۵ روز د ر روزنامه 
های کثیر االنتشار و محلی د ر یک تاریخ چاپ و آگهی 
می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  
توانند   باشند  می  د اشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض 
خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، د رخواست خود  را به 
مراجع قضایی تقد یم نمایند .بد یهی است د ر صورت 
طبق  اعتراض  وصول  عد م  و  مذکور  مد ت  انقضای 

مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد . م/الف ۵۶9
   تاریخ انتشار اول :  9۵/9/20            تاریخ انتشار 

د وم  :9۵/10/۵
    محمد  افخمی ـ رئیس اد اره ثبت اسناد  وامالک 
شهرستان ساوجبالغ  

 نوبت اول

آگهی

تجد ید نظر خواهان عصمت د هقانی پور جوان د اد خواستی به طرفیت تجد ید نظر 
کالسه  پروند ه  موضوع   41۸ شماره  د اد نامه  به  نسبت  شعبانیان  ژیال  خواند ه 
بایگانی 900۸29 به علت مجهول المکان بود ن تجد ید نظر خواند ه و د رخواست 
تجد ید نظر خواهان و به تجویز ماد ه 73 قانون آئین د اد رسی د اد گاههای عمومی 
و انقالب د ر امور مد نی مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیراالنتشار آگهی 
می شود  تا خواند ه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن ظرف د ه روز به د اد گاه 
را  ضمائم  و  د اد خواست  د وم  نسخه  خود   کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه 

د ریافت و چنانچه مطلبی د ارد  کتبا اعالم نمایید .
110/106137   مد یر د فتر د اد گاه حقوقی شعبه 9 د اد گاه عمومی تهران 

آگهی
مقد اد ی    فاطمه  خواند ه  طرفیت  به  د اد خواستی  قربانی    اله  معرفت  خواهان 
تقد یم  اساسی    تعمیرات  انجام  به  الزام  د اد رسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به 
به شعبه 1۸۸   نمود ه که جهت رسید گی  تهران  د اد گاههای عمومی شهرستان 
د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت تهران واقع د ر تهران ضلع شمالی 
به  و  ارجاع  تهران   بعثت  ترمینا ل جنوب جنب مسجد  قد س مجتمع قضایی 
کالسه 9۵01۸2 ثبت گرد ید ه به علت مجهول المکان بود ن خواند ه و د رخواست 
خواهان و به تجویز ماد ه 73 قانون آیین د اد رسی د اد گاههای عمومی و انقالب د ر 
امور مد نی  به خواند ه ابالغ می گرد د  ظرف یک هفته پس از نشر آگهی با مراجعه 
به شعبه و مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا اقد ام د ر غیر 

اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد  شد .
 110/106135    منشی شعبه188  د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت    تهران

آگهی
پیرو آگهی های منتشره د ر جراید  بد ینوسیله به محکوم علیه مستوره  امامی  و 
ثریا و تیمور  و خد یجه  و معصوم  و حبیبه  آذر  و مهری  همگی  براتلو  و لیال  
تقی خانی  و زهرا و آرزو  و غالم  و حمید  همگی  محمد ی   که مجهول المکان 
میباشد  ابالغ میگرد د  چون وفق د اد نامه شماره 00۶۶۸صاد ره از شعبه 1۸0 حقوقی  
و د اد نامه 003۸۸ شعبه 49 تجد ید نظر تهران   د ر پروند ه شماره 940393 محکوم 
به  اخذ پایانکار  و تنظیم  سند رسمی  و اخذ صورت مجلس   د ر حق محکوم له 
فاطمه  رجبی   و نیم عشر د ولتی شد ه اید  ظرف د ه روز از انتشار این آگهی مهلت 
د ارید  نسبت به اجرای مفاد  اجراییه اقد ام نمایید  د ر غیر اینصورت د ایره اجرای 
احکام  طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقد ام خواهد  نمود  

110/107338 مد یر د فتر د اد گاه حقوقی شعبه 180 د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی  شهید  
مطهری تهران

آگهی ابالغ
 وقت رسید گی به مجهول المکان محمد  تقی حسینعلی پور

شماره  به  بابل  شهرستان  د اد سرای  اول  شعبه  از  ارسالی  خواست  کیفر  حسب 
د اد رسی  آیین  قانون   1۸0 ماد ه  طبق  بد ینوسیله   9۵10431112۵0302۵
محمد   المکان  مجهول  متهم  به  کیفری  امور  د ر  انقالب  و  عمومی  د اد گاههای 
تقی حسینعلی پور ابالغ می گرد د : د ر پروند ه شماره 9۵0۸49 این د اد گاه حسب 
شکایت محمد  علی گل بابانژاد  متهم هستید  به اتهام خیانت د ر امانت لذا راس 
اتهام  از  و  یافته  حضور  د اد گاه  این  د ر   139۵/11/19 مورخ  صبح   11 ساعت 
انتسابی خود  د فاع نمائید .د ر صورت عد م حضور غیابی رسید گی و تصمیم قانونی 

اتخاذ خواهد  شد .
رئیس شعبه 103 د اد گاه کیفری د و بابل      عباسعلی سواد  کوهی

افزایش 12 د رصد ی برخورد  پلیس 
راهور استان البرز با تخلفات

پلیس راهور استان البرز طی گزارشی اعالم کرد ؛ د ر 
هشت ماهه سال جاری با تخلفات ذیل برخورد  شد ه 
است که شامل؛ 17۶۵03 نفر رانند ه حاد ثه ساز که 
نسبت به مد ت مشابه سال قبل 24 د رصد  افزایش 
است؛ 2737۸4  آمد ه  گزارش  این  است.د ر  د اشته 
رانند ه د ارای تخلفات ساکن بود ه اند  که نسبت به 

مد ت مشابه 9 د رصد  افزایش د اشته است.
 همچنین ۵۶144۸ رانند ه که د ر سایر تخلفات را 
مرتکب شد ه اند  با آنان برخورد  شد ه که نسبت به 

سال قبل 10 د رصد  افزایش د اشته است. 
پلیس راهور استان البرز د ر این گزارش ذکر کرد ه 
است؛ 3۶31 نفر رانند ه متخلف نیز به د اد گاه اعزام 
شد ه اند |، که نسبت به مد ت مشابه 12 د رصد  رشد  

د اشته است.
بهره   مند ی 1۰1۰ د انشجوی مد د جو از 

خد مات کمیته امد اد  بوشهر 

مد یر کل کمیته امد اد  استان بوشهر گفت: بکهزار و 
10 نفر از فرزند ان مد د جویان زیرپوشش کمیته امد اد  
بعنوان د انشجو از خد مات حمایتی و کمک هزینه 

تحصیلی این نهاد  استفاد ه می کنند .
 احمد  لطفی افزود : 1۶ آذر، روز خود باوری جوانان 
و  عزت  نماد   به  که  است  ایران  برومند   د انشجوی 
ایستاد گی و مبارزه با استکبار و بد خواهان ملت بزرگ 

ایران تبد یل شد ه است.
وی با اشاره به اینکه د انشگاه د ر هر کشوری مظهر 
پویایی، تحرک، رشد  و بالند گی وخاستگاه آزاد ی و 
ازهویت فرهنگی آن جامعه است،  اصول برخاسته 
افزود : د انشجویان از مهم ترین سرمایه های اجتماعی 
هستند  که د ر حال و آیند ه کشور، نقشی اساسی و 

تعیین کنند ه د ارند  و باید  مورد  حمایت قرار گیرند .
لطفی با بیان اینکه یکی از برنامه های کمیته امد اد  
حمایت تحصیلی از د انشجویان مد د جوی بی بضاعت 
است، یاد آور شد : بیش از یکهزار 10 نفر از فرزند ان 
مقاطع  د ر  حمایت  تحت  های  خانواد ه  د انشجوی 
از  د کترا  و  ارشد   کارشناسی  کارشناسی،  کارد انی، 
کمیته  تحصیلی  هزینه  و کمک  خد مات حمایتی 
امد اد  د ر هر د و نیمسال تحصیلی استفاد ه می کنند .

وی افزود : د ر نیمسال اول سال جاری پنج میلیارد  
این  به  ریال کمک هزینه تحصیلی  میلیون  و 10 

د انشجویان پرد اخت شد ه است.
مد یرکل کمیته امد اد  استان بوشهر با اشاره به اینکه 
یکی د یگر از برنامه های امد اد ، تشویق فرزند ان نخبه 
د انشجو است، گفت: هم اکنون 3۵ نفر نخبه د انشجو 
تحت حمایت کمیته امد اد  است که د ر طول سال 
خد مات ویژه ای را برای این نخبگان د ر نظر گرفته 
می شود  و از خد مات ویژه ای د ر زمینه تحصیلی 

برخورد ار می شوند .

د انشجویان خارجی برای تحصیل به اصفهان می آیند 

و  رئیسه  هیات  اعضای  مطبوعاتی  نشست  د ر  شیرانی-اصفهان- 
بیستمین  مناسبت  به  اصفهانی  اشرفی  شهید   د انشگاه  بنیانگذاران 
سالگرد  تاسیس د انشگاه، اهم اهد اف این د انشگاه د ر ارتقای ظرفیت 
کارد انی،  مقاطع  د ر  و  رشته   ۵۶ د ر  د انشجو  از 4۵00  بیش  علمی 
کارشناسی، کارشناسی ارشد  و د کترا، مطرح گرد ید  که از بد و تاسیس 
تاکنون بد ون هیچ بود جه د ولتی  و با استفاد ه از اساتید  برجسته و کاد ر 

مجرب، توانسته بیش از 10 هزار فارغ التحصیل د اشته باشد .
د کتر سید  حمید  امامی رئیس د انشگاه اشرفی اصفهانی  با اشاره به 
سابقه تاسیس د انشگاه از سال 137۵ بعنوان یک موسسه با ساختمانی 
روند   تشریح  به  د و رشته کارشناسی،  با  د روازه شیراز  د ر  استیجاری 
توسعه د انشگاه پرد اخت و افزود : اکنون د انشگاه اشرفی اصفهانی با د و 
ساختمان کامل و۸0 کالس، پایگاه های آزمایشگاهی، ۶0 نفر عضو 
هیات علمی تمام وقت و 2۵0 نفر هیات علمی مد عو و تعد اد  قابل 
توجهی کارمند  و سایر امکانات د انشگاهی د ر فضایی مناسب، 4۵00 
د انشجو د ر مقاطع مختلف را پوشش می د هد  که معاد ل یک سوم 
جمعیت د انشجویان د انشگاه اصفهان را بد ون بهره مند ی از حمایت 
های د ولتی تامین می کند . وی با بیان اینکه  مقطع د کترا د ر نیمسال 
اول سال تحصیلی جاری د ر 7 رشته راه اند ازی شد ه است، از 20 رشته 
کارشناسی ارشد ، 1۵ رشته کارشناسی و مابقی د ر مقطع کارد انی با 
کیفیت باالی آموزشی خبر د اد  که توانسته د ر کاهش خروج جوانان 
به خارج از کشور موثر باشد . رئیس د انشگاه اشرفی خاطرنشان کرد : 
تاکنون 104 مقاله علمی-پژوهشی، آی اس آی و کنفرانس از سوی 
اساتید  ما ارائه شد ه است. همچنین، قرارد اد  هایی با برخی از وزارتخانه 
ها برای تد وین سند  راهبرد ی سازمان ها، ازجمله آب و فاضالب، فوالد  
مبارکه، ذوب آهن و ... د ر زمینه های مختلف علمی، زیست محیطی، 
بیوتکنولوژی منعقد  کرد ه ایم و رویکرد  ما از آموزش محور به پژوهش 

محور ارتقا یافته است. 
د ر اد امه، د کتر رضا انشایی، قائم مقام د انشگاه و معاونت د انشجویی-

فرهنگی با اشاره به فضای 10 هزار متری د انشگاه اشرفی د رسپاهان 
از  ایاب و ذهاب د انشجویان،  بینی  و پیش  امکانات خوابگاهی  شهر، 
نقش بخش خصوصی د ر پیشبرد  اهد اف توسعه کشور سخن راند . وی 
با استناد  به سخنان امام راحل مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی 
بیان د اشت: اکنون موسسات و د انشگاه های غیر د ولتی بد ون د ریافت 
بود جه از د ولت، کار خود  را انجام می د هند  و اگر ما بتوانیم د ر این 
شرایط بحران و تحریم کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، بخش 
قابل توجهی از هزینه های د ولتی کاهش می یابد . این د ر حالی است که 
د انشگاه پیام نور عالوه بر د ریافت شهریه از د انشجویان، 1000 میلیارد  

تومان بود جه از د ولت می گیرد . 
د کتر انشایی  جایگاه د انشگاه اشرفی اصفهانی را د ر سطح بند ی بین 
د انشگاه های غیر انتفاعی کشور، سطح  یک اعالم کرد  و افزود : البته 
هنوز رتبه بند ی علمی انجام نشد ه و یکی از شاخص ها رتبه بند ی 
تفاهم نامه با د انشگاه های خارج از کشور است که بزود ی چند ین تفاهم 

نامه با د انشگاه های آلمان خواهیم د اشت.
د کتر علی اسماعیلی د یگر عضو هیات رئیسه د انشگاه اشرفی اصفهانی 
نیز از راه اند ازی مرکز زبان آموزی و آموزش زبان های فارسی، د وره 
های بازآموزی د ر حوزه بین الملل د انشگاه سخن راند  که تاکنون 103 
د انشجوی خارجی از کشورهای مختلف ازجمله اروپا، امریکا، کشورهای 
افریقایی و کشور های منطقه که بیشتر مطالعات شرق شناسی د اشته 
 70 نیز  اکنون  اند .  کرد ه  استفاد ه  فارسی  آموزی  زبان  د وره  از  اند ، 

د انشجوی خارجی د ر مقطع کارشناسی مشغول تحصیل هستند .

خبر خبر

همایش گرامید اشت روز جهانی معلوالن د ر سالن 
هالل احمراستان مازند ران برگزار شد .

همایش  زاد ه؛  حسن  فاطمه  زمان-  پیام  خبرنگار 
سعید   سید   د کتر  حضور  با  معلوالن  جهانی  روز 
معاون  قلند ری  مازند ران،  بهزیستی  مد یرکل  آرام 
توانبخشی بهزیستی مازند ران، منفرد  رئیس حراست 
بهزیستی مازند ران، مد یران استانی و شهرستانی و 
د ر  اسالمی شهر شهرستان ساری  اعضای شورای 

سالن هالل احمر ساری برگزار شد .
د کتر سید  سعید  آرام مد یرکل بهزیستی مازند ران د ر 
همایش روز جهانی معلوالن گفت: همه ساله سوم 
د سامبر مصاد ف با  13آذر روز جهانی معلوالن  است 
معلولیت  د ارای  افراد   جهانی  روز  امسال  شعار  که 
آیند ه ای که ما می خواهیم جهانی فراگیر و برابر 

برای همه است.
جامعه  نعمت  معلوالن  اینکه  بیان  با  آرام  د کتر   
هستند  و خد مت به این افراد  سعاد ت است.افزود  : 
به معلوالن نباید  بعنوان شهروند  د رجه د و نگاه شود  
بلکه برای د ستیابی  به  جامعه فراگیر و برابر همه 
افراد  تاثیر گذار شناخته شوند  تا معلوالن خود  را 

عضو واقعی این جامعه بد انند .
مد یرکل بهزیستی مازند ران  به توجه د ولت تد بیر 
و امید  به قشر معلوالن د ر 3سال اخیر اشاره کرد  

بسیاری  توانمند ی  د ارای  معلوالن  افزود : جامعه  و 
معلوالن  جامعه  به  نگاه  تغییر  نیازمند   هستند ، 
نسبت  آمیز  ترحم  نگرش  که  وقتی  تا  و  هستیم 
به معلوالن تغییر نکند ، جامعه فراگیری نخواهیم 
د اشت.وی گفت:نگاه د ولت و ریاست جمهوری به 
افراد  معلول نگاهی خاص و ویژه است که طبق 
تاکید  ایشان نگاه به معلولیت نباید  محد ود یت را 

برای این افراد  د ر جامعه ایجاد  کند .

عنوان  به  معلول  یک  د اد :  اد امه  آرام  د کتر 
د ر  عاد ی  افراد   مانند   د ارد   حق  شهروند   یک 
این  حق  احقاق  برای  پس  کنند   زند گی  جامعه 
بهزیستی  کل  نیست.مد یر  قانون  به  نیاز  قشر 
لوازم کمک  به  رسید گی  اینکه  بیان  با  مازند ران 
تد بیروامید   د ولت  اقد امات  از  یکی  توانبخشی 
های  نیازمند ی  حاضر  حال  د ر  افزود :  بود ، 
زمانی که  توانبخشی د ر  لوازم کمک  به  معلوالن 

د اد ه  پاسخ  روز  به  کنند ،  مراجعه  بهزیستی   به 
خد مات  مرکز،   102 حاضر  حال  د ر  شود .  می 
شناختی  روان  و  توانبخشی  صورت  به  تخصصی 

به ۵200 معلول ارائه می د هند .
ژنتیک،شنوایی  گری  گفت:غربال  آرام  د کتر 
بهزیستی  سازمان  د ر  سنجی  بینایی  و  سنجی 
و  موقع  به  شناسایی  جهت  اقد امات  مهمترین 

جلوگیری از معلولیت صورت میگیرد .
اماکن  از  استفاد ه  مازند ران  بهزیستی  مد یرکل 
قانونی  حق  را  شهری  محیط  و  معابر  عمومی، 
معلوالن د انست و افزود : فضاسازی مناسب شهری 
برای معلوالن و ایجاد  فرصت های برابر اجتماعی، 
اقتصاد ی با تسهیل د ر مبلمان شهری و استاند ارد  
که  است  مسائلی  از  تاسیسات  و  ها  سازه  سازی 

باید  با جد یت برای این قشر به آن توجه شود .
وی توانمند  سازی معلوالن را نیازمند  آموزش از 
خانواد ه د انست و افزود : البته معلوالن باید  خود  را 
باور د اشته باشند  که توانمند ند  و هم خود  آنها و 
هم سایر افراد  جامعه معلولیت را مساوی با ناتوانی 

فرض نکنند .
د ر پایان مراسم  متن پیام ریاست محترم جمهور 
قرائت و از برخی معلوالن توانمند  استان با اهد ای 

جوائزی تجلیل شد . 

همایش گرامید اشت روز جهانی معلوالن د ر مازند ران برگزار شد 

شهرآبد ان  اسالمی  شورای  رییس 
اصلی  های  د غد غه  از  یکی  گفت: 
مرد م شهرآبد ان وبخش شبانه روزی 

کرد ن مرکز د رمانی است. 
اظهارد اشت:  فرد    رشید ی  ابراهیم 
بوشهر،ب  اصلی  جاد ه  د ر  آبد ان 
د ارد   جا  که  شد ه  واقع  ند رعباس 
اهالی  د رخواست  به  امر  مسوالن 

آبد ان جامه عمل بپوشانند .
د رمانی  مرکز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
د ر   افزود :  است  پزشک  د و  د ارای 
به  باید   ود رمان  بهد اشت  حوزه 
نیاز د رمانی مرد م اهمیت  سالمت و 

د اد .
شرب  کرد :آب  اضافه  همچنین   فرد   رشید ی 
یکی از نیازهای مهم واساسی مرد م آبد ان است، 
متاسفانه مرد م آبد ان  به خصوص چند ین شهرک 
آبد ان  د ر  آبرسانی  وشبکه  د ارند   توسعه  مشکل 
توسعه پید ا نکرد ه است، با توجه به پیگیری های 
مکرر و جواب مسوالن آب وفاضالب مشکل اعتبار 

بیشتر نمود  یافته است..
از  گالیه  ضمن  آبد ان   اسالمی  شورای  رییس 

اد ارات  تصریح کرد : متاسفانه اد ارات د ر خصوص 
نمایند گی د ر بخش آبد ان همکاری نمی کنند .

وی همچنین به مسایل ومشکالت آبد ان پرد اخت 
سند   مشکل  با  خانوار   300 تعد اد   د اد :  اد امه  و 
نیز  و شهرسازی  مسکن  بنیاد   و  اند   بود ه  مواجه 

به موقع پاسخگو نیست.
شیرین  اب  نرخ  مشکالت  به  د رپایان   وی 
به  زمین  واکذاری  سد ها،  الیروبی  ها،  صصکن 
جوانان و واگذاری زمین به متقاضیان اشاره کرد  

و خواستار توجه بیشتر مسوالن شد .

اولین یاد واره شهد ای همکار شرکت پتروشیمی با حضور خانواد ه معزز شهد ا و تنی چند  از 
مسئولین استان و شهرستان د ر این مجتمع برگزار شد .

اولین یاد واره شهد ای وابسته به همکاران شرکت پتروشیمی شازند  با حضور خانواد ه معظم 
ولد خانی  مهند س  آقای  جناب  با حضور  همچنین  و  شهرستان  و  استان  مسئولین  شهد ا، 
مد یریت محترم عامل وتنی از معاونین، مد یران و جمع کثیری همکاران و بسیجیان پایگاه 

مقاومت شهید  تند گویان د ر محل سالن آمفی تئاتر مجتمع پتروشیمی شازند  برگزار شد . 
د ر این یاد واره که جمعی از اعضای خانواد ه های معظم شهد ای وابسته به همکاران، مسئولین 
استان و شهرستان از جمله مقد سی نمایند ه محترم اراک، خند اب و کمیجان د ر مجلس 
شورای اسالمی، میرزایی فرماند ار شهرستان شازند ، حجت االسالم والمسلمین نیکزاد  امام 
جمعه شهر مهاجران و ائمه جماعات شهرهای آستانه و توره، سرد ار پاسد ار جانباز ماند نی از 
فرماند هان د وران د فاع مقد س و جبهه مقاومت د ر سوریه و سرهنگ رسولی فرماند ه سپاه 
شازند  حضور د اشتند . مهند س ولد خانی د ر سخنانی ضمن گرامید اشت و تبریک هفته بسیج 
یاد واره به معرفی کوتاهی  این  از ستاد  برگزاری  و خیر مقد م به میهمانان حاضر و تشکر 
نظام  و سربلند ی  اد امه گفت: عزت  د ر  و  پرد اختند   و مسائل جاری شرکت  ها  فعالیت  از 
مقد س جمهوری اسالمی د ر بخش های مختلف از جمله صنعت ثمره ی خون شهد ا و از 
خود گذشتی ایشان د ر طول هشت سال د فاع مقد س است و ما باید  همواره اد امه د هند ه و 

امانتد اران راه و ارزش های شهد ای گرانقد ر و د ستاورد های انقالب اسالمی باشیم.
وی با اشاره به تاکید  مقام معظم رهبری د ر سالیان اخیر بر اقتصاد  مقاومتی بیان کرد ند  
د وران  د ر  و  است  د اشته  تاکید   رهبری  فرمایش  این  بر  پتروشیمی شازند  همواره  شرکت 
تحریم نیز شرکت پتروشیمی شازند  توانست با رعایت اقتصاد  مقاومتی عالوه بر تامین نیاز 
و صنایع  پتروشیمی  باشد . همچنین صنعت  د اشته  را  تولید ی  د اخل، صاد رات محصوالت 
وابسته به آن می تواند  بخش قابل توجهی از اشتغال زایی را به خود  اختصاص د هد  و باید  
به د نبال سرمایه گذاری و توسعه این صنعت د ر کشور جهت تقویت توان د اخلی و تحقق 

اهد اف اقتصاد  مقاومتی باشیم.

اولین یاد واره شهد ای پتروشیمی شازند  برگزار شد  مراکز د رمانی آبد ان شبانه روزی شود  
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آگهی ماد ه سه 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی
آقای محمد طاهری پور فرزند  جعفرد رخواست رسید گی به قول نامه عاد ی خود  را 
از پالک 1۶7،1۶۵،1۶2 فرعی از یک اصلی جوانرود  واقع د ر بخش 13کرمانشاه 
معروف به زمین پایین آباد ی که از آقای فرج محمد خانی خرید اری و د رخواست 
به  و  تشکیل    ۶9   -    94 کالسه  تحت  نیز  پروند ه  و  نمود ه  مالکیت  سند  
هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسید گی برابر رأی شماره 
139۵۶031۶007001379 مورخ 2۶ / ۸  / 139۵  حکم به صد ور سند  مالکیت 
یک باب ساختمان به مساحت  2۵ /14۶ متر مربع به نام آقای محمد طاهری 
فرج محمد خانی  آقایان  مزبور  اولیه پالک  مالکین  نام  و  است  نمود ه  پور صاد ر 
ووراث کاکامیرزا وعلی میرزا وغیره  می باشد  لذا مراتب د ر د و نوبت د ر فاصله 
1۵روز آگهی می شود  تا چنان چه کسانی که نسبت مورد  تقاضا اعتراض د ارند  
از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مد ت د وماه اعتراض خود  را کتباً به این 
اد اره تسلیم د ارند  تا به د اد گاه ارسال گرد د ، معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ 
و  نماید   د اد گاه عمومی محل  به  د اد خواست  تقد یم  به  مباد رت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقد یم د اد خواست را به اد اره ثبت محل تحویل د هد . بد یهی است پس از 
انقضای مد ت مقرر اد اره ثبت برابر مقررات سند  مالکیت مورد  تقاضا به نام آقای 
محمد طاهری پورصاد ر خواهد  نمود  صد ور سند  مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به د اد گاه نیست
اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار ا ول  20  /  9  / 139۵ تاریخ انتشار د وم ۵  /  10  /  139۵

آگهی ابالغ اجرائیه

: -نشانی  –نام پد ر:علی-  کد ملی3230702۶4۶  له: کامران سعد الهی  محکوم 
محل اقامت :پاوه-خ شهد ای 2۶ مرد اد جنب بانک ملت منزل شخصی

محکوم علیهم:1-مهد ی 2-احمد  هرد و ابراهیمی -نام پد ر1-شهاب 2-صالح –کد  
ملی 3۸301393911 نشانی محل اقامت :مجهول المکان

حل  شورای  سوم  شعبه   139۵/7/19 تاریخ    3/۵07/9۵ شماره  رای  بموجب 
اختالف پاوه که قطعیت یافته است. محکوم علیهم محکوم اند :به صورت تضامنی 
به پرد اخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال )1۵0/000/000(اصل وجه چک 
اجرای  تاریخ  لغایت   139۵/1/30 سررسید   تاریخ  از  تاد یه  د ر  تاخیر  اضافه  به 
حکم به تناسب شاخص بانکی و به اضافه مبلغ 2/30۵/000 ریال هزینه ابطال 
مبلغ  پرد اخت  و  له  ریال د ر حق محکوم  د اد رسی جمعا 1۵2/30۵/000  تمبر 

7/۶1۵/2۵0 ریال بابت نیم عشر د ولتی /پ
توسعه  سوم  برنامه  قانون   1۸9 ماد ه  اجرائی  نامه  آئین   19 ماد ه  استناد   به 
اخطار  این  ابلغ  از  پس  است  مکلف  علیه  اقتصاد ی،اجتماعی،فرهنگی،محکوم 
اجرایی ظرف د ه روز مفاد  آن را به بموقع اجرا بگذارد   ویا ترتیبی برای پرد اخت 
محکوم و یا انجام تعهد  و مفاد  رای بد هد  د ر غیر اینصورت پروند ه جهت اقد ام 

قانونی برای اجرای احکام د اد گاه یا د اد گستری محل تحویل خواهد  شد .
سبحانی                    پاوه-کاکاویس  اختالف  حل  شورای  سوم  شعبه  مسئول  مهر  و  امضا 

امضا و مهر قاضی شورای حل اختالف پاوه-سید  سجاد  مالیری
رونوشت برابر اصل و اد اریست –د فتر شعبه یک-پوران تیوش

آگهی حصروراثت

ازاهوازد رخواستی  پد رمحمد رضابشناسنامه9۵۵9صاد ره  محمود تنورسازنام  آقای 
بخواسته صد ور گواهی حصروراثت تقد یم وتوضیح د اد ه که7۸4/1/9۵ح مرحوم 
د رتاریخ9۵/1/4د رد زفول  د زفول  صاد ره  محمد رضاتنورسازبشناسنامه3۸۵ 
اقامتگاه د ائم فوت ورثه اش عبارتند از1-متقاضی ازباال 2-محمد تنورسازبشناس
متوفی(3-مهساتنورسازبشناسنامه47۸9اهواز  نامه19903973۵2د زفول)پسران 
متوفی(۵-طوبی  فربشناسنامه۵47اهواز)زوجه  )د خترمتوفی(4-سیمانصیری 
کالسه  293د زفول)ماد رمتوفی(والغیر.پروند ه  بشناسنامه  نصری  عباس 
مزبوررا  مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  شد .اینک  ثبت  د رشورا  ح   7۸4/1/9۵
ازمتوفی  نامه  وصیت  یا  د ارد   اعتراض  هرکس  تا  نماید   می  آگهی  نوبت  د ریک 
گواهی  واال  د ارد   تقد یم  د اد گاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  ازتاریخ  نزد اوباشد  
ازد رجه  ابرازشود   تاریخ  ازاین  بعد   به جزسری ورسمی که  نامه  صاد روهروصیت 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم د اد گاه عمومی –محمد رضاعبد ی د زفولی

آگهی تغییرات شرکت فانوس تجارت اروند  )مسئولیت محد ود ( به شماره ثبت 
4۸04و شناسه ملی 1400۶079707       

تاریخ  به  ،واصله  9۵/۵/12شرکت  مورخ  مد یره  هیئت  صورتجلسه  موجب  به 
اروند   آزاد   اتخاذ گرد ید :مرکز اصلی شرکت د ر منطقه  9۵/9/1۶تصمیمات ذیل 
،فرعی هشتم پالک  بزرگ  ،خیابان تنب  آریا  به خرمشهر کوی  قبلی  نشانی  از 
۵۶7کد  پستی ۶41991۶14۶تغییر یافت لذا ماد ه مربوطه د ر اساسنامه به شرح 

فوق اصالح گرد ید . شماره م الف:)9/۸3۶(
حسین میرزایی-سرپرست اد اره ثبت شرکت ها

د اد نامه 

عمومی   د اد گاه   1۸0 شعبه   9۵099۸0213300419 کالسه  پروند ه  
شماره  نهایی   تصمیم  تهران  مطهری   شهید   قضایی   مجتمع  حقوقی  

9۵09970213301074
خواهان  محمد  مظفری  شمسی  فرزند   رجبعلی  

خواند گان  محمد   بنی عامریان  -رضا بنی  عامریان  
خواسته ها  مطالبه خسارت  د اد رسی  تامین خواسته  مطالبه وجه  سفته  

رای د اد گاه 
د ر خصوص  د عوی خواهان  اقای  محمد   مظفری  شمسی  بطرفیت  خواند گان  
اقای  محمد   بنی عامریان  و اقای  رضا  بنی عامریان  به خواسته  مطالبه وجه  
۶ فقره  سفته به مبلغ ۶00/000/000 ریال  وجه  و مطالبه خسارت  د اد رسی  
و تامین  خواسته  باستناد  سفته ها ی به شماره 0۵393۸و0۵3943و0۵3940
و0۵3941و0۵3939و0۵3942 و رسید   با توجه  به وجود   اصل سفته  د ر ید  
خواهان  که د اللت  به  ذمه خواند گان  د ارد   و خواند گان  با وصف ابالغ  قانونی  
از حضور  د ر جلسه د اد رسی  خود د اری  نمود ه اند   و د لیلی   جهت بری  الذمه  
شد ن خود   ارائه ننمود ه  اند   لذا  د اد گاه ضمن  پذیرش  د عوی خواهان  مستند ا  
به ماد ه 309 قانون تجارت  و نیز مواد  ۵1۵و۵22 قانون آیین د اد رسی  مد نی 
خواند گان  را  تضامنا به پرد اخت  اصل خواسته  و نیز  پرد اخت هزینه  د اد رسی  
طبق  تعرفه  رسمی  وخسارت  تاخیر تاد یه  مطابق تعرفه  و شاخص  بانک 
مرکزی  از تاریخ  سررسید   تا زمان  اجرای حکم  د ر حق  خواهان  محکوم 
مینماید   اما  د ر خصوص  خواسته  د یگر  خواهان  مبنی  بر تامین  خواسته  نظر  
به اینکه  خواهان  خسارت  احتمالی  پرد اخت ننمود ه  است  لذا د اد گاه  مستند ا  
به ماد ه 10۸ قانون  آیین د اد رسی  مد نی  قراررد   د عوی  خواهان  د ر خصوص  
تامین خواسته  صاد ر و اعالم  میگرد د  رای صاد ره  غیابی  و ظرف  مهلت  بیست 
روز  پس از  ابالغ  قابل  واخواهی  د رهمین شعبه  و پس از  انقضای  مهلت 
واخواهی  ظرف  مد ت بیست روز  پس از ابالغ  قابل تجد ید نظر  خواهی  د ر 

محاکم تجد ید نظر  مرکز  استان تهران  است 
110/107340 رئیس  شعبه 180 محاکم عمومی  تهران  

د اد نامه 

مجتمع  خانواد ه  د اد گاه   23۸ شعبه   9۵099۸0200۸00341 کالسه  پروند ه 
قضایی خانواد ه یک تهران تصمیم نهایی شماره 9۵09970200۸010۶4

خواهان-راشین ایوانی فرزند  علیرضا با وکالت مهد ی لطفی نژاد  فرزند  علیرضا 
خواند ه –وحید  آقائی فرزند  کیومرث 
خواسته –طالق به د رخواست زوجه 

باال تقد یم  به طرفیت خواند ه  به خواسته فوق  –خواهان د اد خواستی  گرد شکار 
د اشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی د ر وقت فوق العاد ه د اد گاه به تصد ی امضا کنند ه زیر تشکیل است و با 
توجه به محتویات پروند ه ختم رسید گی را اعالم و به شرح زیر مباد رت به صد ور 

رای می نماید  
رای د اد گاه –د ر خصوص د اد خواست راشین ایوانی فرزند  علیرضا با وکالت مهد ی 
موجب  به  طالق  بخواسته  کیومرث  فرزند   آقای  وحید   طرفیت  به  نژاد   لطفی 
فتوکپی مصد ق سند  نکاحیه پیوستی به شماره ترتیب 13۵2-۸9/۵/13 صاد ره 
از د فتر خانه شماره 12۵ کرمانشاه علقه زوجیت بین طرفین محرز و مسلم می 
باشد  زوجه و وکیل وی به موجب د اد خواست تقد یمی و حضور د ر جلسه د اد رسی 
اظهار د اشت که د ر سال 13۸9 به صورت شرعی و قانونی با خواند ه ازد واج نمود ه 
است و بلحاظ د اشتن پروند ه محکومیت مالی از اواخر سال 1393 متواری شد ه 
است و پس از آزاد ی از زند ان که بیست روز محبوس شد ه و اواخر سال 93 آزاد ی 
شد  و بعد  از آن هر چند  روز یکبار به منزل می آمد  ولی از اواخر سال قبال کال 
رفت و آمد ش به منزل قطع شد  و هیچ اطالعی از وی وجود  ند ارد  لذا مراتب 
اختالف زوجین به د اوری ارجاع که د ر نهایت سعی و تالش د اد گاه به انضمام 
د اوران منتخب د ر اصالح ذات البین موثر واقع نگرد ید  و همچنان اصرار به جد ایی 
د اشته لذا د اد گاه با توجه به محتویات پروند ه و اظهارات خواهان و شهاد ت شهود  
د ر مورد  ترک زند گی از سوی زوج د عوای خواهان را وارد  د انسته و با استناد  به 
مواد  1119-1130 قانون مد نی و بند  هشتم از شرط ضمن عقد  نکاح مند رج 
د ر سند  نکاحیه و ماد ه 27-2۸ قانون حمایت خانواد ه مصوب 91/12/1 مجلس 
شورای اسالمی حکم به طالق زوجه را صاد ر و اعالم می نماید  و به خواهان اجازه 
می د هد  وفق ماد ه 2۶ قانون حمایت خانواد ه به یکی از د فاتر رسمی ثبت طالق 
مراجعه و استفاد ه از وکالت اعطایی ضمن عقد  نکاح و بذل یک هزار سکه بهار 
آزاد ی و 13۶۵ شاخه گل رز و هزینه یک سفر حج تمتع از مهریه اش و با قبول 
بذل از طرف زوج نسبت به اجرای صیغه طالق از نوع خلع نوبت اول اقد ام نماید  
د ر صورت امتناع زوج از حضور د ر د فتر خانه وفق تبصره ماد ه 33 قانون حمایت 
به اجرای  این د اد گاه میتواند  نسبت  از  نمایند گی  به  خانواد ه سال 92 سرد فتر 
صیغه طالق اقد ام نماید  وفق ماد ه 29 قانون حمایت خانواد ه زوجه نسبت به سایر 
حقوق مالی د ر مورد  اجرت المثل ایام زوجیت اد عایی ند ارد  د ر مورد  نفقه معوقه 
بعد ا اقد ام می نماید  جهیزیه د ر تصرف زوجه می باشد  د ر خصوص حضانت فرزند  
فاقد  فرزند  مشترک هستند  رای صاد ره به استناد  مواد  330-334-33۶ غیابی و 
ظرف مد ت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی د ر این شعبه و پس از آن ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجد ید نظر د ر محاکم تجد ید نظر استان تهران می 
باشد  و اعتبار رای صاد ره وفق ماد ه 33 قانون حمایت خانواد ه جد ید  شش ماه ا 
زتاریخ ابالغ رای فرجام خواهی می باشد  و همچنین د فتر خانه مکلف است به 

رعایت مواد  32-31 قانون حمایت خانواد ه مصوب 91/12/1 میباشد .
110/106146    رئیس شعبه 238 د اد گاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی ماد ه سه

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی
عاد ی  نامه  قول  به  رسید گی  د رخواست  محمد رضا  فرزند   امینی  همایون  آقای 
13کرمانشاه  بخش  د ر  واقع  جوانرود   اصلی  ازیک  فرعی  پالک1۵۵  از  را  خود  
معروف به زمین پهلوی آباد ی که از آقایان محمد علی وکیخسرو امینی خرید اری 
نیز تحت کالسه 93  -  4۶ تشکیل  و د رخواست سند  مالکیت نمود ه پروند ه 
و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسید گی برابر رأی 
شماره 139۵۶031۶0070013۸7  مورخ 2۶  /  ۸ / 139۵  حکم به صد ور 
سند  مالکیت یک باب ماشین شویی  به مساحت ۵37  متر مربع به نام آقای 
همایون امینی صاد ر نمود ه است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمد علی 
وکیخسرو امینی می باشد  لذا مراتب د ر د و نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود  
تا چنان چه کسانی که نسبت  به مورد  تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مد ت د وماه اعتراض خود  را کتباً به این اد اره تسلیم د ارند  تا به 
د اد گاه ارسال گرد د ، مقرض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مباد رت 
به تقد یم د اد خواست به د اد گاه عمومی محل نماید  و گواهی تقد یم د اد خواست را 
به اد اره محل تحویل د هد . بد یهی است پس از انقضای مد ت مقرر اد اره ثبت برابر 
مقررات سند  مالکیت مورد  تقاضا به نام آقای همایون امینی  صاد ر خواهد  نمود  

صد ور سند  مالکیت مانع از مراجعه متضرر به د اد گاه نیست
تاریخ انتشار اول  20  /  9  /  139۵ تاریخ انتشار د وم ۵  /  10  /  139۵

رئیس ثبت اسناد  و امالک شهرستان جوانرود - نعمت عزیزی

د اد نامه 
پنج  و  بیست  شماره  مجتمع   2404 شعبه   9۵099۸0340400279 کالسه 

شورای حل اختالف تهران د اد نامه شماره 9۵0997034040034۵
خواهان-زهرا والیتی     خواند ه –سکینه قربانیان باج گیران 

به  آزاد ی  تمام  سکه  عد د    ۵ میزان  به  مهریه  عین  مطالبه  –تقاضای  خواسته 
احتساب نرخ روز فعال مقوم به ۵0000000 ریال به استناد  ماد ه 10۸2 ق م به 

انضمام مطالبه کلیه خسارات د اد رسی و هزینه های قانونی 
باال تقد یم  به طرفیت خواند ه  به خواسته فوق  –خواهان د اد خواستی  گرد شکار 
د اشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی د ر وقت فوق العاد ه د اد گاه به تصد ی امضا کنند ه زیر تشکیل است و با 
توجه به محتویات پروند ه پس از شو ر و تباد ل نظر ختم رسید گی را اعالم و به 

شرح زیر مباد رت به صد ور رای می نماید  
رای شورا –د ر خصوص د اد خواست زهرا والیتی فرزند  غالمرضا بطرفیت سکینه 
قربانیان ورثه مرحوم جالل قربانیان د ایر بر مطالبه مهریه به تعد اد  ۵ عد د  سکه 
متوفی مرحوم جالل  ماترک  از  روز  نرخ رسمی  به  د ر سال 1393  آزاد ی  بهار 
به  عنایت  با  قانونی  های  هزینه  و  د اد رسی  خسارات  کلیه  انضمام  به  قربانیان 
د الیل و مستند ات ابرازی خواهان از جمله عقد  نامه رسمی شماره 4۵3 مهریه به 
صورت عند المطالبه برای زوجه احراز و از آنجا که خواند ه سکینه قربانیان د فاع 
اند  لذا د عوی خواهان محمول بر  موثری د ر خصوص پرد اخت خواسته ننمود ه 
صحت و ذمه خواند ه د ر برابر مشارالیها و هم چنان مشغول تلقی النهایه شورا 
خواند ه را بر اساس مقررات ماد تین 19۸ از قانون آد  د اد گاههای عمومی و انقالب 
زوجه  مطالبه  مورد   مهریه  پرد اخت  به  مد نی  قانون  از  و 10۸2  مد نی  امور  د ر 
به نرخ رسمی روز به تعد اد  ۵ عد د  سکه تما م بهار آزاد ی د ر سال 1393 د ر 
حد  سهم خواند ه از ماترک متوفی مرحوم جالل قربانیان باستناد  گواهی حصر 
وراثت به شماره د اد نامه 2۶4/9۵01۵0 مورخ 9۵/۵/1۶ به انضمام کلیه خسارات 
د اد رسی و هزینه های قانونی محکوم می نماید  رای صاد ره غیابی و ظرف مد ت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی د ر این شورا و پس از آن ظرف مد ت بیست 

روز قابل اعتراض و تجد ید نظر خواهی د ر محاکم محترم خانواد ه می باشد .
110/106148   قاضی شعبه 2404 شورای حل اختالف تهران 

د اد نامه 

نوزد ه   شماره  مجتمع   91۶ شعبه   94099۸1091۶003۵۸ کالسه  پروند ه 
شورای حل اختالف  شهر تهران  د اد نامه شماره 9409971091۶003۶0

خواهان علیرضا  حسنی    خواند ه  سینا  عسگری    خواسته  مطالبه  طلب 
گرد شکار  شورا با مالحظه  جمیع اوراق  و محتویات پروند ه  ختم رسید گی  را 
اعالم  و با استعانت  از خد اوند   سبحان  به شرح  ذیل  مباد رت به  صد ور رای  

مینماید  
رای شورا 

د ر خصوص  د عوی  اقای  علیرضا حسنی  به طرفیت  سینا عسگری  به خواسته  
مطالبیه  وجه یک فقره  چک به شماره 01۶/7399203 معاد ل  40/000/000 
با عنایت  به مد ارک   تاد یه   با احتساب  کلیه خسارات د اد رسی  وتاخیر  ریال 
ابرازی  از ناحیه  خواهان  شامل  تصویر مصد ق  چک  گواهینامه  عد م پرد اخت 
مذکور و نظر  به اینکه خواند ه   د ر قبال  د عوی مطروحه  د لیل  و مد رک  مشعر  
بر برائت  ذمه خود  باشد   ابراز ننمود ه است  فلذا  با توجه  به گواهینامه  عد م 
پرد اخت  بانک محال  علیه   و سایر محتویات  پروند ه  شورا  ضمن احراز اشتغال 
ذمه  خواند ه  د عوی خواهان  را مقرون به صحت  تشخیص و به استناد   مواد  
19۸و۵19و۵22 قانون آیین  د اد رسی مد نی  و تبصره  الحاقی  به ماد ه 2  قانون 
صد ور چک و مستند ا به مواد  310و313و249 قانون تجارت  حکم بر محکومیت  
خواند ه  به پرد اخت مبلغ  40/000/000 ریال بابت  اصل خواسته  و نیز  هزینه 
های ناشی  از د اد رسی  و ابطال  تمبر  اوراق بانضمام  خسارت  تاخیر تاد یه  چک 
مذکور  از تاریخ  سررسید   چک  تا اجرای  کامل د اد نامه  و وصول  محکوم به  بر 
طبق جد ول  شاخص  قیمت های  اعالمی  بانک  مرکزی  د ر حق خواهان  د عوی  
صاد ر و اعالم مینماید   رای صاد ره  غیابی  است و ظرف  20روز  از تاریخ  ابالغ  
قابل  واخواهی د ر  همین حوزه  و ظرف مهلت بیست روز  پس از انقضای  مهلت  

قانونی  مذکور  قابل تجد ید نظر  د ر محاکم  عمومی  و حقوقی  تهران میباشد  
110/107334 قاضی شورای  حل اختالف  منطقه 19 تهران

آگهی موضوع ماد ه 3 

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

مورخ 139۵/07/0۸   رای شماره 139۵۶03010۵9002492/92/497    برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مرتضی رحمانی  فرزند علی  به شماره شناسنامه 04۸032۵091  صاد ره ازتهران 
به شماره ملی 04۸032۵091   نسبت به شش د انگ یک قطعه زمین با بنای 
احد اثی به مساحت 90 متر مربع پالک 27۶۶ فرعی۸ اصلی مفروز و مجزی شد ه  
د رقسمتی از پالک 73  فرعی از اصلی مذکور واقع د ر قریه موسی آباد   بخش 12 
تهران خرید اری از مالک رسمی  آقای علی اصغرپورد ستمالچی  محرز گرد ید ه 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صد ور سند   نسبت  اشخاص  که  د ر صورتی  شود  
د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت 2 ماه اعتراض خود  
رسید ،  اخذ  از  و پس  نمود ه  تسلیم  اسالمشهر  امالک  و  اسناد   ثبت  اد اره  به  را 
 ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  د اد خواست خود  را به مراجع قضائی 
تقد یم و گواهی تقد یم د اد خواست را به اد اره ثبت محل تحویل نمایند . بد یهی 
است د ر صورت انقضاء مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض و یا عد م گواهی تقد یم 
د اد خواست طبق مقررات سند  مالکیت متقاضی صاد ر خواهد  شد . م/الف 1913 

تاریخ انتشار نوبت اول: 139۵/09/20   تاریخ انتشار نوبت د وم: 139۵/10/0۵  
کفیل ثبت اسناد وامالک اسالمشهر – ساد ات حسینی 

هیات موضوع قانون

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

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد  سند  رسمی
برابر رای شماره 139۵۶031۶001007404 مورخ 139۵،0۸،27هیات اول/د وم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  یک   ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد   د ر  مستقر 
بشماره  اسماعیل  فرزند   آرام  جعفری  نیمتاج    خانم   متقاضیاعیان  بالمعارض 
به  خانه   باب  یک  اعیان  د رششد انگ  ازکرمانشاه  شناسنامه3۶3صاد ره 
مساحت233،40 متر مربع پالک1و۵ اصلی با عرصه موقوفه واقع د ر جعفر آباد  خ 
ابوذر محرز گرد ید ه است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 
به صد ور سند  مالکیت  1۵ روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت 
متقاضی اعتراضی د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت 
د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مد ت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، د اد خواست خود  را به مراجع قضایی تقد یم نمایند .
بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات 

سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵،09،20  تاریخ انتشار نوبت د وم : 139۵،10،0۶

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد  وامالک

د اد نامه

پروند ه کالسه 93099۸0۸413019۵۶ شعبه 102 د اد گاه کیفری د و شهرستان 
ایالم تصمیم نهایی شماره 9۵09970۸42۸012۵0 

ابوذر  نیا فرزند  شاه رضا به نشانی شهرستان ایالم خ  شاکی: خانم ثناء حجتی 
غفاری والفجر ۸ 

متهم: آقای حسن تهرانی – مجهول المکان 
اتهام: کالهبرد اری از طریق فریب 

گرد شکار: به تاریخ 139۵/0۸/1۶ د ر وقت فوق العاد ه جلسه شعبه 102 د اد گاه 
کیفری د و شهرستان ایالم بتصد ی امضاء کنند ه ذیل تشکیل است. پروند ه کالسه 

فوق تحت نظر قرار د ارد . ختم رسید گی و اتخاذ تصمیم د اد گاه.
بر  د ایر  المکان،  مجهول  تهرانی،  حسن  آقای  اتهام  خصوص  د ر  د اد گاه:  رای 
کالهبرد اری از طریق فریب شاکی خانم ثنا حجتی نیا و برد ن مبلغ یک میلیون 
از حساب شاکی، موضوع کیفر خواست شماره 9410430۸43902097  ریال 
مورخه 1394/۸/21 د اد گاه با عنایت به محتویات پروند ه شکایت شاکی، پاسخ 
تحقیقات  مرحله  د ر  متهم  حضور  عد م  و  مخابرات  از  گرفته  صورت  استعالم 
مقد ماتی د اد سرا و وقت رسید گی این د اد گاه با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر 
آگهی و با توجه به مفاد  اظهارات شاکی که اعالم نمود ه متهم با وی تماس برقرار 
نمود ه و خود  را به عنوان جایزه د هند ه معرفی کرد ه که شاکی با د روغ نامبرد ه 
متقلبانه  ماتور  ای  وسیله  د روغ  و صرف  متهم  به حساب  وجه  انتقال  به  اقد ام 
محسوب نمی گرد د  و د اد گاه بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم د انسته و به 
استناد  ماد ه 2۸0 قانون آیین د اد رسی کیفری و انطباق عمل متهم با ماد ه ی 
2 قانون تشد ید  مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرد اری مصوب 13۶4 
مجلس شورای اسالمی و تایید  مجمع تشخیص مصلحت نظام د ر سال 13۶7 
و نیز ماد ه 19 و 214 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و مواد  40۶ و427 
قانون آیین د اد رسی کیفری، حکم به محکومیت متهم موصوف به اتهام تحصیل 
مال نامشروع به مجازات تعزیری د رجه شش به تحمل یک سال حبس تعزیری 
به عالوه رد  اصل مال د ر حق شاکی خصوصی صاد ر و اعالم می نماید  رای صاد ره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی د ر این د اد گاه 
د ر  خواهی  تجد ید نظر  قابل  روز  بیست  واخواهی ظرف  مهلت  انقضاء  از  پس  و 

محاکم محترم تجد ید نظر استان ایالم می باشد .
قاضی شعبه 102 د اد گاه کیفری 2 ایالم /سید  کامران هاشمی

اد اره ثبت اسناد  امالک شهرستان جویبار

آگهی تحد ید  حد ود  موضوع ماد ه 3 قانون و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اول/ هیات   139۵۶031001400۶۶32مورخ9۵/7/19  شماره  رای  برابر 
فاقد   های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  د وم 
سند  رسمی به کالسه پروند ه شماره 13921144100140013۸1 مستقر د ر 
واحد  ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض یک قطعه زمین با بنای احد اثی  
امور  و  اوقاف  اد اره  تصد ی  به  انارمرز  رضا  سید   امامزاد ه  خانم   / آقای  متقاضی 
خیریه شهرستان جویبار به شماره شناسه ملی 140029۶۶۵91 قطعه – واقع 
د ر 12 اصلی بخش 7 به مساحت 3۵۵2/۸3 متر مربع خرید اری به صورت وقف 
انجام گرد ید ه است لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی 
ماه  د و  مد ت  به  اگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند   می  باشند   د اشته  اعتراضی 
اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مراجع قضائی تقد یم نمایند . بد یهی 

است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و
عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد . ضمنا تحد ید  
حد ود  رقبه فوق ساعت ۸ صبح 9۵/10/20بعمل خواهد  آمد  لذا به موجب ماد ه 
14 قانون نسبت از مالکین و مجاورین د عوت می شود  که د ر روز و ساعت مقرر 
د ر این آگهی د ر محل حضور بهم رسانند  چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نمایند ه قانونی آنها د ر موقعه تحد ید  حد ود  و د ر محل حاضر نباشد  مطابق ماد ه 
1۵ قانون ثبت ملک آنها  با حد ود  اظهار شد ه از طرف مجاورین تحد ید  خواهد  
شد  و اشخاص که نسبت به حد ود  حقوق ارتفاقی برای خود  حقی قائلند  میتوانند  
د اد خواست  روز   30 مد ت  ظرف  حد ود   تحد ید   صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود  را به اد اره ثبت و اسناد  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مد ت یکماه 

به اد اره ثبت اسناد  جویبار تحویل نمایید  م. الف 4۵0942
تاریخ انتشارنوبت اول : 9۵/9/20تاریخ  انتشار نوبت د وم :9۵/10/4

رئیس ثبت اسناد  و امالک جویبار حسین روحانی

اد اره ثبت اسناد  امالک شهرستان جویبار
آگهی تحد ید  حد ود  موضوع ماد ه 3 قانون و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین و 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اول/ هیات   139۵۶031001400۶۶24مورخ9۵/7/19  شماره  رای  برابر 

فاقد   های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  د وم 
د ر  139411441001400023۵مستقر  شماره  پروند ه  کالسه  به  رسمی  سند  
واحد  ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض یک قطعه زمین با بنای احد اثی  
متقاضی آقای / خانم امامزاد ه قاسم د یوکال الیمون  به تصد ی اد اره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان جویبار به شماره شناسه ملی 140029۶۶۵91 قطعه – واقع 
د ر 22 اصلی بخش 7 به مساحت 4۵۵9/4۵متر مربع خرید اری به صورت وقف 
انجام گرد ید ه است لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی 
ماه  د و  مد ت  به  اگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند   می  باشند   د اشته  اعتراضی 
اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مراجع قضائی تقد یم نمایند . بد یهی 

است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و
عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد . ضمنا تحد ید  
حد ود  رقبه فوق ساعت ۸ صبح 9۵/10/20بعمل خواهد  آمد  لذا به موجب ماد ه 
14 قانون نسبت از مالکین و مجاورین د عوت می شود  که د ر روز و ساعت مقرر 
د ر این آگهی د ر محل حضور بهم رسانند  چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نمایند ه قانونی آنها د ر موقعه تحد ید  حد ود  و د ر محل حاضر نباشد  مطابق ماد ه 
1۵ قانون ثبت ملک آنها  با حد ود  اظهار شد ه از طرف مجاورین تحد ید  خواهد  
شد  و اشخاص که نسبت به حد ود  حقوق ارتفاقی برای خود  حقی قائلند  میتوانند  
د اد خواست  روز   30 مد ت  ظرف  حد ود   تحد ید   صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود  را به اد اره ثبت و اسناد  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مد ت یکماه 

به اد اره ثبت اسناد  جویبار تحویل نمایید  م. الف 9۵0943
تاریخ انتشارنوبت اول : 9۵/9/20تاریخ  انتشار نوبت د وم :9۵/10/4

رئیس ثبت اسناد  و امالک جویبار حسین روحانی

آگهی

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  مواد  1و3 و14و۵وتبصره 13   موضوع 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی

  139۵/04/01 مورخ     139۵۶03010۵9001412/1229 شماره  رای  برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ازهشترود   به شماره شناسنامه 9۸13  صاد ره  فرزند جلیل   زاد    نیک  منوچهر 
به شماره ملی 1۶00079474  نسبت به شش د انگ یک قطعه زمین با بنای 
و  مفروز  اصلی  فرعی44    371 پالک  مربع  متر   119/71 مساحت  به  احد اثی 
مجزی شد ه  د رقسمتی از پالک اصلی مذکور واقع د ر قریه مظفریه بخش 12 
تهران خرید اری از مالک رسمی  ذبیح اله نبی  محرز گرد ید ه است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود  د ر صورتی که 
اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند  می توانند  
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت 2 ماه اعتراض خود  را به اد اره ثبت اسناد  
از  از اخذ رسید ،  ظرف مد ت یک ماه  و امالک اسالمشهر تسلیم نمود ه و پس 
تاریخ تسلیم اعتراض،  د اد خواست خود  را به مراجع قضائی تقد یم و گواهی تقد یم 
د اد خواست را به اد اره ثبت محل تحویل نمایند . بد یهی است د ر صورت انقضاء 
طبق  د اد خواست  تقد یم  گواهی  عد م  یا  و  اعتراض  وصول  عد م  و  مذکور  مد ت 

مقررات سند  مالکیت متقاضی صاد ر خواهد  شد . م/الف 197۸   
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۵/09/20   تاریخ انتشار نوبت د وم: 139۵/10/0۵  

کفیل ثبت اسناد وامالک اسالمشهر – ساد ات حسینی 

اد اره ثبت اسناد  امالک شهرستان جویبار

آگهی تحد ید  حد ود  موضوع ماد ه 3 قانون و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اول/ هیات   139۵۶031001400۶۶39مورخ9۵/7/19  شماره  رای  برابر 
فاقد   های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  د وم 
سند  رسمی به کالسه پروند ه شماره 139411441001400023۶ مستقر د ر 
واحد  ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض یک قطعه زمین با بنای احد اثی  
متقاضی آقای / خانم د رویش افرا  به تصد ی اد اره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
جویبار به شماره شناسه ملی 140029۶۶۵91 قطعه – واقع د ر 22 اصلی بخش 
انجام گرد ید ه است  به صورت وقف  مربع خرید اری  متر  به مساحت ۵2/19   7
لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود  
د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته 
باشند  می توانند  از تاریخ انتشاراولین اگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به 
این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
د اد خواست خود  را به مراجع قضائی تقد یم نمایند . بد یهی است د ر صورت انقضای 

مد ت مذکور و
عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد . ضمنا تحد ید  
حد ود  رقبه فوق ساعت ۸ صبح 9۵/10/20بعمل خواهد  آمد  لذا به موجب ماد ه 
14 قانون نسبت از مالکین و مجاورین د عوت می شود  که د ر روز و ساعت مقرر 
د ر این آگهی د ر محل حضور بهم رسانند  چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نمایند ه قانونی آنها د ر موقعه تحد ید  حد ود  و د ر محل حاضر نباشد  مطابق ماد ه 
1۵ قانون ثبت ملک آنها  با حد ود  اظهار شد ه از طرف مجاورین تحد ید  خواهد  
شد  و اشخاص که نسبت به حد ود  حقوق ارتفاقی برای خود  حقی قائلند  میتوانند  
د اد خواست  روز   30 مد ت  ظرف  حد ود   تحد ید   صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود  را به اد اره ثبت و اسناد  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مد ت یکماه 

به اد اره ثبت اسناد  جویبار تحویل نمایید  م. الف 4۵094۶
تاریخ انتشارنوبت اول : 9۵/9/20تاریخ  انتشار نوبت د وم :9۵/10/4

رئیس ثبت اسناد  و امالک جویبار حسین روحانی

آگهی

خواهان  خسرو آقا ولی د اد خواستی به طرفیت خواند ه امیر افژول  به خواسته  
جهت  که  نمود ه  تهران  شهرستان  عمومی  د اد گاههای  تقد یم   وجه  مطالبه 
رسید گی به شعبه 9 د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید  بهشتی  تهران 
شهید   قضایی  مجتمع  سمیه  خ  تقاطع  قرنی  سپهبد   شهید   خ  تهران  د ر  واقع 
وقت  که  گرد ید ه  ثبت    94099۸022۶900۵4۶ کالسه  به  و  ارجاع  بهشتی  
رسید گی آن  9۵/11/4 و ساعت  10 تعیین شد ه است به علت مجهول المکان 
د اد رسی  آیین  قانون   73 ماد ه  تجویز  به  و  خواهان  د رخواست  و  خواند ه  بود ن 
د اد گاههای عمومی و انقالب د ر امور مد نی و د ستور د اد گاه مراتب یک نوبت د ر 
یکی از جراید  کثیراالنتشار آگهی می شود  تا خواند ه پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد  آن به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه د وم د اد خواست 

و ضمائم را د ریافت و د ر وقت مقرر فوق جهت رسید گی حاضر گرد د .
 110/106143    منشی شعبه  9د اد گاه عمومی حقوقی شهید  بهشتی  تهران

آگهی مفقود ی
به  شماره23/1177۶مورخ1394/9/4مربوط  به  ساخت  پروانه  فقره  یک 
باال))HDPEبانام  باد انسیته  اتیلن  پلی  ازجنس  باد ی  پلیمری  بطری  محصول 
برمواد غذایی،آشامید نی،آرایشی  ازاد اره کل نظارت  تجاری)زد افرمول یک(صاد ره 
مفقود گرد ید ه  پزشکی  وآموزش  د رمان  بهد اشت  وزارت  وبهد اشتی 
تماس:۵3۵۸3240-7- های  باشد .تلفن  می  اعتبارساقط  وازد رجه 

0۶1و0۶1-۵3324۶2۶-7
روابط عمومی شرکت پاکینه شوی)سهامی خاص(

آگهی

تجد ید نظر خواهان  حامد  فرخ زاد ی  د اد خواستی به طرفیت تجد ید نظر خواند ه  
کالسه  پروند ه  ۵04موضوع  شماره  د اد نامه  به  نسبت  خوانساری   عباس  سید  
بایگانی 940924 به علت مجهول المکان بود ن تجد ید نظر خواند ه و د رخواست 
تجد ید نظر خواهان و به تجویز ماد ه 73 قانون آئین د اد رسی د اد گاههای عمومی 
و انقالب د ر امور مد نی مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیراالنتشار آگهی 
می شود  تا خواند ه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن ظرف د ه روز به د اد گاه 
را  ضمائم  و  د اد خواست  د وم  نسخه  خود   کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه 

د ریافت و چنانچه مطلبی د ارد  کتبا اعالم نمایید .
110/106144   مد یر د فتر د اد گاه حقوقی شعبه 9 د اد گاه عمومی 
تهران

مفقود ی
موتور  شماره  با   1371 مد ل  نارنجی  تاکسی  پژو  پیکان  خود رو  مالکیت  سند  
سیروس  و  رضا  آقای  نام  به   7112۸94۶ شاسی  شماره  و   123۸71010۸7
قهرمانی با کد  ملی 003۶33۶9۸1 مفقود  شد ه و از د رجه اعتبار ساقط می باشد .
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د اد نامه
9۵033۶

شهرستان  د و  کیفری  کالسه94099۸2۶44۵00132شعبه102د اد گاه  پروند ه 
شهریار)102جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره

شاکی:آقای سهیل احمد ی علیائی فرزند  محمد  به نشانی شهرستان شهریاراند یشه 
فاز1-12شرقی پ۵4و۸

متهم:آقای مهد ی جد ید ی به نشانی   اتهام:ضرب وجرح عمد ی
رای د اد گاه

اتهام مهد ی جد ید ی بد ون مشخصات د یگربه لحاظ عد م حضورد رمراحل د اد رسی 
ایراد  ضرب وجرح عمد ی موضوع شکایت سهیل احمد ی علیائی اعالم شد ه است 
معرفی  گواهان  قانونی-اظهارات  پزشکی  شاکی-گواهی  شکایت  به  توجه  با 
محرزکه  ازنظرد اد گاه  انتسابی  بزه  د رپروند ه  موجود   وامارات  وسایرقرائن  شد ه 
الف  مواد 44۸-4۵2-4۵4-4۶2بند   به  استناد   مذکوروبا  مراتب  به  بنا  د اد گاه 
به محکومیت متهم  ماد ه4۸۸وماد ه709قانون مجازات اسالمی مصوب 92حکم 
وفک  راست صورت  حارصه سمت  بابت  کامل  د یه  د و صد م  پرد اخت  مذکوربه 
صاد ره  رای  د ارد   می  صاد رواعالم  علیائی  احمد ی  د رحق سهیل  راست  تحتانی 
توجه  با  وسپس  د اد گاه  د راین  واخواهی  قابل  ابالغ  وظرف20روزازتاریخ  غیابی 
به میزان د یه مورد  محکومیت که کمتراز یک د هم د یه کامل می باشد  قطعی 

است.م.الف:207۸4
 د اد رس شعبه102د اد گاه کیفری2شهریار-علی عزیزی

احضاریه متهم مجهول المکان

9۵1771
مرجع انتظامی گزارشی علیه متهم مجتبی قنبری د ایربرنگهد اری وتولید  وتوزیع 
مشروبات الکلی د ست سازتقد یم د اد گاه های کیفری د و شهرستان شهریارنمود ه 
شهریارواقع  د وشهرستان  کیفری  شعبه103د اد گاه  به  رسید گی  جهت  که 
که  گرد ید ه  کالسه9۵1771ثبت  وبه  شهریارارجاع  شهرستان  د رد اد گستری 
مجهول  است.بعلت  شد ه  بتاریخ9۶/۵/1وساعت11تعیین  آن  رسید گی  وقت 
های  د اد گاه  د اد رسی  آیین  تجویزمواد 344و174قانون  وبه  متهم  بود ن  المکان 
ازجراید   نوبت د ریکی  مراتب یک  وانقالب د رامورکیفری ود ستورد اد گاه  عمومی 
به  آن  ازمفاد   واطالع  ازنشرآگهی  پس  متهم  تا  شود   می  کثیراالنتشارآگهی  
د اد گاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود  تصویری ازکیفرخواست را د ریافت 
ود روقت مقررفوق جهت رسید گی حاضرگرد د .بد یهی است عد م حضورمتهم مانع 

رسید گی نمی باشد .م.الف:207۶۸
 د فترشعبه103د اد گاه کیفری د وشهرستان شهریار

آگهی ابالغ

خواهان/ شاکی: خانم زری ارتنگ فرزند  مهر علی با وکالت آقای عیسی زرین 
آباد ی به نشانی خوزستان – اند یمشک – خ شهید  پناهی روبروی مسجد  محمد ی 
د اد خواستی به طرفیت خواند ه/متهم : آقای سید  مهد ی حسینی ایمنی فرزند  میر 
امنین مجهول المکان به اتهام تسبیب د ر ایراد  صد مه بد نی تقد یم د اد گاه های 
عمومی شهرستان استان ایالم نمود ه که جهت رسید گی به شعبه پنجم د اد گاه 
تجد ید نظر استان ایالم واقع د ر ایالم بلوار آزاد ی – مید ان د اد گستری – مجتمع 
د اد گاههای تجد ید  نظر استان ایالم ارجاع و به کالسه 90099۸0۸4090117۵ 
ثبت گرد ید ه که وقت رسید گی آن 139۵/10/2۵ و ساعت 10:00 تعیین شد ه 
است. به علت مجهول المکان بود ن خواند ه/متهم و د رخواست خواهان/شاکی و به 
تجویز ماد ه 174 قانون آیین د اد رسی کیفری و د ستور د اد گاه مراتب یک نوبت د ر 
یکی از جراید  کثیراالنتشار آگهی می شود  تا خواند ه /متهم پس از نشر آگهی و 
ابالغ از مفاد  آن به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  د ر وقت مقرر 

جهت رسید گی حاضر گرد د .
مد یر د فتر شعبه پنجم د اد گاه تجد ید نظر استان ایالم – فرهاد  نظری

احضاریه متهم مجهول المکان

9۵0۵3۵
شاکی آقای حسین صنعتی فرزند  قاسم شکوائیه ای علیه متهم آقای کام بخش 
سپهروند  فرزند  عباس د ائربرتصرف عد وانی تقد یم د اد گاه های کیفری د و شهرستان 
د وشهرستان  کیفری  شعبه103د اد گاه  به  رسید گی  جهت  که  شهریارنمود ه 
کالسه103-9۵0۵3۵/ وبه  شهریارارجاع  شهرستان  د رد اد گستری  شهریارواقع 
شد ه  بتاریخ9۶/4/24وساعت10تعیین  آن  رسید گی  وقت  که  گرد ید ه  ک2ثبت 
آیین  تجویزمواد 344و174قانون  وبه  متهم  بود ن  المکان  مجهول  است.بعلت 
یک  مراتب  ود ستورد اد گاه  د رامورکیفری  وانقالب  عمومی  های  د اد گاه  د اد رسی 
ازنشرآگهی  پس  متهم  تا  شود   می  کثیراالنتشارآگهی   ازجراید   د ریکی  نوبت 
تصویری  خود   کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  د اد گاه  به  آن  ازمفاد   واطالع 
را د ریافت ود روقت مقررفوق جهت رسید گی حاضرگرد د .بد یهی  ازکیفرخواست 

است عد م حضورمتهم مانع رسید گی نمی باشد .م.الف:20771
د فترشعبه103د اد گاه کیفری د وشهرستان شهریار

رای د اد گاه 

د ر خصوص د عوی خانم مهری حسنوند  فرزند  محمد  علی بطرفیت خانم زهره 
سلیمانی فرزند  بهرام بخواسته مطالبه طلب مبلغ 1/1۶3/000/000 ریال و اعسار 
به  توجه  با  باشد   تومان می  پرد اخت هزینه د اد رسی که مبلغ چهار میلیون  از 
صورتجلسه استشهاد یه مضبوط د ر پروند ه که د ر آن شهود  خواهان مشخصات 
و شغلی و وسیله امرار معاش و عد م تمکن مالی خواهان را د ر جهت پرد اخت 
هزینه د اد رسی صرحاتا عنوان نمود ه اند  لذا نظر به استشهاد یه پیوست پروند ه و 
اظهارات شهود  تعرفه شد ه د اد گاه به استناد  مواد  ۵04-۵0۶-۵07 قانون آیین 
د اد رسی مد نی حکم به اعسار و معافیت از هزینه د اد رسی بطور موقت تا متمکن 
شد ه خواهان صاد ر و اعالم میگرد د  این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 

قابل اعتراض د ر محاکم تجد ید  نظر استان لرستان میباشد . 
د اد رس شعبه اول د اد گاه عمومی حقوقی خرم آباد  – حمید  رضا احمد یان 

احضاریه متهم مجهول المکان

9۵1۶99
ارشتاب  مهد وی  محمد   متهم  علیه  ای  شکوائیه  زاد ه  ولی  مریم  خانم  شاکی 
شهریارنمود ه  شهرستان  د و  کیفری  های  د اد گاه  تقد یم  وتهد ید   د ائربرتوهین 
شهریارواقع  د وشهرستان  کیفری  شعبه103د اد گاه  به  رسید گی  جهت  که 
که  گرد ید ه  کالسه9۵1۶99ثبت  وبه  شهریارارجاع  شهرستان  د رد اد گستری 
بتاریخ9۶/4/13ساعت11/30تعیین شد ه است.بعلت مجهول  وقت رسید گی آن 
های  د اد گاه  د اد رسی  آیین  تجویزمواد 344و174قانون  وبه  متهم  بود ن  المکان 
ازجراید   نوبت د ریکی  مراتب یک  وانقالب د رامورکیفری ود ستورد اد گاه  عمومی 
به  آن  ازمفاد   واطالع  ازنشرآگهی  پس  متهم  تا  شود   می  کثیراالنتشارآگهی  
د اد گاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود  تصویری ازکیفرخواست را د ریافت 
ود روقت مقررفوق جهت رسید گی حاضرگرد د .بد یهی است عد م حضورمتهم مانع 

رسید گی نمی باشد .م.الف:207۶9
د فترشعبه103د اد گاه کیفری د وشهرستان شهریار

آگهی ابالغ

خواهان/ شاکی ند ا بهاری د اخواستی به طرفیت خواند ه/ متهم
خواند گان:1- سحر 2- ساسان 3- مهد یس 4- بابک ۵- رمضانعلی ۶- محمود  
7- پریچهر ۸- فریبا همگی سراج فرزند ان شعبانعلی به خواسته تنفیذ صلح نامه 
به شعبه  رسید گی  که جهت  نمود ه  بابل  عمومی شهرستان  د اد گاههای  تقد یم 
بابل ارجاع و به کالسه 9۵072۸ ثبت  بابل واقع د ر  ۸ د اد گاه عمومی حقوقی 
گرد ید ه که وقت رسید گی 9۶/1/27 و ساعت ۸/30 تعیین شد ه است.به علت 
به تجویز ماد ه 73  بود ن خواند ه/ متهم و د ر خواست شاکی و  المکان  مجهول 
قانون آئین د اد رسی د اد گاههای عمومی و انقالب د ر امور مد نی و د ستور د اد گاه 
مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیراالنتشار آگهی می شود  تا خواند ه/ متهم 
به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی  از مفاد  آن  از نشر آگهی و اطالع  پس 
کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را د ریافت و د ر وقت مقرر فوق جهت 

رسید گی حاضر گرد د .
مد یر شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی بابل - پورجعفر

متن آگهی 

به طرفیت متهم سعید  خیرالهی فرزند   شاکی سعید  بیگی پور مطلق شکایتی 
حید ر به خواسته ورشکستگی به تقصیر تقد یم د اد گاه عمومی شهرستان خرم 
آباد  نمود ه که جهت رسید گی به شعبه 101 د اد گاه کیفری د و شهرستان خرم 
آباد  )101جزایی سابق( واقع د ر خرم آباد  خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهند ه 
ثبت   9۵099۸۶۶12900721 کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی 
گرد ید ه که وقت رسید گی آن 139۵/10/2۵ و ساعت 0۸:30 تعیین شد ه است 
به علت مجهول المکان بود ن متهم و د رخواست شاکی و د ستور د اد گاه مراتب 
یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیر االنتشار آگهی می شود  تا متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد  آن به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  د ر 

وقت مقرر فوق جهت رسید گی حاضر گرد د .
مد یر د فتر شعبه 101 د اد گاه کیفری د و شهرستان خرم آباد )101جزایی سابق( –اکرم 
ملکی.

آگهی ابالغ

خواهان/شاکی عباس اژد ری پاک د اد خواستی به طرفیت خواند ه/متهم امیرکاکلی 
به خواسته مطالبه وجه چک ومطالبه خسارت د اد رسی ومطالبه خسارت  زاد ه 
که  اهوازنمود ه  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  د اد گاه  تقد یم  تاخیرتاد یه 
جهت رسید گی به شعبه4د اد گاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز واقع د راستان 
قضایی  نیوساید -مجتمع  عامری-اول  اهواز-انتهای  خوزستان-شهرستان 
شهید تند گویان )انرژی(ارجاع وبه کالسه9۵099۸۶110700117ثبت گرد ید ه که 
وقت رسید گی آن139۵/11/12 وساعت11:30تعیین شد ه است.به علت مجهول 
تجویزماد ه73قانون  وبه  خواهان/شاکی  ود رخواست  خواند ه/متهم  بود ن  المکان 
آیین د اد رسی د اد گاه های عمومی وانقالب د رامورمد نی ود ستورد اد گاه مراتب یک 
نوبت د ریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخواند ه/متهم پس ازنشرآگهی 
د وم  خود نسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  د اد گاه  به  ازمفاد آن  واطالع 

د اد خواست وضمائم راد ریافت ود روقت مقررفوق جهت رسید گی حاضرگرد د .
منشی شعبه4د اد گاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

آگهی احضارمتهم مجهول المکان
د اد سرای  بازپرسی  پنجم  کالسه۵ب9۵0410ب۵شعبه  د رپروند ه  نظرباینکه 
شهریارآقای حسین  برق  اد اره  نمایند ه  شکایت  شهریارموضوع  وانقالب  عمومی 
رحیمی فرزند  محمد  ولی علیه آقای د ست پاک د ائربراستفاد ه غیرمجازازانرژی 
برق وانشعاب غیرمجاز غیرتحت رسید گی می باشد  با توجه به محتویات پروند ه 
واظهارات شاکی بعلت مجهول المکان بود ن متهم وعد م د سترسی فلذا بد ینوسیله 
کیفری ظرف  د اد رسی  آئین  ماد ه11۵قانون  د رراستای  ابالغ می شود   متهم  به 
ازاتهام خود  د رشعبه  پروند ه ود فاع  به  ازتاریخ نشرآگهی جهت رسید گی  یکماه 
پنجم بازپرسی د اد سرای شهریارحاضرشوید  د رغیراینصورت اقد ام مقتضی بعمل 

خواهد  آمد .م.الف:20773
بازپرس شعبه پنجم د اد سرای عمومی شهریار

آگهی حصر وراثت

شرح  به   ۵9۶9۸1۶2۶4 شماره  شناسنامه  د ارای  شهسوارمحمود ی  آقای 
حصر  گواهی  د رخواست  د اد گاه  این  از   2/3۸4/9۵ کالسه  به  د اد خواست 
به  محمود ی  شهریار  شاد روان  که  د اد ه  توضیح  چنین  و  نمود ه  وراثت 
بد رود    خود   د ائمی  گاه  13اقامت  تاریخ9۵/7/23  د ر  شناسنامه۵9۶00431۸1 

زند گی گفته ورثه آن مرحوم  منحصر است به : 
پد ر    13۵2/1/30 متولد    ۵9۶9۸1۶2۶4 ملی:   شماره  محمود ی   1.شهسوار 

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

رئیس شعبه د وم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهی 

احضارمتهم مجهول المکان
د اد سرای  بازپرسی  پنجم  کالسه۵ب941۸10ب۵شعبه  د رپروند ه  نظرباینکه 
عمومی وانقالب شهریارموضوع شکایت علی محمود ی صفا فرزند  بشیروارسالن 
یوسفی علیه محمد  یوسفی د ائربه خیانت د رامانت تحت رسید گی می باشد  با 
توجه به محتویات پروند ه واظهارات شاکی بعلت مجهول المکان بود ن متهم وعد م 
د سترسی فلذا بد ینوسیله به متهم ابالغ می شود  د رراستای ماد ه11۵قانون آئین 
د اد رسی کیفری ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی جهت رسید گی به پروند ه ود فاع 
ازاتهام خود  د رشعبه پنجم بازپرسی د اد سرای شهریارحاضرشوید  د رغیراینصورت 

اقد ام مقتضی بعمل خواهد  آمد .م.الف:20774
                               بازپرس شعبه پنجم د اد سرای عمومی شهریار

آگهی احضار متهم

با توجه به اینکه د ر پروند ه کالسه 9۵1040۶۶11007۵۸0 آقای فرشاد  رحمتی 
فرزند  مراد  جان به اتهام توهین و فحاشی و تخریب از سوی شعبه اول بازپرسی 
علت  به  و  میباشد   کیفری  تعقیب  تحت  آباد   خرم  انقالب  و  عمومی  د اد سرای 
نامبرد گان  به  )احضاریه(  قضایی  اوراق  ابالغ  اقامت  محل  آد رس  نبود ن  معلوم 
ممکن نگرد ید ه است بد ینوسیله د ر اجرای ماد ه 174 ق آ د  ک به متهمان ذکر 
شد ه ابالغ میگرد د  تا ظرف مد ت یک ماه از انتشار آگهی د ر شعبه اول بازپرسی 
د اد سرای عمومی و انقالب خرم آباد  به آد رس د اد سرای عمومی و انقالب خرم 
آباد  واقع د ر گلد شت شرقی خیابان ایران زمین نرسید ه به مید ان آرش کمانگیر 
جهت پاسخگویی به اتهام اعالم شد ه حاضر گرد ند  د ر صورت عد م حضور پس 

از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی اعمال خواهد  شد .
بازپرس شعبه اول د اد سرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد  – ایرج حسنوند .

متن آگهی

رحیمی  ایرج  آقای  خواهی  نظر  تجد ید   خصوص  د ر  منتشره  های  آگهی  پیرو 
شماره  د اد نامه  به  نسبت  اله  عزیز  فرزند   ضیایی  مسعود   آقای  بطرفیت  فرد  
9۵0997۶۶107007۵۸ مورخه 9۵/۸/2۵ صاد ره از شعبه هفتم د اد گاه حقوقی 
خرم آباد  به پیوست نسخه ثانی د اد خواست و ضمائم تجد ید  نظر خواهی به شما 
د اد گاههای  د اد رسی  آیین  قانون   34۶ ماد ه  است حسب  مقتضی  میشود   ابالغ 
ثانی  نسخه  و  نمایید   مراجعه  د اد گاه  این  به  مد نی  امور  د ر  انقالب  و  عمومی 
د اد خواست تجد ید  نظر و ضمائم آنرا تحویل بگیرید  و چنانچه پاسخی د ارید  ظرف 
د ه روز پس از رویت آگهی اخطاریه به شعبه 7 حقوقی خرم آباد  ارائه نمایید  واال 

پروند ه با همین کیفیت به تجد ید  نظر ارسال می گرد د . 
مد یر د فتر د اد گاه حقوقی شعبه هفتم د اد گاه عمومی حقوقی د اد گستری شهرستان خرم 

آباد  – محمد  علی مومنی. 

آگهی احضارمتهم مجهول المکان
د اد سرای  بازپرسی  پنجم  کالسه۵ب9۵0۸۶1ب۵شعبه  د رپروند ه  نظرباینکه 
عمومی وانقالب شهریارموضوع شکایت احمد  هد ایت فرجام علیه پوریا کریمی 
با  باشد   می  رسید گی  غیرتحت  مال  فروش  د ائربه  کیومرث  فرزند   کبود ی  حقا 
توجه به محتویات پروند ه واظهارات شاکی بعلت مجهول المکان بود ن متهم وعد م 
د سترسی فلذا بد ینوسیله به متهم ابالغ می شود  د رراستای ماد ه11۵قانون آئین 
د اد رسی کیفری ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی جهت رسید گی به پروند ه ود فاع 
ازاتهام خود  د رشعبه پنجم بازپرسی د اد سرای شهریارحاضرشوید  د رغیراینصورت 

اقد ام مقتضی بعمل خواهد  آمد .م.الف:20772
 بازپرس شعبه پنجم د اد سرای عمومی شهریار

آگهی

9۵03۶3
عمومی  د اد سرای  کالسه9۵03۶3شعبه2بازپرسی  پروند ه  اینکه  نظربه 
زهی  احمد   عبد الرحمن  علیه  شاکی  شکایت  شهریارموضوع  وانقالب 
توجه  با  باشد   می  رسید گی  تحت  عمد ی  وجرح  وضرب  برتوهین  مبنی 
بود ن  المکان  مجهول  بعلت  شاکی  واظهارات  پروند ه  محتویات  به 
د راجرای  تا  میگرد د   ابالغ  شما  به  بد ینوسیله  شما  به  د سترسی  وعد م 
ازتاریخ  یکماه  مصوب1392ظرف  کیفری  د اد رسی  آیین  ماد ه174قانون 
د وم  د رشعبه  خود   ازاتهام  ود فاع  پروند ه  به  رسید گی  جهت  انتشارآگهی 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  شهریارحاضرد رغیراینصورت  د اد سرای  بازپرسی 

شد .م.الف:20777 خواهد  
 بازپرس شعبه2د اد سرای عمومی وانقالب شهریار-مهد ی سلیمانی

افزایش پنج برابری تامین آب شرب روستایی
مد یرعامل شرکت مهند سی آب وفاضالب کشور گفت: د ولت د ر تأمین آب 
نگاه ویژه ای د ارد  و د ر همین راستا تأمین آب شرب روستایی پنج برابر 

افزایش پید ا کرد ه است.
حمید رضا جانباز د ر جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
و اعضا کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی د ر سالن باغستان گفت: 
قزوین استانی است که از ظرفیت های بسیار خوبی د ر بخش های مختلف 
برخورد اراست ولی با چالش هایی نیز مواجه است که باید  برای حل آن 
اقد ام کرد . مد یرعامل شرکت مهند سی آب و فاضالب کشور یاد آورشد : نگاه 
ویژه د ولت د ر تأمین آب، محیط زیست و توسعه شبکه ریلی جد ی است 
وخوشبختانه برای ایجاد  مجتمع های آب روستایی ازمحل صند وق توسعه 

ملی اعتبارات خوبی پیش بینی شد ه که تخصیص خواهد  یافت.
مد یرعامل شرکت مهند سی آب و فاضالب کشور با اشاره به افزایش بود جه 
آب شرب روستایی د ر قانون برنامه بود جه سال 9۶ افزود : اعتبار آب شرب 

روستایی د ر الیحه بود جه سال آیند ه ۵ برابر شد ه است.
از اعتبارات تملک د ارایی  جانباز خاطرنشان کرد : د ر بود جه سال آیند ه 
سرمایه ای برای تأمین آب وضعیت بهتری د اریم و می توان امید وار بود  

طرح های بیشتری د ر این حوزه عملیاتی شود .
مد یرعامل شرکت مهند سی آب وفاصالب کشور گفت: با افزایش اعتبارات 
آب و فاضالب شهری و روستایی د ر الیحه بود جه زمینه اجرای طرح های 

عمرانی و آبرسانی تقویت می شود .

افزایش ضریب بازیافت میاد ین غرب کارون تا 2۵ د رصد 

مد یرعامل شرکت مهند سی و توسعه نفت از امکان پذیر بود ن افزایش 
ضریب بازیافت میاد ین غرب کارون تا 2۵ د رصد  خبر د اد  و گفت: کار 

مطالعه مید ان آزاد گان به صورت یکپارچه انجام خواهد  شد .
نفتی  توسعه  و  مهند سی  شرکت  مد یرعامل  شهنازی زاد ه  نورالد ین 
و گازی  نفتی  تفاهم نامه مطالعات 3 مید ان  امضای  ایران د ر حاشیه 
میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت انگلیسی هلند ی شل د ر جمع 
نفتی غرب کارون  میاد ین  از  فعلی  بازیافت  خبرنگاران گفت: ضریب 
۵,۵ تا ۶ د رصد  است اما می توان این ضریب بازیافت را به 2۵ د رصد  

افزایش د اد  که د ور از د سترس نیست.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه این میاد ین بر روی الیه های نفتی 
از هر یک  بازیافت  قرار گرفته است، گفت: ضریب  فهلیان و سروک 
فهلیان  نفتی  از الیه  به طوریکه  نفتی متفاوت است  این الیه های  از 
نفتی  الیه  از  و  د رصد    14 تا   12 بازیافت  با ضریب  را  نفت  می توان 

سروک ۵,۵ تا ۶ د رصد  برد اشت کرد .
شهنازی زاد ه با اشاره به اینکه ضریب بازیافت نفت د ر خاک عراق نیز 
از این میاد ین همان میزان است، گفت: اما عراقی ها د ر قالب طرح های 
زود هنگام کار تولید  را زود تر از ایران انجام د اد ه اند  و می خواهند  ضریب 

بازیافت را افزایش د هند .
مد یرعامل شرکت مهند سی و توسعه نفت با اشاره به مید ان گازی کیش 
گفت: فاز اول از توسعه این مید ان گازی را خود مان شروع کرد یم و منتظر 
شرکت های خارجی نماند یم و فاز 2 و 3 را نیز به زود ی شروع خواهیم 

کرد .
براساس  و  است  خوب  کیش  مید ان  گاز  کیفیت  کرد :  تصریح  وی 
و  د ارد    TPM H2S  70 مید ان  این  گاز  گرفته  صورت  مطالعات 

توسعه این مید ان و تولید  گاز از آن سود آور خواهد  بود .

همکاری شرکت های اروپایی با 
صنعت نفت ایران گسترش می یابد 

تصویب  تهران،  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
و  د انست  برجام  نقض  را  د اماتو  قانون  تمد ید   و 
است  چند جانبه  ای  معاهد ه  برجام،  شد :  یاد آور 
نفت  صنعت  با  اروپایی  شرکت های  همکاری  و 

کشورمان گسترش می یابد . 
به گزارش شانا، منصور معظمی رئیس کمیسیون 
وجود   با  کرد :  عنوان  تهران  بازرگانی  اتاق  انرژی 
این که تمد ید  تحریم ها توسط آمریکا بد عهد ی و 
بد قولی محسوب می شود ، اما باز هم شاهد  حضور 
شرکت های معتبر بین المللی عالقه مند  به سرمایه 
گذاری د ر ایران هستیم، این موضوع بیانگر آن است 
که این کشورها نسبت به آمریکا بد بینند  و از رفتار 

آن ها راضی نیستند .
وی افزود : این کشورها به این جمع بند ی رسید ند  
که کاله سرشان رفته و به نوعی رود ست خورد ه اند ؛ 
کشورهای اروپایی د ر این مد ت که با آمریکا همراه 
شد ند  مشاهد ه کرد ه اند  که عمال فرصت کار با ایران 
را از د ست د اد ه اند ، بنابراین سعی می کنند  بهتر از 
گذشته وارد  عمل شوند ، البته طبیعی است اروپایی ها 

هنوز نگران رفتا آمریکا و به ویژه تیم جد ید  باشند .
معظمی تصریح کرد : وقتی می بینیم بسیاری از 
شرکت های بزرگ نفتی د ر ایران حضور د ارند  و 
فعالیت می کنند  باید  د رک کرد  که این بهترین 
فرصت به منظور استفاد ه از مشارکت آن ها برای 

افزایش توان د اخلی کشور است.  
این  شد ن  تبد یل  احتمال  که  این  د رباره  وی 
اظهار  است،  قد ر  چه  قرارد اد   به  ها  تفاهمنامه 
کرد : من فکر می کنم بخشی از این تفاهمنامه ها 
می تواند  منجر به عقد  قرارد اد  شود  به شرط آن 
که شرکت ملی نفت ایران بتواند  مد یریت کند  و 
یک مشارکت د رست و منطقی بین شرکت های 

خارجی و د اخلی ایجاد  کند . 

توافق ایران و ونزوئال برای ایجاد  
مکانیزم جد ید ی د ر بازار نفت

برای  ایران  با  توافق  از  ونزوئال  جمهور  رئیس 
اوپک  برگزاری نشست رؤسای د ولت های عضو 
و کشورهای غیراوپکی د ر سه ماهه نخست سال 
آیند ه میالد ی خبر د اد  تا د ر مورد  استراتژی بازار 

نفت تصمیم گیری شود .
نیکوالس ماد ورو، رئیس جمهور ونزوئال گفت با ایران 
توافق کرد ه است که د و کشور خواهان نشست سران 
کشورهای اوپک و غیراوپکی د ر سه ماهه نخست 
سال آیند ه برای تصمیم گیری د ر مورد  استراتژی 

بازار نفت شوند .

کوتاه از انرژینفت د رجهان

از  با اشاره به آزاد سازی بخشی  معاون وزیر نفت 
پول های گازی بلوکه شد ه ایران د ر انگلیس اعالم 
کرد : به زود ی بخش باقی ماند ه این پول هم از سوی 
شرکت بریتیش پترولیوم به طور کامل آزاد  می شود . 
آزاد سازی  وضعیت  آخرین  د رباره  کارد ر  علی 
پول های بلوکه شد ه گازی ایران د ر انگلیس گفت: 
شرکت  مالی  منابع  این  از  بخشی  اکنون  هم 
ملی نفت مربوط به مشارکت د ر طرح توسعه و 
آزاد   انگلیس،  بهره برد اری د ر مید ان گازی رهوم 

شد ه است.
مد یرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید  بر اینکه 
بخش باقیماند ه پول های بلوکه شد ه گازی ایران هم 
تا چند  روز آیند ه آزاد  خواهد  شد ، تصریح کرد : هم 
اکنون محد ود یتی برای اد امه همکاری با شرکت 
بریتیش پترولیوم انگلیس د ر پروژه بهره برد اری از 
مید ان گازی رهوم د ر آبهای د ریای شمال وجود  
ند ارد . از سوی د یگر امیرحسین زمانی نیا، معاون 
امور بین الملل وزیر نفت هم با اشاره به آماد گی 
شرکت بریتیش پترولیوم برای پرد اخت کل پولهای 
برخی  بود   کرد ه  تاکید   ایران  گازی  بلوکه شد ه 

طوالنی شد ن  به  منجر  بانکی  محد ود یت های  از 
پروسه آزاد سازی پول های بلوکه شد ه گازی ایران 

د ر انگلیس شد ه بود .
د ر همین حال علی کارد ر، مد یرعامل شرکت ملی 
نفت ایران هم پیش از این با بیان اینکه منابع مالی 

حاصل از مشارکت ایران د ر توسعه و بهره برد اری 
مید ان گازی رهوم به حساب شرکت ملی نفت واریز 
شد ه است، گفته بود  که فعال امکان برد اشت منابع 

ارزی از حساب شرکت نفت وجود  ند ارد .
به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران و بریتیش 

پترولیوم انگلیس از سال 200۵ میالد ی د ر توسعه 
و بهره برد اری مید ان گازی رهوم یک مشارکت و 
سرمایه گذاری مشترک ۶۵۶ میلیون د الری را د ر 
آب های ساحلی اسکاتلند  د ر د ریای شمال انجام 

د اد ه است.
مید ان گازی رهوم از ظرفیت تولید  روزانه 190 
از  که  بود ه  برخورد ار  گاز  فوت مکعب  میلیون 
انگلیس  د ولت  د ستور  با  میالد ی  سال 2010 
و به بهانه تحریم ها تولید  د ر این مید ان گازی 
گذشته  سال  سه  از  نهایت  د ر  شد .   متوقف 
تولید  گاز از مید ان گازی رهوم د ر د ریای شمال 
اما به د لیل تحریم ها منابع  از سر گرفته شد ، 
مالی حاصل از مشارکت شرکت ملی نفت ایران 
د ر توسعه و بهره برد اری این مید ان گازی د ر 

د ریای شمال د ر حسابی بلوکه شد ه است.
مسئوالن وزارت نفت به شرکت ملی نفت ایران 
پیش از لغو تحریم ها تاکید  کرد ه بود ند  که با لغو 
تحریم ها و ورود  به د وره پسابرجام، پول های بلوکه 
شد ه گازی ایران حاصل از مشارکت و بهره برد اری 

د ر مید ان رهوم رفع توقیف خواهد  شد .

معاون زنگنه خبر د اد :

پول توقیف شد ه گاز ایران د ر انگلیس آزاد  شد 

قائم مقام وزیر نیرو گفت: طرح برخورد  و جریمه 
مشترکان پرمصرف را به د ولت ارائه می د هیم و به 
احتمال زیاد ، بحث جریمه مشترکان پرمصرف آب 
تا پیش از پایان سال جاری د ر د ستور کار د ولت 

قرار می گیرد . 
نظامی  تد وین  د اشت:  اظهار  محمود ی  ستار 
بازد ارند ه برای اصالح الگوی مصرف آب د ر کشور 
موضوع مهمی است که باید  مورد  توجه د ولت 
و مجلس قرار گیرد . وی افزود : یکی از راههای 
اصالح الگوی مصرف آب، فرهنگ سازی است 
که سالهاست کم و بیش مورد  توجه د ستگاههای 
ذیربط قرار د ارد  اما تجربه نشان د اد ه که فرهنگ 
سازی بد ون اعمال ابزارهای بازد ارند ه قیمتی، برای 
بخشی از مصرف کنند گان تأثیر چند انی ند ارد . 
قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه »ابزار هشد ار 
د هند ه قیمتی می تواند  بازد ارند گی مناسبی د ر 
خصوص برخی مشترکان پرمصرف د اشته باشد «، 
گفت: می توانیم اقد ام به اعمال یک هشد ار قیمتی 
برای جریمه مشترکان پرمصرف د ر زمان های 
خاص کنیم تا مشترکینی که د و تا سه بار اخطار 
د ریافت می کنند  اما نسبت به اصالح روند  مصرف 
آب شرب توجهی نشان نمی د هند ، مورد  جریمه 

قرار گیرند . وی اد امه د اد : د ر بسیاری از نقاط د نیا 
برای  است،  زیاد   و مصرفش  کاالیی کم  وقتی 
جلوگیری از مصرف بی رویه آن کاال و مد یریت 
تا زمانی  بازی می کنند   با قیمت  تقاضای آن، 
که محد ود یت آن کاال رفع شود ؛ د ر خصوص 
آب شرب نیز ما امروز با محد ود یت مواجه ایم و 
ناچاریم با ابزارهای کارآمد ، مثل جریمه مشترکان 
پرمصرف، نسبت به مد یریت تقاضا د ر این بخش 
اقد ام کنیم. محمود ی با اشاره به اینکه »د ر د وره 
های قبلی اقد ام به ارائه طرح جریمه مشترکان 
پرمصرف کرد ه بود یم«، اذعان د اشت: وزارت نیرو 
موفق به گرفتن تأیید یه د ولت برای برخورد  با 
مشترکان پرمصرف د ر قالب اعمال جریمه های 
قیمتی شد ه بود  اما این طرح مورد  تأیید  و تصویب 

مجلس شورای اسالمی قرار نگرفت.
وی افزود : د ر سال آبی جاری با توجه به افت شد ید  
میزان بارش ها د ر نقاط مختلف کشور و به منظور 
مد یریت بخش تقاضا د ر پیک مصرف آب تابستان 
9۶ ، طرح برخورد  و جریمه مشترکان پرمصرف را 
به د ولت ارائه می د هیم و به احتمال زیاد ، بحث 
جریمه مشترکان پرمصرف آب تا پیش از پایان 

سال جاری د ر د ستور کار د ولت قرار می گیرد .

معاون شرکت نفت با تشریح جزئیات توافق 
انجام گرفته با شرکت شل برای توسعه سه 
مید ان نفت و گاز گفت: به زود ی 12 تفاهمنامه 
جد ید  نفتی با شرکت های خارجی د ر صنعت 

نفت امضا می شود . 
امضای  حاشیه  د ر  منوچهری  غالمرضا 
تفاهمنامه سه مید ان نفت و گاز ایران با شرکت 
شل انگلیس گفت: د ر حال حاضر تولید  روزانه 
نفت ایران به مرز چهار میلیون بشکه د ر روز 
افزایش یافته که پیش بینی می شود  تا پیش 
از پایان سال تولید  نفت ایران مطابق با سقف 

تعیین شد ه د ر اوپک افزایش یابد .
معاون شرکت ملی نفت ایران با تأکید  بر اینکه 
د ر حال حاضر توسعه تمامی میاد ین اولویت د ار 
نفت و گاز ایران مطابق برنامه د ر حال انجام 
است، تصریح کرد : د ر حوزه پارس جنوبی به 
زود ی سه فاز جد ید  شامل 19، 20 و 21 د ر 
مد ار بهره برد اری قرار می گیرد  و ظرفیت تولید  
میلیون  از 4۶0  مشترک  مید ان  این  از  گاز 
مترمکعب فعلی به ۵20 میلیون مترمکعب د ر 

روز افزایش می یابد .
نفت،  ملی  شرکت  مد یره  هیأت  عضو  این 

مهمترین هد ف از امضای قرارد اد های توسعه ای 
جذب  را  نفت  صنعت  باالد ستی  بخش  د ر 
کرد   عنوان  نوین  تکنولوژی های  و  سرمایه 
جد ید   همکاری های  اساس  این  بر  افزود :  و 
مطابق با مد ل جد ید  قرارد اد ی با شرکت های 

بین المللی نفت و گاز جهان انجام می شود .
تاکنون  اینکه  بر  تاکید   با  مسئول  مقام  این 
1۵ تفاهمنامه همکاری با شرکت های بزرگ 
بین المللی جهان د ر صنعت نفت جهان امضا 
مذاکره  این  بر  عالوه  یاد آور شد :  است،  شد ه 
امضای  برای  خارجی  د یگر  شرکت   12 با 
تفاهمنامه و یا موافقتنامه های اصولی د ر د ست 

اجرا است.
منوچهری د ر اد امه با بیان اینکه هم اکنون 
گاز  و  نفت  ذخایر  مجموع  بزرگترین  ایران 
جهان را د ر اختیار د ارد ، د ر خصوص امضای 
تفاهمنامه امروز با شرکت شل توضیح د اد : 
تاکنون تفاهمنامه ای با این شرکت انگلیسی 
پتروشیمی  صنعت  توسعه  برای  هلند ی  ـ 
د یگری  تفاهمنامه  هم  امروز  و  شد ه  امضا 
برای توسعه سه مید ان جد ید  نفت و گاز با 

شرکت شل امضا می شود .

جزئیات توافق جد ید  نفتی ایران و شل؛

امضای ۱2 تفاهمنامه جد ید  نفتی
محمود ی خبرد اد : جریمه مشترکان 

پرمصرف آب د ر د ستور کار د ولت
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آگهی مفقود ی

یـک فقـره پروانـه سـاخت بـه شـماره23/11777مورخ1394/9/4مربوط بـه محصـول بطـری پلیمـری بـاد ی رنگـی ازجنـس پلـی اتیلـن 
وزارت  وبهد اشـتی  برمواد غذایی،آشامید نی،آرایشـی  نظـارت  کل  ازاد اره  یک(صـاد ره  تجاری)زد افرمـول  باال)HDPE(بانـام  باد انسـیته 

بهد اشـت د رمـان وآمـوزش پزشـکی مفقـود  گرد یـد ه وازد رجـه اعتبارسـاقط مـی باشـد .
تلفن های تماس:7-۵3۵۸3240-0۶1و0۶1-۵3324۶2۶-7

روابط عمومی شرکت پاکینه شوی)سهامی خاص(

مفقود ی

بد ین وسیله به اطالع می رساند  که مجوز حمل اسلحه برنو به مشخصات
۶۵49-4702T: نوع:گلوله زنی  کالیبر:07/92     شماره سالح

مد ل:پنج تیر گلنگد نی         ساخت :چک
به نام معارف عزیزی فرزند  فتح اله شماره شناسنامه 90 تاریخ تولد 1341 محل صد ور اسالم آباد  
مفقود  گرد ید  وازد رجه اعتبار ساقط می باشد .                                                     کرمانشاه

مفقود ی

 برگ سبز نیسان مد ل 7۸ به شماره شهربانی 742ج13 ایران 72 با 
شماره موتور 13۶۵13 به شماره شاسی C3۶10۵ مفقود  گرد ید ه و 
از د رجه اعتبار ساقط می باشد .                                          بابل 

آگهی مفقود ی

ایران  انتظامی  شماره  به   13۸4 مد ل  صبا  پراید   سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  به   0117۶90۸ موتور  شماره  به  ۸2-۵۸1ص۶9 
14122۸4۵37994S به نام مجید  بیگلری مفقود  گرد ید ه از د رجه 
اعتبار ساقط است.                                                         بابل

آزاد سازی تعرفه  فرود گاهی قیمت بلیت را 
افزایش می د هد 

یک کارشناس مسائل هوایی معتقد  است که اجرای ماد ه 1۶1 قانون برنامه 
پنجم توسعه مبنی بر آزاد سازی تعرفه خد مات فرود گاهی، قیمت بلیت 
هواپیما را افزایش می د هد .آرمان بیات  به مهر گفت: اجرای ماد ه 1۶1 
قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر آزاد سازی تعرفه خد مات فرود گاهی، 
باید  همراه با آزاد سازی کامل تمامی بخش های اقتصاد  حمل و نقل هوایی 
باشد ؛  به عبارت د یگر باید  آزاد سازی تعرفه ها، د ر ارائه خد مات از طرف 
متصد یان خد مات رسان به شرکت های هواپیمایی از جمله فرود گاهها و 
سوختگیری و همچنین آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما همزمان انجام شود .

کارشناس ارشد  حوزه هوایی افزود : هم اکنون شاهد  آزاد سازی نرخ بلیت 
هواپیما نیستیم؛ بلکه شناورسازی قیمت، انجام شد ه و تا 30 د رصد ، قیمت 
بلیت د ر مسیرهای مشخص کم و زیاد  می شود ، پس د ر شرایطی که قیمت 
بلیت شناور است و آزاد  نشد ه، نباید  نرخ تعرفه های فرد گاهی افزایش یابد ، 
ضمن اینکه چون متولی اغلب فرود گاههای کشور نهاد  خاصی همچون 
شرکت فرود گاهها است، آزاد سازی تعرفه  خد مات فرود گاهی به معنای 
افزایش نرخ تعرفه ها است؛ زیرا هیچ رقابتی بین فرود گاههای کشور برای 

جذب ایرالین ها و متعاد ل سازی قیمتها وجود  ند ارد .
 

آزاد ی متهمان سانحه قطار به قید  ضمانت 

د ر  قطار  سانحه  متهمان  آزاد ی  از   1 شمال شرق  آهن  راه  مد یرکل 
هفت خوان د امغان به قید  ضمانت خبر د اد .حمید  د ر باغ عنبران د ر جمع 
خبرنگاران اظهار کرد : چند  نفر از پرسنل راه آهن که به د نبال سانحه اخیر 
با حکم د اد ستانی د ستگیر شد ه بود ند ، براساس قوانین با ضمانت و وثیقه ای 
که راه آهن شمال شرق گذاشته آزاد  می شوند .به گزارش ایسنا ،وی اعالم 
اسامی قطعی مقصران سانحه قطار سمنان از سوی کمیسیون عالی سوانح 
راه آهن که د ر رسانه های کشور منعکس شد  را تکذیب کرد  و افزود : اینکه 
گفته شد ه خطای انسانی، نقص فنی و صعب العبور بود ن مسیر سه عامل 
اصلی بروز سانحه تلخ ۵ آذر بود ه صحت ند اشته و تنها د ر حد  گمانه زنی 
است.مد یرکل راه آهن شمالشرق 1 با بیان اینکه کمیسیون عالی سوانح 
راه آهن تاکنون اسمی از مقصران این سانحه نبرد ه است، اضافه کرد : هنوز 
بررسی ها د ر خصوص این سانحه تلخ تکمیل نشد ه و اعالم مقصران تا 

پیش از اتمام تحقیقات، غیرقانونی و ناد رست است.
 

صنعت

گمرک وارد ات پالم را منوط به اخذ مجوز
از سازمان ملی استاند ارد  کرد 

گمرک د ر بخشنامه ای بنا به د رخواست سازمان های توسعه تجارت و 
استاند ارد ، وارد ات روغن پالم را منوط به اخذ مجوز از سازمان استاند ارد  
کرد .گمرک ایران د ر بخشنامه ای خطاب به گمرکات سراسر کشور،، 
وارد ات روغن پالم را منوط به اخذ مجوز از سازمان استاند ارد  د انست. 
د ر این بخشنامه آمد ه است، بر اساس تصمیم سازمان توسعه تجارت و 
سازمان ملی استاند ارد ، اخذ مجوز استاند ارد  برای وارد ات روغن ذیل هر 
رد یف تعرفه ای الزامی است.سازمان توسعه تجارت ایران د ر خرد اد ماه 
سال جاری، بنا به د رخواست وزارت جهاد  کشاورزی،وارد ات روغن نخل 
)پالم( و نارگیل را مشروط به اخذ مجوز ثبت سفارش از خود  کرد ه بود ، 
بر این اساس وارد ات د و روغن نخل )پالم( و نارگیل مشروط به اخذ 
ثبت سفارش از وزارت جهاد  کشاورزی قبل از وارد ات شد ه و بد ون ثبت 

سفارش امکان وارد ات این محصول وجود  ند ارد .
 

فناوری و ارتباطات

فعالیت شبکه های خارجی مشروط به رعایت 
قوانین ایران می شود 

رئیس رگوالتوری با اشاره به پیش بینی سه د سته شبکه های اجتماعی 
د ر سند ی که برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارسال شد ه 
گفت: د سته سوم شبکه های خارجی مثل تلگرام هستند  د ر صورت 
رعایت قوانین ایران اجازه فعالیت و عضوگیری خواهند  د اشت.علی اصغر 
عمید یان از پیش بینی گرد ش مالی هزار میلیارد  تومانی برای شبکه های 
ایران خبر د اد  وبه فارس  اظهار د اشت: د ر سند   اجتماعی بومی د ر 
شبکه های اجتماعی که برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی 
امید واریم  اجتماعی پیش بینی شد ه که  ارسال شد ه 3 د سته شبکه 
با تصویب د ر شورای قانونی و عملیاتی شوند .معاون وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات توضیح د اد : د سته اول شبکه های اجتماعی صد  د رصد  
بومی هستند  که تمامی سخت افزار، د یتاسنتر د اخلی و اپلیکیشن های 
آن بومی است و قوانین نظارتی بر این شبکه ها حاکم خواهد  بود .وی 
اد امه د اد : د سته د وم، شبکه های مشترک بین خارج و د اخل هستند  که 
د یتاسنترهای آنها باید  د اخل کشور باشند  و د سته سوم نیز شبکه های 
خارجی هستند  مثل تلگرام فعلی که آنها نیز د ر صورتی که قوانین ایران 

را رعایت کنند  اجازه فعالیت و عضوگیری خواهند  د اشت.
 

تولید  و تجارت

مرغ گران نیست، مغازه ها گران فروشند 

د ر حالیکه بر اساس گزارش های مید انی موجود ، قیمت گوشت مرغ 
طی هفته های گذشته روند  افزایشی د اشته و به مرز کیلویی ۸000 
تومان هم رسید ه است، رئیس انجمن پرورش د هند گان مرغ می گوید  
قیمت این محصول د ر هفته اخیر کاهش د اشته و هیچ گاه گران نبود ه 
است بلکه مغازه ها و فروشند گان گران فروشی می کنند  که کسی با آن ها 
کیلویی 7۵00  مرغ  منطقی گوشت  قیمت  د رصورتیکه  ند ارد   کاری 
تومان است.محمد  یوسفی ، رئیس هیات مدیره انجمن صنفي پرورش 
دهندگان مرغ گوشتي کشور به ایسنا اعالم کرد : وضعیت تولد ی گوشت 
مرغ د ر کشور مناسب است و مشکلی ند ارد  و اگر مشکلی د ر این زمینه 
وجود  د اشت د ر حال حاضر قیمت این محصول باید  کیلویی 9000 
تومان بود . د ر حالی که اکنون متوسط قیمت خرید  مرغ زند ه ازمرغد اران 
کیلویی 4300 تومان به صورت نسیه و د و ماهه و 4100 تومان به 
صورت نقد ی است و هر کیلوگرم گوشت مرغ د ر مید ان مرکزی میوه و 
تره بار بهمن ۵۵00 تومان عرضه می شود  و قیمت هر کیلوگرم گوشت 
مرغ د ر میاد ین شهرد اری تهران ۶۵90 تومان بود  که امروز قطعا بیش 

از این نیز کاهش پید ا می کند .

بازآفرینی نظام بانکی با توسعه 
بانکد اری الکترونیک

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
گفت: ارائه سیستم های بانکی د ر حال حاضر د ر حد  
زمینه ها  برخی  د ر  اما  است  جهانی  استاند ارد های 
بانکی  نظام  بازآفرینی  که  د ارد   وجود   کمبود هایی 
گزارش  د اشت.به  خوهد   آن  رفع  د ر  زیاد ی  سهم 
سیستم  پیشرفت  د رباره  پرویزیان  ایسنا،کوروش 
بانکد اری الکترونیک د ر ایران گفت: خد ماتی که از 
سوی سیستم بانکی به مشتریان و تجار ارائه می شود ، 
د ر حد  استاند ارد های جهانی است و زیرساخت های 
الزم  توسط بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور 
فراهم شد ه اما تنها د ر برخی زمینه ها کمبود هایی 
د اریم که با بازآفرینی نظام بانکی می توان سهم زیاد ی 
از این موارد  را حل و فصل کرد .وی د رباره بازآفرینی 
نظام بانکی د ر عصر ارتباطات نوین گفت: نظام بانکی 
به د لیل جایگاه ویژه ای که د ر اقتصاد  ملی و اد اری 
کشور د ارد  همواره تحت نظارت ذی نفعان خود  قرار 
د ارد  و به این نظام توجه ویژه ای می شود ؛ لذا اصالح 
و بازسازی نظام بانکی و قوانین و مقررات این نظام، 
اهمیت زیاد ی د ارد .رئیس کانون بانک ها و موسسات 
باید   اصالحات  این  د اد :  اد امه  خصوصی  اعتباری 
د ر راستای ایجاد  ارزش قرار د اشته باشد  زیرا ایجاد  
ارزش برای ذی نفعان نظام بانکی اهمیت زیاد ی د ارد .

پرویزیان گفت: از سویی د یگر سود آوری، کارآوری و 
ایجاد  ارزش افزود ه عملکرد  از جمله موارد ی است که 
برای سهامد اران بانکی مهم است ضمن اینکه برای 
کارمند ان بانک ها، ایجاد  محیطی منضبط و امن و برای 
رسانه ها نیز ایجاد  محیطی سالم و شفاف اهمیت د ارد .

راه اند ازی ۵ پایگاه شبانه روزی 
جد ید  بانک ملت د ر اصفهان

 ۵ پایگاه شبانه روزی جد ید  د ستگاه های خود پرد از 
بانک ملت د ر استان اصفهان به بهره برد اری رسید .

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، مد یریت شعب 
رضایت  سطح  افزایش  هد ف  با  اصفهان  استان 
نوین  خد مات  ساختن  د سترس  د ر  و  مشتریان 
بانکی،  پنج پایگاه شبانه روزی جد ید  باغ فرد وس، 
تجاری  و مجتمع  مارچین  قائمیه،  ولیعصر،  کوی 
شمال شهر را  راه اند ازی کرد .بر اساس این گزارش، 
با آغاز به کار این پایگاه ها، شمار پایگاه های شبانه 
روزی د ستگاه های خود پرد از بانک ملت د ر استان 

اصفهان به 23 پایگاه افزایش یافت.

سهم ۵ د رصد ی تعاون از اقتصاد  ملی؛

حاکمیت د ولت د ر»تعاون« کاهش یافت!

اینکه  بیان  با  اجتماعی مجلس  رئیس کمیسیون 
تصویب الیحه تعیین اختیارات جد ید  وزارت تعاون، 
طی  را  خود   نهایی  مراحل  اجتماعی  رفاه  و  کار 
می کند ، از کاهش نقش حاکمیتی د ولت د ر بخش 
تعاون خبرد اد .سلمان خد اد اد ی از طی مراحل نهایی 
تعیین اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
د ر کمیسیون اجتماعی مجلس خبر د اد  و گفت: د ر 
حالی که با پیشنهاد  د ولت، تصد ی گری د ولت د ر 
بخش تعاون افزایش یافت؛ اما با رایزنی های صورت 
گرفته، این نقش د ولت به حد اقل رسید .وی با بیان 
اینکه د ر الیحه پیشنهاد ی د ولت، حاکمیت »تعاون«، 
به وزارتخانه تفویض شد  د ر حالی که حاکمیت این 
بخش به عنوان بخش مستقل از د ولت باید  د ر اختیار 
مرد م و تعاونی ها باشد  گفت: طبق اسناد  باالد ستی تا 
پایان برنامه پنجم، سهم بخش تعاون از اقتصاد  ملی 
باید  به 2۵ د رصد  می رسید  اما د ر حال حاضر متاسفانه 
سهم این بخش از اقتصاد  کمتر از ۵ د رصد  است.به 
گزارش مهر،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود : 
افزایش اختیارات د ولت د ر بخش تعاون،  به د لیل 
مذاکرات و رایزنی هایی با بد نه کارشناسی وزارتخانه، 
مرکز پژوهش های مجلس و اتاق تعاون ایران صورت 
گرفت تا تصد ی گیری و نقش حاکمیتی د ولت د ر این 
بخش کاهش یابد .خد اد اد ی اد امه د اد : از سوی د یگر 
نقش نظارتی مجلس د ر شرکت های تابعه وزارتخانه از 
جمله شستا)شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( 
و صند وق تامین اجتماعی کم بود  که این بخش نیز 
تقویت شد .وی افزود : د ر فرآیند  بررسی الیحه تعیین 
اختیارات وظایف جد ید  وزارت اد غام شد ه تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی تالش شد  یک الیحه ساد ه، روان د ر 
عین حال تاثیرگذار تهیه و تد وین شود  که به زود ی 
د ر کمیسیون اجتماعی تصویب و به صحن علنی 

مجلس ارسال خواهد  شد .

ساماند هی واحد  پول ملی به 
تسهیل مباد الت کمک می کند 

ساماند هی واحد  پول ملی و حذف صفرهای آن به 
د بیر  نجومی  می کند .امیر  کمک  مباد الت  تسهیل 
ملی  پول  واحد   ساماند هی  گفت:  صرافان  کانون 
مساله ای ضروری بود ه و اجرای آن مقد مه ای برای 
حذف تعد اد  بیشتر صفر از واحد  پولی کشور است.د بیر 
کانون عالی صرافان افزود : تاثیر این طرح د ر کاهش 
اثر روانی میزان نقد ینگی است؛ چراکه وقتی اعالم 
کنیم حجم نقد ینگی صد  هزار میلیارد  تومان است، 
با د ر نظر گرفتن تومان، به اند ازه حذف یک صفر، 
از بار روانی جامعه کاسته می شود .وی با بیان اینکه 
از نظر کانون صرافان هیچ تغییری پس از تصویب 
این طرح رخ نمی د هد ، اد امه د اد : فقط از واحد  پولی 
ریال، د ر واریزهای بانکی استفاد ه می کنیم و آنچه د ر 
اذهان مرد م جا افتاد ه، واحد  پولی تومان است.نجومی 
با اشاره به تجربه مشترک د یگر کشورها گفت: د ر 
ترکیه واحد  پول ملی بعد  از تصویب، تا شش صفر 
کاهش یافت و فقط تبد یل اسکناس صورت گرفت و 
مرد م نیز هیچ نگرانی د رباره سپرد ه های خود  ند اشتند .

وی افزود : د ر صورت تصویب این طرح، ارزش پول ما 
بر سر جای خود  باقی است و باعث تسهیل مباد الت 
خواهد  شد  و اجرای آن مقد مه ای برای حذف تعد اد  

بیشتر صفر از واحد  پولی کشور است.

حمل ونقلبانک

د ر  تومان،  به  ریال  از  ملی  پول  واحد   تبد یل 
حالی د ر هیات د ولت به تصویب رسید ه و باید  
برای اجرایی شد ن مهر تایید  مجلس را نیز به 
همراه د اشته باشد  که آثار اقتصاد ی این تغییر 
از مهمترین مسائل پیرامون آن به شمار می رود ؛ 
بانک  مد یران  تاکید   کنار  د ر  که  موضوعی 
مرکزی برخی کارشناسان نیز معتقد ند  که نه 
تنها نمی تواند  اثر خاصی بر شاخص های کالن 
اقتصاد ی د اشته باشد  بلکه با فواید ی هم همراه 
هیات  مصوبه  ایسنا،  گزارش  به  بود .  خواهد  
از ریال به  برای تبد یل واحد  پول ملی  د ولت 
تومان اگر به تصویب مجلس برسد ، د ر د ستور 
کار بانک مرکزی قرار می گیرد ، تصمیمی که 
جد ای از تحلیل هایی که د ر رابطه با د رستی یا 
ناد رستی آن مطرح است، موضوع آثار اقتصاد ی 
د ر حالی  این  بود .  توجه خواهد   مورد   نیز  آن 
د ارد   حکایت  این  از  موجود   مواضع  که  است 
اصالح  معنای  به  البته  که  اخیر  مصوبه  که  
پولی ملی و اجرای سیاست حذف سه یا چهار 
صفر  نیست-ظاهرا جایی را برای نگرانی مرد م 
د ر برابر این تغییر باقی نمی گذارد .د راین رابطه 
سید  بهاء الد ین حسینی هاشمی،کارشناس امور 
بانکی، با اشاره به اینکه تبد یل ریال به تومان 
حذف اجزای پول ملی به شمار رفته و اقد امی 
عاقالنه محسوب می شود  توضیح د اد : با توجه 
به اینکه شرایط موجود  اقتصاد ی مهیای ورود  
سیاستگذار پولی به حذف صفر از پول نیست، 
د ر کنار زمینه سازی برای چنین طرحی د ست 
گذاشتن روی اجزای پول و ساماند هی آنها می 
تواند  اقد ام مثتبی باشد ، که تغییر پول ملی به 
تومان از جمله آنهاست.وی با بیان اینکه مصوبه 
هیات د ولت تاثیر خاصی بر شاخص های کالن 
مرواد ات  واقع  د ر  و  د اشت  نخواهد   اقتصاد ی 
پولی را تسهیل می کند  گفت: د ر این حالت 
محاسبات و د رک از قیمت ها آسان تر می شود ، 
حافظه یارانه ها  از ارقام طوالنی کمتر اشغال 
حذف  اعد اد   تشخیص  د ر  د وگانگی  و  شد ه 
خواهد  شد .حسینی هاشمی، تاکید  د ارد  که آثار 
تبد یل ریال به تومان د ر حد ی نیست که بتواند  
بر ارزش پول ملی اثر چند انی د اشته و مباد الت 
بین المللی را نیز تحت الشعاع قرار د هد .مد یر 
اگر  اینکه  بیان  با  بانک صاد رات،  سابق  عامل 
نقد ینگی  حجم  باشد   تومان  ملی  پول  واحد  
خارج از بانک ها کمتر می شود  یاد آور شد  که 
حجم اسکناس ها به ویژه اسکناس های ریز نیز 
کمتر شد ه  و حمل و نقل پول آسان می شود .
حسینی هاشمی این راهم گفت که با تغییرات 
تواند  اسکناس های  بانک مرکزی می  جد ید ، 
خرد  مانند  1000 تومانی را کاالمال حذف کرد ه 
و به جای آنها سکه ضرب کند .وی با اعتقاد  به 
از  تومان  به  تبد یل ریال  از  ناشی  فواید   اینکه 
آثار منفی آن بیشتر است عنوان کرد  که به هر 
حال د ر چند  ماه ابتد ایی اجرای این قانون تا 
حد ی ممکن است مرد م د چار سرد رگمی شد ه 
که د ر فاصله ای کوتاه جریان عاد ی می شود . 
ولی د ر کل بیش از اینکه عموم مرد م د ر این 
بانک مرکزی است که  باشند ،  موضوع د رگیر 
برای جابجایی پول و اسکناس جد ید  تا مد تی با 

سختی مواجه خواهد  بود . این کارشناس بانکی 
حذف  برای  توان  نمی  فعال  اینکه  تاکید بر  با 
چند  صفر از پول ملی اقد ام کرد  گفت که تا 
زمانی که ثبات به اقتصاد  برنگشته و شوک های 
قیمتی کنترل نشد ه باشد ، حذف صفر از پول 
ملی اتفاق مثبتی نیست ود ر صورت ناپاید اری 
با  ملی  پول  ارزش  د یگر  بار  اقتصاد ی،  فضای 
کاهش همراه شد ه و صفرهای حذف شد ه به 
پول بر می گرد د .این د ر حالی است که رئیس 
کل بانک مرکزی نیز د ر این رابطه اعالم کرد ه 
که مصوبه د ولت د ر زمینه تغییر رسمی واحد  
پول ملی از ریال به تومان اقد امی برای تسهیل 
نسبی مباد الت اقتصاد ی آحاد  جامعه، رسمیت 
و  کشور  مرد م  قبول  مورد   عرف  به  بخشید ن 
د ر انطباق با واقعیت های موجود  است. سیف 
تاکید  د ارد  که این تغییر، منطبق با واقعیت های 
اقتصاد ی کشور و همخوان با فرهنگ عمومی 

مرد م  بود ه و فاقد  آثار روانی و تورمی است.
é تومان « جایگزین » ریال « می شود ؟ «

سرانجام د ولت تصمیم گرفت تا واحد  پول ملی 
را اصالح کند . د ر حالی که از سال های پایانی 

و  ملی  پول  واحد   اصالح  از  د هه ۸0 صحبت 
حذف سه صفر از آن به د لیل انباشت تورم و 
کاهش ارزش پول ملی بود  د ولت د یروز تغییر 
این واحد  از ریال به تومان را تصویب کرد  که 
ملی  پول  از  صفر  یک  حذف  معنی  به  عمال 
است.خبر تصویب تغییر پول ملی از آنجا که 
بد ون پیش زمینه بود  برای اغلب کارشناسان 
نظرات مثبت  و  بود   غافلگیر کنند ه  اقتصاد ی 
اگرچه  د اد ند .  ارائه  این خصوص  د ر  منفی  و 
به نظر می رسد  تصمیم د ولت از این جهت که 
با »د رک  پولی«  تطابق »فرهنگ  راستای  د ر 
به جلو محسوب  رو  قد م  است یک  عمومی« 
شود ، اما از نظر کارشناسان، با توجه به اینکه 
تاکنون صحبت از حذف سه صفر و چهارصفر 
از پول ملی شد ه است، حذف یک صفر، هزینه 
یک اصالح بزرگ را د ارد ، اما نمی تواند  مزایای 
باشد . د اشته  همراه  به  را  قبلی  سیاست های 

ریال  از  پول  واحد   تغییر  موافقان  از  بسیاری 
با  روند   این  که  هستند   این  موافق  تومان  به 
آنچه د ر واقعیت اقتصاد  کشور می گذرد ، تطابق 
بیشتری د ارد . از سوی د یگر، خطاهایی نظیر 

و  می یابد   کاهش  مرد م  برای  بانکی  عملیات 
قرائت و مقایسه آمارهای اقتصاد ی به سهولت 
از  بسیاری  د یگر،  سوی  از  شد .  خواهد   انجام 
کارشناسان معتقد ند  که باید  قبل از این تغییر، 
منافع و مزایای آن مورد  ارزیابی قرار گیرد  و 
پس از آن این اصالحات صورت گیرد . به عنوان 
نمونه، از نظر کارشناسان باید  تغییر واحد  پول 
د رصد   زیر ۵  به  پاید ار  تورم  تثبیت  زمان  د ر 
صورت گیرد  و همزمان باید  انتظارات تورمی 
د ر  می رسد   نظر  به  همچنین  شود .  مد یریت 
نظام  اصالح  مانند   سیاست هایی  حاضر،  حال 
اگر  و  د ارد   قرار  بیشتری  اولویت  د ر  بانکی، 
مرکزی،  بانک  و  د ولت  مجموعه  باشد   قرار 
هزینه ای بپرد ازند ، مناسب است که تمرکز بر 
اصالح نظام بانکی باشد . بر اساس بررسی هایی 
که صورت گرفته است. این تغییرات باید  د ر 
این  که  گیرد   صورت  نیز  حسابد اری  د فاتر 
این  بر  عالوه  بود .  نخواهد   بی هزینه  نیز  روند  
باید  برآورد  هزینه امحای اسکناس های قد یمی 
و چاپ اسکناس جد ید  نیز مورد  ارزیابی قرار 
گیرد . بنابراین اگر چه این سیاست د ر نگاه اول 
برسد ،  نظر  به  مطلوب  سیاست  یک  می تواند  
بتواند   تا  بررسی شود   ابعاد  آن د قیقا  باید   اما 
د اشته  کشور  اقتصاد   د ر  مناسبی  اثرگذاری 
کشورهای  از  بسیاری  حاضر،  حال  باشد .د ر 
مشکل  با  کره جنوبی  مانند   نیز  پیشرفته 
می کنند   نرم  پنجه  و  د ست  بزرگ  صفرهای 
)11۶3 وون کره جنوبی معاد ل یک د الر است( 
اما به نظر می رسد  سیاست حذف صفر یا تغییر 
ند ارد .  اولویت  کشور  این  د ر  ملی  پولی  واحد  
د رخصوص توصیه های تغییر واحد  پولی ملی، 
پژوهش های مجلس  از مرکز  د ر یک گزارش 
تاکید  شد ه: »بر اساس بررسی تجربه کشورها، 
تغییر واحد  پول ملی فقط د ر کشورهایی انجام 
اینکه  با تورم بسیار شد ید  مواجه یا  شد ه که 
برای الحاق به ترتیبات پولی منطقه ای با الزامات 
خارجی روبه رو بود ه اند  و از آنجا که کشور ما د ر 
حال حاضر د ر ثبات نسبی به سر می برد  و هیچ 
الزامی برای پیوستن به اتحاد یه های اقتصاد ی 
منطقه ای ند ارد ، پس تغییر واحد  پول ملی قابل 
توصیه به نظر نمی رسد .« این پژوهش توصیه 
کاهش  از  ناشی  مشکالت  رفع  برای  می کند  
و  مباد الت  بر ساختار  ملی  پول  ارزش  مد اوم 
هزینه های مربوطه می توان به ابزارهای د یگری 
الکترونیک،  تجارت  بانکد اری،  توسعه  نظیر 
ایجاد  اسکناس د رشت تر و  الکترونیک،  د ولت 
پیش بینی ترتیبات قانونی که نیاز به اسکناس 
و مسکوک را کاهش می د هد ، توجه کرد . د ر 
نتیجه تا زمانی که لوازم اجرای این سیاست 
تحقق نیافته باشد  و ثبت قیمت ها و انضباط 
مالی قابل قبولی د ر رفتار مالی اقتصاد  مالحظه 
نمی شود . توصیه  سیاست  این  اجرای  نشود ، 
هر چند  رییس کل بانک مرکزی اعتقاد  د ارد  
موضوع رفرم یا اصالح پولی به معنای حذف 
چند  صفر، با مصوبه اخیر متمایز است اما عمد ه 
کارشناسان عقید ه د ارند  که این د و کار را می 
توان با هم انجام د اد  و از هزینه های بیشتر د ر 

جریان این تغییرات جلوگیری کرد .

آثار اقتصاد ی خروج ریال؛

اصالح پول ملی با یک صفر یا سه صفر؟

د ر حالی شرکت کشتیرانی از امضای قرارد اد  
با کره خبر د اد  که  ساخت ۸ فروند  کشتی 
شاهد  اشک های مد یرعامل بزرگترین مجتمع 
کشتی سازی و فراساحل کشور بود یم که با 
صنعت  عظیم  ظرفیت های  کارگر   ۵300
ماند ه  زمین  بر  را  کشتی سازی  د ر  خود  
و  کشتی سازی  مجموعه  می د ید .مد یرعامل 
صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( د ر نشستی 
متن  از  پررنگ تر  حواشی  تشریح  به  خبری 
برابر  د ر  و  پرد اخت  کشور  مهم  این صنعت 
اینکه  خصوص  د ر  خبرنگاران  پرسش های 
به  حاضر  کشور  د اخلی  کشتی د اران  چرا 
سفارش نیازمند ی های خود  به این مجموعه 
عظیم نیستند  اشک هایش جاری شد .حمید  
رضائیان اذعان د ارد  که صنایع کشتی سازی 
ایران د ر گذشته نه چند ان د ور کارنامه خوبی 
از خود  به جا نگذاشته است،اما د رد  بزرگش 
توانسته  این صنعت  این است د ر حالی که 
مد یریت  را  مشکالتش  اخیر  سال های  د ر 
را روانه د ریا کند   اقیانوس پیمایش  کرد ه و 
د یگر کارفرمایان د اخلی اش حاضر به اعتماد  
قاطعیت می گوید   با  نیستند .رضائیان  به آن 
حاضر است تعهد  بد هد  سفارش کار مشتریان 
از مشکالت گذشته  د ور  به  امروز  را  د اخلی 

بین المللی  با گواهینامه های  و  رقابتی  کامال 
و د ر زمان مقرر تحویل بد هد ، اما کارفرمایان 
جمهوری  رانی  کشتی  اکنون  که  او  د اخلی 
هستند ف  نفتکش  ملی  شرکت  و  اسالمی 
کنند . اعتماد   او  به  نیستند   حاضر  د یگر 

این  د ر  رضاییان  ،حمید   فارس  گزارش  به 
نشست خبری با اشاره به اینکه ایزوایکو بیش 
از ۵300 هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
د ر کشور ایجاد  کرد ه است اظهار د اشت: اگر 
برنامه هایی که د ر د ست تد وین د اریم اجرایی 
شد ه و موانع را برد اریم فضای اشتغال ما یک 
فضای حرفه ای و چند  برابر امروزمان است.
فرایند   د ر  ایزوایکو  کرد :  خاطرنشان  وی 
نصب سکوی 1۸B پارس جنوبی یک رکورد  
استثنایی زد . به طوری که حتی رسانه های 
معاند  جمهوری اسالمی ایران تحلیل کرد ند  
که یک کشتی سازی ایران موفق شد  رکورد  
بیان  با  بشکند .وی  را  جهان  د ر  سکو  نصب 
اینکه سال 93 سکوی فاز 1۶ را ظرف ۵ ماه 
و اند ی نصب کرد یم افزود : این د ر حالی بود  
که رکورد  قبل د ر د ست کشتی سازی اروپایی 
)استات  اویل( بود  که ظرف ۶ ماه و 20 روز 
توانسته بود  این کار را انجام د هد .مد یرعامل 
ایزوایکو اضافه کرد : اتفاق خوبی که یک ماه و 

نیم قبل افتاد  این بود  که ما رکورد  قبلی مان 
 B را هم شکستیم و عملیات گازرسانی فاز
پارس جنوبی را ظرف ۶2 روز انجام د اد یم که 
د ستاورد  بزرگی است. این نشان می د هد  ما 
د ر بخش اجرای پروژه ها حرف بزرگی برای 
گفتن د اریم و می توانیم با کشورهای بزرگ 
اروپایی رقابت کنیم.وی گفت : ما می پذیریم 
عملکرد   گذشته  سال   20 د ر  کشتی سازی 

خوبی ند اشته است.
قد یمی  ایران  د ر  کشتی سازی  د انش  اما 
و  کشتی د ارها  میان  ملی  نگاه  اگر  نیست. 
کشتی سازهای کشور برقرار شود  ما هیچ چیز از 
د نیا کم ند اریم.وی بخشی از مشکالت گذشته 
ایزوایکو را نیز مربوط به سفارش د هند گان این 
شرکت د انست و افزود : من وقتی پروژه های 
انجام  د ر  می بینم  می کنم  بررسی  را  قبل 
است. نشد ه  عمل  خوبی  به  پیش پرد اخت ها 

رضائیان افزود : شاید  ما د ر پازل شناخت بازار 
و مشتری به خوبی عمل نکرد یم، امروز توان 
مهند سی، طراحی و ساخت د اریم اما متاسفانه 
کشتی سازی  صنعت  به  د اخل  د ر  اعتماد ی 
ایران نیست.مد یرعامل ایزایکو این جمالت را 
د ر حالی گفت که به فشرد ن بغض د ر گلویش 
گریه  از  می کرد   تالش  می کرد و  کنتری  را 
کرد ن د ر جمع خبرنگاران خود د اری کند .وی 
که د ر حین گفتن این جمالت به سختی حرف 
می زد  و ناچار شد  چند ین بار سخنان خود  را 
قطع کند ، افزود : ما د ر حوزه کشتی سازی به 
نقطه ای رسید ه ایم که کامال می توانیم رقابتی 
کار کنیم.وی اد امه د اد : ایزوایکو می تواند  یک 
هاب اختصاصی تعمیرات کشتی باشد . کمک 
شود .وی  کمک  ما  به  د اریم  انتظار  ما  کنید  
گفت: هم اکنون بخش خصوصی به ما اعتماد  

می کند  اما از حمایت د ولتی ها خبری نیست.

با آماد گی کامل برای ساخت کشتی د ر کشور؛

توان اجرایی صنعت کشتی سازی 
بر زمین ماند ه است

استقبال مجلس از حذف صفر پول ملی
رئیـس کمیسـیون اقتصـاد ی مجلـس شـورای اسـالمی بـا اسـتقبال از تصمیم 
مجلـس بابـت حـذف صفر از پـول ملـی گفت: بهتر اسـت سـه تا چهـار صفر از 
پـول ملی حذف شـود .محمد رضا پـور ابراهیمـی د ر ارتباط تلفنـی د رباره تصمیم 
د ولـت د ر تغییـر واحـد  پول کشـور از ریال بـه تومان افـزود : این تصمیـم د ولت 
مربـوط بـه بنـد ی از الیحـه اصالح قانـون بانـک مرکزی اسـت که قرار اسـت به 
مجلـس ارائـه شـود  و به معنای مصوبه کشـور نیسـت.وی گفت: سـالها مـا د چار 
تورم هسـتیم و موضوعاتی مانند  شـوک ارزی سـال 91 میزان برابـری ارزش پول 
مـا را د ر مقایسـه با ارزهـای خارجی کاهـش د اد ؛ بنابرایـن د ر رویکرد  مـا به د نیا 
هـم مشـکالتی پد یـد ه آورد ه اسـت.  البتـه هم اکنـون آنچـه میان مـرد م رایج 

اسـت تومان اسـت نـه ریال.
رئیس کمیسـیون اقتصاد ی مجلس شـورای اسـالمی تصریح کـرد : کاهش تعد اد  
صفـر د ر واحـد  پـول کشـور موجب بهبـود  شـرایط نقل و انتقـال و مبـاد الت د ر 
عرصـه هـای اقتصاد ی اسـت و ما فکـر می کنیم اینگونـه تصمیمات آثـار مثبتی 
بـر اقتصاد  کشـور د اشـته باشـد .وی گفـت: البته با توجـه به جابجایی اسـکناس 
و هزینـه هـای آن و همچنیـن جابجایـی سیسـتم های حسـابد اری و موضـوع 
خزانـه د اری، شـاید  اجـرای این فرایند  یک سـال طول بکشـد .البته بـه جای یک 
صفـر اگر سـه تـا چهـار صفـر از واحد  پـول کشـور حذف شـود  فکر مـی کنیم 

ارزش پـول د ر شـرایط بهتری قـرار گیرد .

اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  اعتبارات  مد یرکل 
منابع  محد ود یت  به  توجه  با  ازد واج  وام  سقف 
 10 سطح  د ر  باید   فعال  بانک ها  قرض الحسنه 
میلیون تومان باقی بماند ، گفت: د ر صورت افزایش 
سقف وام سیستم بانکی نمی تواند  متقاضیان را 
د ر  میرمحمد صاد قی  د هد .سید علی اصغر  پوشش 
واکنش به برخی پیشنهاد ات برای افزایش سقف 

وام ازد واج د ر سال 9۶ اظهار د اشت: اینکه د ر سال 
9۵ وام ازد واج به 10 میلیون تومان افزایش یافت 
رشد  خوبی بود  و از طرف د یگر فشار زیاد ی به 
منابع قرض الحسنه بانک ها وارد  گرد ید .وی افزود : 
سیستم بانکی تمام تالش خود  را برای پرد اخت 
وام ازد واج به همه متقاضیان می کند  اما با این 
حال به د لیل افزایش قابل توجه سقف وام برخی 

وام  د ریافت  انتظار  صف  د ر  سال  پایان  تا  افراد  
باقی می مانند .مد یرکل اعتبارات بانک مرکزی با 
تاکید  براینکه سقف وام ازد واج فعال 10 میلیون 
تومان باقی بماند ، به فارس گفت: بانک مرکزی 
کامال با پیشنهاد  افزایش سقف وام ازد واج مخالف 
است چون د ر صورت افزایش د وباره ما نمی توانیم 

تقاضاها را پوشش د هیم.

مد یرکل اعتبارات بانک مرکزی:

افزایش سقف 

وام ازد واج اکنون 

امکانپذیر نیست
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د ر  امیری   صالحی  رضا  سید   زمان،  پیام  گزارش  به 
بیست و پنجمین اجالس سراسری نماز د ر مرکز آموزش 
عالی امام خمینی )ره( کرج، افزود : طالق، اید ز، خشونت، 
تخریب، تهمت و بسیاری از آسیب های تاثیر فضایی است 
که د ر آن اخالق و معنویت وجود  ند اشته باشد  و انسانی که 
به نماز روی می آورد  به عنوان یک گفتمان، اند یشه، اعتقاد  

و راهبرد  استراتژیک برای حل مسائل اجتماعی است. 
بسیاری  موارد   د ر  افزود :  اسالمی  ارشاد   و  فرهنگ  وزیر 
بهد اشت و استاند ارد های الزم مد  نظر قرار می گیرد ، باید  
از سوی مرد م و مخاطبان حساسیت د ر استفاد ه از فضای 
مجازی نیز مورد  توجه ویژه قرار گیرد .  وی با اشاره به اینکه 
بخشی از آسیب های اجتماعی به د لیل کم توجهی است، 

اضافه کرد : نمی توان جوانان را بیش از حد  آزاد  و یا محد ود  
د ر فضاهای اجتماعی رها کرد . البته د ولت د ر شورای عالی 
فضای مجازی تصویب کرد  که فضای مجازی د ر کشور 
مد یریت و پاالیش شود .  صالحی امیری با اشاره به تغییرات 
د هه اخیر، اضافه کرد : اخالق، رفتار و شبکه های اجتماعی 
که بستر جد ید ی برای آسیب های اجتماعی محسوب می 

شود ، گرچه این امکان هم فرصت و هم تهد ید  است. 
وی گفت: باید  به د نبال راهی برای ترویج نماز و اخالق د ر 
شبکه های اجتماعی بود ، د ر غیر این صورت بی اخالقی ها 
بستر را فراهم د ید ه و با یک جریان بزرگ اطالعات بد ون 

پاالیش اقد امات خود  را انجام می د هند . 
وزیر فرهنگ و ارشاد  اسالمی د ر اد امه با اشاره به زیبایی 

های موجود  د ر فضای د هه اول انقالب اسالمی، گفت: امروز 
سعاد ت کشور د ر بازگشت به ارزش هایی نظیر شهاد ت، 
ایثار، فضیلت جویی و همد رد ی است.  وی با اشاره به 
اینکه د هه اول انقالب اسالمی زیباترین نقطه فرهنگی و 
اجتماعی ایران بود ، گفت:  د ر د هه اول حرکت ارزش های 

اسالمی ناظر بر جنگ، جهاد  و شهاد ت و رهبری بود . 
صالحی امیری اد امه د اد : د ر این د هه انطباقی بین فرهنگ 
رسمی و غیررسمی بود ، وقتی که احساس یک حرکت د ر 
جامعه می شد ، کلیت جامعه وارد  شد ه و اعالم آماد گی 
می کرد . صالحی امیری گفت: د ر این د هه کمتر د چار 
آسیب، شکاف و چالش بود یم، بنابراین باید  مختصات د هه 
اول به عنوان نقطه اصلی کانون انقالب اسالمی کماکان 

تولید  شود .  وی اضافه کرد : ما برای تد اوم فعالیت های 
اجتماعی نیازمند  احیاء د هه اول انقالب هستیم که د ر آن 
روح شهاد ت، ایثار، فضلیت جویی، هم گرایی و همد رد ی 
بود  و کمتر انسان گرسنه و د ر راه ماند ه ای د ر جامعه 

د ید ه می شد . 
باید   انقالب اسالمی  اول  اد امه د اد : د هه  امیری  صالحی 
اجتماعی  و  فرهنگی  فضای  تکرار  برای  اصلی  الگوی 

د رجامعه باشد . 
وی خاطرنشان کرد : یاد مان است د ر صف نفت همه تالش 
می کرد ند  سوخت را به منازل برسانند ، مساجد  مملو از 
انسانهایی بود  که به د یگران کمک می کرد ند ، د رحواد ث 
آالم  کاهش  برای  کمک  سمت  به  کثیری  جمعیت 

هموطنان حرکت می کرد ند . 
وزیر فرهنگ و ارشاد  اسالمی افزود : امروز د ر د هه چهارم 
باید  به ویژگی هایی این د هه نظر د اشت و آن را احیاء 
کرد ، چراکه د ر د هه اول با یک فراخوان برای یک عملیات 

محمد رسول ا... )ص( هزاران جوان می آمد ند . 

صالحی امیری: شبکه های اجتماعی بستر جد ید ی از آسیب های اجتماعی هستند 

 ما د یگران را فقط تا آن قسمت از جاد ه که خود  
پیمود ه ایـم می توانیـم هد ایت کنیـم. )اسکات پک(

منم که گوشه میخانه خانقاه من است  
د عای پیر مغان ِورد  ُصبحگاه من است

َگَرم ترانه ی چنگ صبوح نیست چه باک  
نوای من به سحر آه عذر خواه من است

ورود  د وباره »مرد  زنجبیلی« 
به کتابفروشی ها

کتاب »مرد  زنجبیلی« نوشته ِجی. پی. د انلیوی که با 
ترجمه رضا اسکند ری از سوی انتشارات هیرمند  روانه 

بازار شد ه بود ، به چاپ د وم رسید .
نخستین  زنجبیلی«  »مرد   رمان  مهر،  گزارش  به 
منتشر   ۱۹۵۵ سال  د ر  د انلیوی،  پی.  ِجی.  اد بی  اثر 
میلیون   ۴۵ از  بیش  تیراژی  با  مجموع  د ر  و  شد ه 
نسخه چاپ شد . معروف است  که د ر عرض ۶۰ سال 
نیامد ه است. د ر نظرسنجی  بیرون  از زیر چاپ   هرگز 
Modern Library جهت انتخاب ۱۰۰ رمان برتر 

قرن بیستم، مرد  زنجبیلی رتبه ۹۹ را از آن خود  کرد .
د ر تابستان سال ۱۹۵۴، ِجی. پی. د انلیوی نامه ای نوشت 
که مسیر زند گی اش را به کل تغییر د اد . گیرند ه نامه، 
موریس ژیرود ی، صاحب امتیاز انتشارات المپیا پرس د ر 
پاریس بود . د انلیوی د ر این نامه آمد ه بود : آقای عزیز، 
اینجانب رمانی به زبان انگلیسی به روی کاغذ آورد ه ام، با 

عنوان »سباستین د ِنِجرفیلد .«
چاپ د وم این کتاب د ر شمارگان ۵۰۰۰ نسخه و با 
بهای ۳۰ هزار تومان راهی بازار شد ه است. پیش از 
 این و از مترجم  »مرد  زنجبیلی«، رمان طریِق شاهان

 )The Way Of Kings( ترجمه و راهی بازار 
شد ه بود  که با استقبال خوبی مواجه شد .

سخن حکیمانه

امروز با حافظ

د ر د نیای کتاب

آگهی مزایده عمومی -نوبت دوم
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 الک 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(

2۰/۰۰2/۰۰۰

مبلغ سپرده)ریال(

12/۰۰1/2۰۰

تجدید آگهی مزایده گلخانه 
سازمان ارامستان شهرداری بندرعباس باستناد مجوز هئیت مدیره سازمان ارامستان در نظر دارد نسبت به واگذاری تعداد1باب گلخانه 
بصورت اجاره ماهیانه از طریق مزایده عمومی به اشخاص  حقیقی وحقوقی واجد الشرایط اقدام نماید .لذا از متقاضیان دعوت می گردد 
جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج اگهی حداکثر به مدت ده روز به سازمان ارامستان واقع در کیلومتر 8جاده بندرعباس –میناب 

مراجعه نمایند .
)فروش اسناد از تاریخ 95/9/20 لغایت 95/9/29 (

-هزینه نشر اگهی کارشناسی نقل و انتقال ،عوارض و ...بر عهده برنده مزایده می باشد.
-میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول می باشد که بایستی به صورت واریز نقدی یاضمانتنامه بانکی حداقل دارای 3 ماه اعتبار به 

شماره حساب 100808505829بانک شهر بنام سازمان ارامستان واریز و فیش ان در پاکت الف مهر و الک شده تحویل نمایند.
-چنانچه برندگان نفر اول ،دوم ،و سوم مزایده به ترتیب حاضر به انعقاد قرار داد در مهلت مقرر قانونی نگردند سپرده انها به ترتیب اولویت 

به نفع صندوق سازمان ضبط می گردد.
شرکت در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابالغی سازمان می باشد.

-پیشنهاد دهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/10/7 پیشنهاد خود را در پاکت های سر بسته الک و مهر شده و 
بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید امور اداری سازمان ارامستان نمایند.

-پیشنهاد ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/10/15 در کمیسیون عالی معامالت که در محل سازمان برگزار می شود بازگشایی و 
اعالم نتیجه می گردند.

-پرداخت هر گونه مالیات و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مزایده میباشد.
-این اگهی برابر ایئن نامه معامالت جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفا یک نوبت منتشر می گردد.

-مزایده عند الزوم حضوری برگزار می گردد بنابراین حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون الزامیست بدیهی است عدم حضور 
مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود .

شرکت کننده اقرار و اعتراف دارد که مشمول ممنوعیت راجع به منع مداخله وزراءو نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و کشوری مصوب 
دی ماه 1337نمی باشد .

-بازدید از محل گلخانه ازاد می باشد و برنده مزایده اعتراف دارد که اطالع کامل مشخصات و محل گلخانه مقتضیات محل داشته و جهل 
با ان بعد از شرکت مزایده مسموع نمی باشد .

- در صورتیکه برندگان مزایده حاضر به انعقاد قرار داد در مهلت مقرر قانونی نگردند به این ترتیب الویت به نفع صندوق سازمان ضبط  
می گردد.

-سایر اسناد شرایط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج و متقضیان باید یک نسخه از ان را دریافت و با قید قیولی امضا و به پیشنهاد 
خود ضمیمه تسلیم نماید.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس 

ردیف 

1

سپرده 

50/000/000

نوع ملک

تجاری

متراژ

1015متر مربع 

نوع صنف

گلخانه 

بهنام  کارگرد انی  به  »وارونگی«  سینمایی  فیلم 
بهزاد ی از شب یلد ا اکران می شود .

به  »وارونگی«  سینمایی  فیلم  پوستر  د ومین 
کارگرد انی و تهیه کنند گی بهنام بهزاد ی با طراحی 
خود  او رونمایی شد . همچنین لوگوی این فیلم 

سینمایی را مجید  کاشانی طراحی کرد ه است.
»وارونگی« که اکران آن از شب یلد ا آغاز می شود  
به تازگی جایزه بهترین فیلم از جشنواره »مد « 
د ر  اکران  از  بعد   و  کرد ه  خود   آن  از  را  ایتالیا 
جشنواره  نگاه  نوعی  بخش  د ر  فجر  جشنواره 
»هامبورگ«،  »ونکوور«،  جشنواره های  »کن«، 
فستیوال  »کراال«،  ایتالیا،  »ِمد «  »کمبریج«، 

ایرانی  فیلم های  هفته  و  کاناد ا  ایرانی  فیلم های 
پاریس روی پرد ه رفت. پخش این فیلم سینمایی 
به  مولود   فیلمسازان  رسانه  پخش  عهد ه  بر 

مد یریت حبیب اسماعیلی است.
سحر د ولتشاهی، علی مصفا، ستاره پسیانی، رویا 
جاوید نیا، علیرضا آقاخانی، شیرین یزد ان بخش و 
ستاره حسینی، پیام یزد انی، مجتبی نم نبات و عباد  

کریمی بازیگران »وارونگی« هستند .
سهیل  است:  آمد ه  »وارونگی«  د استانی  خط  د ر 
پس از چند ین سال، نشانی نیلوفر را پید ا کرد ه و به 
سراغش آمد ه است. رابطه آنها که د ر گذشته  ناکام 

ماند ه، حاال د ر آستانه شکل گیری د وباره است.

علیرضا تابش مد یر عامل بنیاد  سینمایی فارابی از 
پشت صحنه فیلم »گیلد ا« به کارگرد انی و تهیه 
کنند گی کیوان علیمحمد ی و امید  بنکد ار بازد ید  

کرد .
عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
تابش، چهارشنبه  علیرضا  فاربی؛  بنیاد سینمایی 
از پشت صحنه این فیلم د ر لوکیشنی  ۱۷ آذر 

واقع د ر خیابان نلسون ماند ال تهران د ید ن کرد .
مد یرعامل بنیاد  د ر این د ید ار ضمن ابراز خرسند ی 
از روند  تولید  فیلم گفت: حمایت از فیلم سازان 
صاحب تفکر، جوان و مستقل یکی از رویکرد های 

استراتژیک و مهم بنیاد  سینمایی فارابی است. 
وی افزود : فیلمهای اند یشمند انه ای که فارغ از 

جاذبه های کاذب غربی پسند  به مخاطبان خود  
از د غد غه های  یکی  احترام می گذارند  همواره 

اصیل بنیاد  محسوب می شود .
مشترک سینمایی  »گیلد ا« چهارمین همکاری 
کیوان علیمحمد ی و امید  بنکد ار است و تا کنون 
بازیگرانی چون مهناز افشار، حمید رضا پگاه، رضا 
شفیعی جم، سیاوش  مفید ی، هاد ی حجازی فر، 
د وربین  جلوی  عزیزی  مهد یار  و  نعمتی  فرخ 

رفته اند . 
این فیلم آمد ه است: گیلد ا،  د ر خالصه د استان 
مالک رستوران سپید ، سیاه ترین شب زند گیش 
را پشت سر می گذارد . او برای نجات زند گیش تا 

صبح فرد ا فرصت د ارد .

»وارونگی« از شب یلد ا اکران می شود

بازد ید  مد یرعامل بنیاد  سینمایی فارابی از پشت صحنه »گیلد ا« 

کرد


