
استفاده از ظرفیت 
تعاونی ها  در 

طرح های اشتغال زایی

رهبر معظم انقالب: 

شهدای مدافع حرم مایه  افتخار همه  ملت هستند

ــت ا...  ــرت آی ــار حض ــر آث ــظ و نش ــر حف دفت
ــت  ــای هف ــواده  ه ــرد: خان ــام ک ــه ای اع خامن
شــهید مدافــع حــرم از تــکاوران شــجاع ارتــش، 

ــد. ــدار کردن ــاب دی ــر معظــم انق ــا رهب ب
حــرم  از  دفــاع  در  گرانقــدر  شــهدای  ایــن 
ــهادت  ــه ش ــوریه ب ــب )س( در س ــرت زین حض

ــد. ــیده  ان رس

4 کشته در زمین لرزه فارس

رونق کسب و کار 
الکترونیکی 

در فضای مجازی

سه تکواندو کار ایران 
در جمع 

بهترین های جهان

رکود، گرانی و بی ثباتی در کمین اقتصاد؛ 

افزایش نرخ ارز 
زنگ خطری برای بخش خصوصی

7

2

11

ایران، جزء مسرف ترین کشورها 
در زمینه مصرف سوخت

وزیر نفت با بیان این مطلب که تا پایان سال جاری، تولید گاز 
جمهوری اسامی در پارس جنوبی به اندازه قطر می رسد، از 
افزایش بیش از ۵۰ درصدی تولید گازی کشور در سه سال اول 
افزود: برای تأمین گاز  امید خبر داد و  فعالیت دولت تدبیر و 
صنایع خرد و ... هیچ محدودیتی نداریم و در مورد تأمین خوراک 
پتروشیمی در صنایع پایین دستی نیز هماهنگی های الزم را 

انجام می دهیم.

هدف طرح تحول نظام سالمت؛

 کاهش پرداختی درمان
 از جیب مردم

طـرح تحـول نظـام سـامت بـا هـدف کاهـش پرداختی 
درمـان از جیـب مـردم و افزایش دسترسـی هـا بویژه در 

مناطـق محـروم اجرا شـد.

اجتماعینفت و انرژی

1

11

نگاه امنیتی، اقتدار کشور 
را تضعیف می کند

ارسال پیامک حذف 
یارانه برای ۳ میلیون 

نفر دیگر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از ارسال پیامک به سه گروه برای 
حذف یارانه ۳ میلیون نفر دیگر از 

پردرآمدها خبر داد.

افزایش 
آالیندگی ها در 

کالن شهرها

خبــــر

اقتصاد

اجتماعی

5
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والدت حضرت امام حسن عسکری )ع(
مبارک باد

روزانهم صبح اریان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی شماره ف- 95/20 )نوبت دوم(  
کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان 

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مشروح در جدول ذیل را بر اساس شرایط ذکر شده به شرح اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی 
یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شرکت پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید. 

www.iets.mporg.ir  : 1-نام و نشانی مناقصه گزار –خرم آباد –خیابان بزرگمهر –اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان )ساختمان شماره 2(                2-آدرس سایت الکترونیکی مناقصات
www.rul.ir  : 3-زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1395/10/13 لغایت 1395/10/18 با مراجعه به آدرس الکترونیکی

*الزم به ذکراست که مناقصه گران بایستی در تاریخ مذکور در این بند به سایت مراجعه نمایند و بعد از تاریخ 1395/10/18 امکان دریافت اسناد وجود ندارند .)اسناد تفصیلی با مراجعه حضوری تحویل می گردد(.
4-مدارک الزم شرکت در مناقصه : کلیه شرکت های مناقصه گر بایستی دارای گواهینامه صالحیت معتبر ثبت شده در سامانه ساجارباشند و نیز آخرین آگهی تغییرات بیش از 2 سال نگذشته باشد .)شرکت ها باید کلیه شرایط ذکر شده در اسناد را دارا باشند در غیر 

اینصورت پاکات ارائه شده مردود اعالم می شوند. (    
5-زمان و محل تحویل پیشنهادها: مناقصه گران می بایست پاکات اسناد و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1395/10/25 به آدرس اداره کل راه و شهر سازی واقع در تقاطع خیابان جالل آل احمد و بلوار 60 متری ثبت و تحویل نمایند. 
6-زمان بازگشایی پاکات : روز یکشنبه مورخ 1395/10/26            7-سایر شرایط مناقصه گران : الف ( شرکت ها بایستی گواهینامه صالحیت معتبر ثبت شده در سامانه ساجار رابرای شرکت در مناقصه ارائه دهند. )در غیر این صورت از لیست مناقصه گران حذف می شوند. 

ب( ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر اساسنامه • آگهی آخرین تغییرات شرکت )بیش از 2سال از آن نگذشته باشد(• آگهی تاسیس شرکت در روزنامه های رسمی و ...
ج(تکمیل کلیه فرم های ارزیابی مندرج در اسناد مناقصه به انضمام مدارک مورد نیاز 

**تذکر مهم : 
*نوع تضمین بایستی مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی )موضوع آیین نامه شماره 123402 مورخ 1394/9/22 ( باشد. 

)در صورت واریز نقدی •دریافت شماره حساب با تایید ذیحسابی اداره کل راه و شهرسازی لرستان انجام گیرد. 
تلفن تماس : 06633201890 

*با توجه به این که مناقصه ذیل به صورت یک مرحله ای همراه ارزیابی کیفی می باشد به استناد بند ب ماده 19 قانون برگزاری مناقصات پاکات متقاضیانی که در ارزیابی پذیرفته نشوند و به صورت در بسته عودت داده می شود .
8-الزم است مناقصه گران تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف • اسناد ارزیابی شرکت در پاکت ب • پیشنهاد قیمت و آنالیز بها را در پاکت ج قرار داده و هر سه پاکت فوق الذکر را الک و مهر کرده تحویل نمایند. )در صورت ارائه پاکات و مدارک خارج از ترتیب 

ذکر شده در این بند • پاکت ارائه شده مخدوش اعالم می گردد. )حتما روی هر پاکت نام آن به صورت الف • ب یا ج ذکر شود (. 
9-کلیه مناقصه گران جهت انجام امور با مبلغ بیش از 20/000/000/000 ریال )ده برابر حد نصاب معامالت متوسط (موظف به ارائه صورت مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی می باشند. در صورت عدم ارائه صورتحساب 

مالی حسابرسی شده •قیمت مردود اعالم خواهد شد. 
10-قابل ذکر است کلیه پیمانکاران متقاضی شرکت در مناقصه می بایست جهت دریافت فرم نهایی پیشنهاد قیمت و تکمیل فرم شرکت در مناقصه از مورخ 95/10/13 لغایت 95/10/18 به آدرس: خرم آباد – خیابان بزرگمهر )اداره کل راه و شهر سازی لرستان – ساختمان 

شماره 2 با در دست داشتن اصل گواهینامه صالحیت معتبر ثبت شده در سامانه ساجار )رتبه راه ( مراجعه نمایند. 

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان 

ردیف

1

عنوان پروژه

احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان 
دوره چگنی

حداقل رتبه الزم جهت شرکت در مناقصه

5 ابنیه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )میلیون ریال (

390

قیمت برآورد)ریال(

7/735/994/105

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: قوه محترم قضاییه که شدیدا مورد 
هجمه هستید، ان شاءا... به پرونده های فساد با سرعت بیشتر و دقت 

بیشتر رسیدگی و قاطعانه حکم صادر کنید.
آیت ا... سیداحمد خاتمی خطیب موقت نماز جمعه تهران در نماز جمعه 
این هفته اظهار داشت: 1۷ دی سالروز توطئه استعماری کشف حجاب 

توسط رضاخان است. رضا خان دقیقا ماموریت مبارزه با دین را داشت.
آیت ا... خاتمی افزود: ارباب آن روزش یعنی انگلیس، این پیر خرفت 
با حوزه  بر رضا خان دیکته کرد؛ یکی مبارزه  استعمار سه دستور 
های علمیه و روحانیت، یکی مبارزه با عزاداری سیدالشهدا و دیگری 

هم کشف حجاب.
وی با بیان اینکه خدا می داند در مدت کشف حجاب آنها چه جنایاتی 
مرتکب شدند، گفت: به زور چادر را از سر زن های مسلمان می کشیدند و 

آتش زده و یا قیچی می کردند. زن هایی که در این ایام از ترس بچه سقط 
کردند بسیار فراوانند. رضاخان سزای اعمال ننگینش را دید و گور خود را 
با دست خود کند. انگلیسی ها وقتی دیدند مدت مصرفش تمام شد او را 

بردند و سرانجام به زباله دانی تاریخ رفت.
خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه در رابطه با دهه بصیرت تصریح 
کرد: حماسه ۹ دی و حماسه 1۹ دی هر دو حماسه وحدت بود. هم 
مراسم ۹ دی و هم 1۹ دی که آغاز انقاب در دوره دوم است، الحمدا... 

امسال مراسم ۹ دی در سراسر کشور بسیار باشکوه شکل گرفت.
آیت ا... خاتمی افزود: مقام معظم رهبری این حماسه را بسیار بزرگ 
داشتند و مسئوالن محترم از این حماسه تجلیل کردند. این مراسم نماد 

وحدت ملت ما در پاسداری از انقاب بزرگ شان است.
اد      امه د      ر صفحه 3

آیت ا... خاتمی: قوه قضائیه قاطعانه علیه پرونده های فساد حکم دهد

نعمت زاده عنوان کرد:

استفاده از ابزارهای 
مختلف برای 

حمایت از صنایع و 
رونق تولید

با  کرد  بینی  پیش  هواشناسی  سازمان  کارشناس 
توجه به جو آرام و پایدار طی چند روز آینده، در 
بیشتر مناطق کشور شاهد افزایش  آالیندگی ها در 

کان شهرها باشیم.
احمدی کارشناس سازمان هواشناسی اظهار داشت: 
به علت پایدار بودن وضعیت جوی بارش قابل توجهی 
در  کشور نخواهیم داشت اما در کان شهرهایی 
همچون تهران، اراک، اصفهان، قم و کرج آالیندگی 
ها افزایش خواهد یافت که شدت آن در روز یکشنبه 

خواهد بود.
وی گفت: در مناطق جنوب غربی، شرق و جنوب 
شرق کشور هم به علت سرعت وزش باد گرد و خاک 
پیش بینی می شود و همزمان سواحل خلیج فارس 

و دریای عمان متاطم خواهد بود.
افزایش  با  خزر  غربی  سواحل  در  افزود:  احمدی 
سرعت باد استان های گیان و اردبیل هم تحت 

تاثیر قرار می گیرند.

افزایش آالیندگی ها در کالن شهرها

صفحه 2

 تقلبی بودن 99 درصد داروهای قاچاق
   قاجاق دارو سالمت و جان مردم را نشانه رفته است
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کالم  نور

اقدامات امنیتی نهاد ریاست 
جمهوری با هماهنگی وزارت 

اطالعات است

جمهوری  ریاست  نهاد  کل  سرپرست  معاون 
را  نهاد  در  جمهوری  رییس  نداشتن  حضور 
به  امنیتی  تجهیزات  ورود  درباره  و  کرد  رد 
آن مجموعه نیز گفت: مسایل امنیتی نهاد با 
هماهنگی سپاه و وزارت اطالعات انجام می شود.

مرتضی بانک در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای 
روستایی و عشایری در گفت وگو با خبرنگار 
سیاسی ایرنا افزود: من مطئنم که آقای رییس 
مجموعه  در  قدرت  و  قوت  همه  با  جمهوری 
ریاست  اصلی  محل  در  و  جمهوری  ریاست 
جمهوری همواره حضور داشته و فعالیت می 
کنند و نیازی به حضور در مکان های مختلف 

و متنوع ندارند.
جمهوری  ریاست  نهاد  کل  سرپرست  معاون 
با بیان اینکه نمی داند این صحبت ها با چه 
رویکرد و براساس چه نشانه هایی است، ادامه 
ریاست  نهاد  امنیتی  مسایل  در  هرکاری  داد: 
جمهوری شده با هماهنگی سپاه پاسداران و 
تخلف  قطعا  و  گرفته  اطالعات صورت  وزارت 

نبوده است.
بانک خاطر نشان کرد: ما انتظار داریم که قوای 
مختلف وقتی می خواهند موضوعی را مطرح 
کنند، به بازتاب های منفی توجه داشته و اسناد 

و مدارک بیشتری را بررسی کنند.
وی با ابراز تاسف از افزایش شایعه پراکنی در 
جامعه گفت: امروز فرصتی برای مخالفان شده 
تا علیه دولت، تحرکات خود را منسجم کنند 
به  شدن  نزدیک  از  ناشی  نیز  سخنان  این  و 

انتخابات است.
این مقام نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: من 
بعید می دانم که قوه قضاییه به سمتی برود که 
اسیر یک سری جوسازی ها و شایعات بی محتوا 

شود و از کار اصلی خودش باز بماند.
بانک افزود: قوه قضاییه البته در گذشته در این 
مسیر حرکت می کرده اما امروز باید بیش از 
گذشته بر آن متمرکز شود و جلوی کسانی که 

ایجاد شایعه و جوسازی می کنند را بگیرند.
وی تاکید کرد:دستگاه قضایی با تولیدکنندگان 
حتی  که  وقیحی  بسیار  های  فیلم  و  اخبار 
نسبت به شخص رییس جمهوری ساخته می 
شود، برخورد کند و اجازه ندهند که حیثیت 
قوای  یا  و  جمهوری  ریاست  مقام  موقعیت  و 
دیگر مخدوش شود. اگر امروز شخصیت رییس 
جمهوری مورد خدشه و حمله قرار گیرد، فردا 
با همین مشکل  نیز  دیگران  نیست که  بعید 
روبرو شوند. در روزهای گذشته اظهاراتی مبنی 
بر وجود شائبه خرید و ورود تجهیزات امنیتی به 

نهاد ریاست جمهوری مطرح شده بود.

بررسی یک سالگی برجام
 از سوی روس ها

نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل همزمان 
با یک سالگی برجام در نشستی به بررسی این 

توافق می پردازد.
به گزارش ایسنا، مهدی سنایی سفیر ایران در 
مسکو در کانال تلگرامش با اعالم این خبر نوشت: 
نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل متحد 
با همکاری مرکز مطالعات انرژی و امنیت این 
کشور در یک سالگی برجام نشست »یک سال 
روند اجرایی برجام؛ دستاورها و چشم  اندازهای 
توسعه پایدار« را  اواسط ماه جاری در یکی از  

ساختمان های سازمان ملل برگزار می کند.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و 
آنتون خالپکوف مدیر  مرکز مطالعات انرژی و 
امنیت روسیه از سخنرانان این نشست هستند.

تقدیر وزیر دفاع آمریکا از اوباما 
برای حصول توافق هسته ای

وزیر دفاع آمریکا در پیام خداحافظی خود از عملکرد 
توافق  حصول  برای  خاورمیانه  در  اوباما  باراک 
هسته ای میان ایران و گروه 1+5 قدردانی کرد و 
گفت که این اتفاق بدون رهبری آمریکا ممکن نبود.
به گزارش ایسنا، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در 
پیام خداحافظی از کابینه دولت به توافق هسته ای 
ایران و گروه 1+5 که در ژانویه ۲۰1۶ اجرایی شد 
اشاره کرد و آن را از دستاوردهای باراک اوباما در 

دوران ریاست جمهوری اش توصیف کرد.
وی در ادامه پیام خود با تکرار آنچه واشنگتن تهدید 
هسته ای ایران می خواند، مدعی شد: رئیس جمهور 
اوباما در خاورمیانه توافقی را تضمین کرد که مانع 
از دستیابی ایران به سالح هسته ای شد و یک منبع 
خطر را در این منطقه حذف کرد. گامی مهم که 

بدون رهبری آمریکا اتفاق نمی افتاد.
بر اساس گزارش وب سایت رسمی وزارت دفاع 
آژانس  اینکه  بیان  با  همچنین  کارتر  آمریکا، 
بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهداتش 
را مورد تائید قرار داده است، گفت که برای حفظ 
منافع آمریکا باید این توافق حفظ شود، چرا که 

موجب مهار برنامه هسته ای ایران شده است.
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سردار سالمی:

ملت اجازه سیطره تفکر غرب گرایانه را نمی دهد

جانشین فرمانده سپاه: ملت ایران اجازه نمی دهد تفکر غرب گرایانه 
بر این کشور سیطره پیدا کند، قدرت موشکی و بسیج مردمی ما 

برای غلبه بر هر دشمنی آماده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جانشین فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در یادواره شهدای هسته ای و مدافع حرم در یزد 
افزود: کلید حل مشکالت اقتصادی ما دست آمریکا نیست و آمریکا 

در حال زوال است.
سردار سالمی با بیان این که راه سعادت کشور در مقاومت است 
گفت: اگر بخواهیم سرنوشت خود را با خواسته های غرب گره بزنیم 
بزرگ  دشمن  گفت:  سپاه  فرمانده  جانشین  ماست.  بدبختی  اول 
عامل رشد جامعه است و ما آنقدر قدرت افزایی کردیم تا بتوانیم بر 

آمریکا غلبه کنیم و به این هدف نیز رسیدیم.
وی تصریح کرد: االن ایران اسالمی به چنان قدرتی تبدیل شده 
است که اگر همه شیاطین جمع شوند نمی توانند این قدرت را در 

هم بشکند و دشمنان اگر باد کاشتند طوفان درو کردند.
سردار سالمی افزود: آمریکا امروز ۶ سال است پشت دروازه های 
سوریه ایستاده است و توانایی مداخله مستقیم نظامی ندارد و در 
عراق هم نیروهای بسیج مردمی عراق و هدایت یافتگان نور انقالب 

تحوالت میدانی در عراق را به دست گرفته اند.

پاسخ وزارت خارجه به اظهارات اخیر 
برخی مسئوالن قوه قضاییه

وزارت خارجه در پاسخ به اظهارات اخیر برخی مسئوالن قوه قضاییه 
و  اختیارات  در چارچوب  دارد  آمادگی  وزارتخانه  این  کرد؛  تأکید 
وظایف قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه قضاییه ادامه 
دهد و همه تسهیالت الزم را در اختیار این قوه و سایر دستگاه های 

ذی صالح قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این وزارتخانه تصریح کرده است: 
وزارت امور خارجه از جلسه ای که حدود دوسال قبل در دفتر ریاست 
محترم قوه قضاییه با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور، وزیر 
امور خارجه و برخی مسئولین دیگر در خصوص پیگیری موضوع 
بابک زنجانی برگزار شد تاکنون با قوه قضاییه همکاری کامل نموده 
و با فراهم ساختن تمامی تسهیالت در مرکز و نمایندگی ها، هیچ 
درخواستی را بی پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ گاه نیز گالیه ای 

از سوی مقامات محترم قضاییه در این زمینه نشنیده است.
امور  وزارت  است:  آمده  خارجه  وزارت  پاسخ  از  دیگری  بخش  در 
خارجه در اجرای درخواست های ریاست وسایر مسئولین محترم 
با حضور  اقتصادی  با مفاسد  قوه قضاییه و همچنین ستاد مبارزه 
فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی به ویژه پرونده بابک 
زنجانی، در حوزه و چارچوب مسئولیت ها و وظایف قانونی خود، کلیه 
تسهیالت الزم را برای پیگیری موضوع توسط مسئولین ذی صالح 
قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم نموده و با دستور موّکد به 
سفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران در این کشورها برای کمک و 
ارائه تسهیالت به هیئت های اعزامی به ویژه در مذاکرات با طرف های 
مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت المال، 
درخواست های محوله از سوی قوه قضاییه و سایر دستگاه های ذی 
ربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام داده و از هیچ مساعدت 
و همکاری کوتاهی نکرده و به تمامی مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و 
راهگشا داده است؛ چنانکه رسماً و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، 
پیگیری های موثر و فعال و همکاری های بیدریغ خود مورد تقدیر 

نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است.
کماکان  خارجه  امور  وزارت  است:  کرده  تأکید  خارجه  امور  وزارت 
آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود 
به همکاری کامل با قوه محترم قضاییه ادامه داده و کلیه تسهیالت الزم 
را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت شده از بیت المال در 

اختیار قوه قضاییه و سایر دستگاه های ذی صالح قرار دهد.

عمر ۱۵ ساله قاچاق سازمان یافته در کشور

رئیس اتاق اصناف ایران با اعالم اینکه قاچاق سازمان یافته بیش از 
15 سال است که در کشور رسوخ کرده است، گفت: طی ده سالی 
که اوج درآمدهای نفتی کشور بود، قاچاق رشد عجیبی پیدا کرد.

علی فاضلی در پاسخ به این پرسش که همچنان کاالهای قاچاق 
در سطح شهر دیده می شود، چه تهمیداتی در این خصوص دارید، 
گفت: بحثی در خصوص تعریف قاچاق وجود دارد اما متاسفانه با 
پرداخته  به اصل موضوع  قاچاق  با  مبارزه  اینکه در موضوع  جای 
شود، فرعیات مورد توجه قرار می گیرد.وی بابیان اینکه امکان دارد 
که کاالی قاچاق در یک مغازه ای دیده شود اما بدون اینکه ریشه 
یابی شود به اصناف تهمت می زنند، افزود: باید این موضوع مورد 
بررسی قرار گیرد که چرا در ده سالی که اوج درآمدهای نفتی یک 
کشور بود، قاچاق رشد عجیبی پیدا کرد. اما کسی به این موضوع 
قاچاق  اینکه  به  اشاره  با  ایران  اصناف  اتاق  است.رئیس  نپرداخته 
براساس آمار رسمی کشور از ۲5 میلیارد تومان به 15 میلیارد تومان 
کاهش یافته است که آمار گمرک آن را تایید می کند، افزود: ما 

تعریف درستی از کاالی قاچاق نداریم..
é قاچاق سازمان یافته انجام می گیرد

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه بسیاری از اجناس قاچاق  
به صورت هدفمند و سازمان یافته وارد کشور می شود، گفت: حتی 
در  باید  و  فاسدشدنی هستند  کاالها  این  از  برخی  بینیم که  می 
به مقصد رسیده و به دست مصرف کننده  از مبدا  تا ۳ هفته   ۲
برسد مانند انواع میوه  که از شیلی وارد کشورمی شود.فاضلی ادامه 
داد: آیا اینکه ما این قاچاق گسترده و هدفمند را رها کرده و به 
برخورد  دارد، بچسبیم  قاچاق  میوه  دار که 15۰ کیلو  مغازه  یک 
ریشه ای با قاچاق است؟ بنابراین باید در همه سطوح اینگونه نگاه 
داشته باشید.وی با اشاره به اینکه در سطح عرضه براساس قانون 
نظام صنفی عمل کردیم، افزود: هیچ واحد دارای پروانه کسب، حق 
خرید، فروش و ارائه خدمات در مبحث کاالی قاچاق را ندارد اما 
اینقدر این موضوع متنوع و گسترده است که شناسایی اینکه یک 
کاال قاچاق است یا نه سخت شده است.رئیس اتاق اصناف ایران با 
بیان اینکه در بازار کاالهای حجیم مانند یخچال ساید بای ساید 
می بینید، اظهار داشت: یخچال های سایبد بای ساید آمریکایی 
و  شود  می  تولید  مکزیک  در  می دانید  که  است  موجود  بازار  در 
سازمان یافته از مرز گمرکات رسمی وارد کشور می شود.فاضلی با 
تاکید بر اینکه در برخی مواقع کم اظهاری شده و این کاالها اظهار 
نمی شود، افزود: وقتی در مورد قاچاق کاال صحبت می شود باید 
همه واقعیت را مطرح کرد و اینکه اصناف به طرح مبارزه با قاچاق 
تمیکن نمی کنند درست نیست.وی ادامه داد: بله در همین اصناف 
هستند افرادی که متخلفند و دارای انبارهای غیررسمی هستند و 
کاالی قاچاق جابجا می کنند اما تعمیم این تخلف به همه مجموعه 
اصناف منصفانه نیست  اما ممکن است چند متخلف هم در میان 

این ۳ میلیون واحد باشد.
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دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیــت 
ا... خامنــه ای اعــالم کــرد: خانــواده 

 هــای هفــت شــهید مدافــع حــرم از 
تــکاوران شــجاع ارتــش، ایــن هفتــه بــا 

ــد. ــدار کردن ــالب دی ــم انق ــر معظ رهب
از  دفــاع  در  گرانقــدر  شــهدای  ایــن 
ــوریه  ــب )س( در س ــرت زین ــرم حض ح

ــد. ــیده  ان ــهادت رس ــه ش ب
ــدار  ــن دی ــر انقــالب اســالمی در ای رهب
شــهدا  واالی  مقــام  از  تجلیــل  بــا 
ــرای  ــا ب ــه  تنه ــهدا ن ــن ش ــد: ای گفتن
ــه   ــت مای ــه  مل ــرای هم ــه ب ــش بلک ارت

هســتند. افتخــار 
 حضــرت آیــت ا... خامنــه  ای فرمودنــد: 
ایــن  از  برخــی  محتــرم  همســران 

ــازه  همسرانشــان  شــهدا در تشــییع جن
ســطح  فــوق  کــه  گفتنــد  مطالبــی 
ــادی  ــا انســان  هــای م فهــم معمــول م

ــت. اس
ایشــان در ادامــه افزودنــد: اگــر جلــوی 
بدخواهــان و فتنــه  گــران کــه دســتمایه  
صهیونیســم  و  آمریــکا  دشــمنی 
ــد،  ــی  ش ــه نم ــا گرفت ــتند، در آنج هس
ــان و  ــارس و خراس ــران و ف ــد در ته بای
ــم.  ــی  گرفتی ــا را م ــوی آنه ــان جل اصفه

اینهــا دشــمن را زمین  گیــر کردنــد.

رهبر معظم انقالب: شهدای مدافع حرم
 مایه  افتخار همه  ملت هستند

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  گفته  به 
مسئوالن و مدیران بانک ها باید به این باور 
برسند که حل مشکالت اقتصادی کشور 
صنایع  بالندگی  گرو  در  اشتغال  ایجاد  و 
است، بنابراین مدیران بانک ها باید از هر 
رونق  و  صنایع  از  حمایت  برای  ابزاری 

تولید استفاده کنند.
اقتصاد  جلسه  در  نعمت زاده  محمدرضا 
دولت  گفت:  مرکزی  استان  مقاومتی 
تدبیر و امید یکی از مهم ترین برنامه ها و 
تولید  رونق  بازگشت  را  اولویت های خود 
به بخش صنعت قرار داد که در این راستا 
و  کوچک  تولیدی  واحدهای  از  حمایت 

متوسط را با جدیت دنبال می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: 
کوچک  تولیدی  واحدهای  از  حمایت 
به  تحقق بخشی  راستای  در  متوسط  و 
درخصوص  رهبری  معظم  مقام  منویات 
وزارت  کار  دستور  در  مقاومتی  اقتصاد 

صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
موجود  آمار  اساس  بر  افزود:  زاده  نعمت 
درصد  پنج  معادل  رشدی  کشور  صنعت 
برای  تالش ها  اما  است،  کرده  تجربه  را 
افزایش ظرفیت های اشتغال زایی با جدیت 

ادامه دارد.
وی با بیان اینکه با عملیاتی شدن طرح 

حمایت از واحدهای تولیدی بخش قابل 
صنعتی  واحدهای  مشکالت  از  توجهی 
این  از  عمده ای  تعداد  و  شد  برطرف 
به  مشکالت  و  چالش ها  رفع  با  واحدها 
اساس  بر  گفت:  بازگشتند،  تولید  چرخه 
آمار موجود صنعت کشور در سال جاری 
رشدی معادل پنج درصد را تجربه کرده 

است.
داد:  ادامه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
ایران  اول  امید  عنوان  به  دولت  خانواده 
بخش  همکاری  با  دارد  وظیفه  اسالمی 
بالندگی  و  توسعه  مسیر  خصوصی 
اقتصادی کشور را فراهم کند، اما مدیران 
کاالهای  تولید  به  نسبت  باید  صنایع 
صادرات محور توجه ویژه ای داشته باشند.
تدابیر  اتخاذ  ضرورت  بر  نعمت زاده 
حکیمانه به منظور اصالح امور واحدهای 
بخش  تعامل  کارخانه  ها،  و  تولیدی 
و  توسعه  مسیر  در  دولتی  و  خصوصی 
اقتصادی کشور، مدیریت بهینه  بالندگی 
تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  سهامداران 
محصوالت  صادرات  راستای  در  تالش  و 

صنعتی تاکید کرد.
وی بیان کرد: برخی از واحدهای صنعتی 
تاخیر  بانکی  تسهیالت  بازپرداخت  در 
دارند و دولت نیز نمی تواند بیش از حد از 
بانک ها تقاضای تنفس برای صنایع داشته 
باشد، به همین دلیل الزم است که صنایع 
با مدیریت هدفمند در جهت رونق تولید 

گام بردارند.
این مقام مسئول با اشاره به تاکیدات مقام 
سیاست های  خصوص  در  رهبری  معظم 
تاکیداتی  ایشان  مقاومتی گفت:   اقتصاد 
از  که  داشتند  کوچک  صنایع  تقویت  بر 
ابتدای سال جاری همه امکانات و ظرفیت 
های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 

تحقق این مهم بسیج شده است.

معاون وزیر تعاون با اشاره به اختصاص 
صندوق  منابع  از  دالر  میلیارد   1.5
توسعه ملی برای توسعه و ایجاد اشتغال 
ظرفیتهای  از  که  کرد  امیدواری  ابراز 
بیکاری  حل  برای  تعاون  بخش  باالی 

و ایجاد فرصتهای شغلی استفاده شود.
در  کرد:  اظهار  کالنتری،  سیدحمید 
راستای استفاده از منابع صندوق توسعه 
بهره گیری  منظور  به  پیشنهاداتی  ملی 
شده  ارائه  تعاون  بخش  ظرفیتهای  از 
شغلی  فرصتهای  ایجاد  در  تعاونی ها  تا 
سهم  و  مشارکت  کارآفرینی  ترویج  و 

ویژه ای داشته باشند.
وی گسترش نقش تعاونی ها را در تحقق 
دانست  موثر  دولت  اشتغالزایی  اهداف 
نیم  و  یک  اختصاص  با  دولت  گفت:  و 
توسعه  صندوق  منابع  از  دالر  میلیارد 
ملی در جهت حمایت از تولید داخلی، 
رونق اشتغال و تقویت بنگاه  های کوچک 

و متوسط گام برداشته است.
میزان  ادامه  در  تعاون  وزیر  معاون 
گذشته  سال  در  تعاونی ها  صادرات 
دالر  میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد  یک  را 
رشد  از  رقم  این  گفت:  و  کرد  ذکر 
و  است  بوده  برخوردار  درصدی   ۳۰

توان و ظرفیت  از  استفاده  با  امیدواریم 
از  حمایت  و  تشویق  و  تعاونی ها  باالی 
تعاونی های صادراتی، امسال این رقم را 

به سه میلیارد دالر افزایش بدهیم.
برند سازی  کالنتری نقش تعاونی ها در 
را مورد تاکید قرار داد و افزود: کارکرد 
مقیاس  کردن  برجسته  در  تعاونی ها 
افزایش  موجب  تعاونی  واحدهای 
تعاونی های  اگر  و  می شود  بهره وری 
یک  و  گرفته  قرار  هم  کنار  در  کوچک 
بر  بدهند عالوه  تشکیل  بزرگ  کارخانه 
افزایش بهره وری و  کاهش هزینه ها، به 
قدرت رقابت پذیری خود در بازار کمک 

می کنند.
به اعتقاد وی تعاونی ها باید از مدیریت 
کارآمدی  برای  و  شده  خارج  سنتی 
و  استانداردها  با  مطابق  بیشتر 

فناوری های نوین حرکت کنند.
تعاونی ها  از  حمایتی  نگاه  کالنتری 
دانست  آنها  پیشرفت  و  رشد  مانع  را 
حمایت  صرف  به  تعاونی ها  گفت:  و 
ایفاگر  باید  و  نمی کنند  رشد  دولت 
کالن  فعالیتهای  در  خود  موثر  نقش 
اقتصادی و اجتماعی باشند و در جهت 

توانمندسازی گام بردارند.

استفاده از ظرفیت تعاونی ها 
در طرح های اشتغال زایی

کشور  بحران  مدیریت  سازمان  سخنگوی 
لرزه  زمین  در  نفر   4 شدن  کشته  از 
بین  ای  منطقه  در  فارس  استان  دیروز 

شهرستان های ُخنج و قیر خبر داد.
بهنام سعیدی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار 
خبرگزاری صداوسیما افزود: این زمین لرزه 
 ۶:۰۳ ساعت  در  و  ریشتر   1/5 بزرگی  به 
به  قیر  و  بین شهرستان های خنج  صبح  

شکل کم عمق روی داد.
لرزه  پیش  لرزه  زمین  این  گفت:  وی 
نداشته اما در ساعت ۷:۰۳ به بزرگی ۷/۲ 
از  مجموع  در  که  داشت  لرزه  پس  ریشتر 
بوده  روستایی  منطقه  در  لرزش  که  آنجا 
باعث تخریب دیوار حیاط، ترک خوردگی 
دیواره های خشتی و تخریب سایبان برخی 

منازل شده است .
سعیدی تصریح کرد: بر اثر این زمین لرزه 
4 نفر مصدوم که ۳ نفر آنها سرپایی مداوا 
و یک نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند.

کشور  بحران  مدیریت  سازمان  سخنگوی 
گفت: البته در منطقه دیگر در اتاقکی که 
نگهبانی یکی از باغ ها 5 نفر داخل اتاقک 
بودندکه بعلت نداشتن استحکام الزم اتاقک 
تخریب و باعث کشته شدن 4 نفر و مصدوم 

شدن یک نفر شد.
وی درباره آخرین وضعیت منطقه زلزله زده 
افزود: فضای منطقه آرام است و تیم های 

امدادی همچون هالل احمر، بنیاد مسکن 
و نیروی انتظامی در آنجا مستقر هستند. 

سعیدی خاطر نشان کرد: براثر زمین لرزه 
برق منطقه قطع شده بود که دستگاه  های 
مسئول در حال وصل آن هستند و از سوی 
دیگر تیم های ارزیاب بویژه از بنیاد مسکن 
در حال ارزیابی وسعت و میزان خسارات به 

روستاهای منطقه هستند. 
وی از مردم ساکن در این مناطق خواست 
که  آنجا  از  و  کنند  حفظ  را  خود  آرامش 
احتمال  ها  دیواره  ترک خوردگی  علت  به 
از  دارد  وجود  لرزه  اثر پس  بر  آن  تخریب 
نزدیکی به آن خودداری و نکات ایمنی را 

رعایت کنند.
é  خدمات ارائه  جزئیات  آخرین 

خنج  زده  زلزله  مناطق  در  امدادی 
فارس

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر گفت: زمین لرزه 5.1 ریشتری صبح 
دیروز، چهار روستای استان فارس را تحت 
تاثیر قرار داد و بر اساس بررسی تیم های 
ارزیاب تعدادی از منازل تخریب شده است.

مرتضی سلیمی با اشاره به وقوع زمین لرزه 
5.1 ریشتری در ساعت ۶:۰۳ صبح دیروز 
در خنج استان فارس گفت: این زلزله چهار 
چاه  و  تخته  خیرآباد،  آباد،  سیف  روستای 
تعداد  به  خانوار   4۲۲ دارای  که  را  طال 

198۰ نفر ساکن است، تحت تاثیر قرار داد.
وی با اشاره به اینکه سه تیم ارزیاب برای 
اعزام  منطقه  به  خسارات  میزان  بررسی 
تیم های  بررسی های  افزود:  است،  شده 
واکنش سریع اعزامی حاکی از آن است که 
یک باب واحد مسکونی در یک کیلومتری 
پنج  و  شده  تخریب  آباد  سیف  روستای 
شدند  رهاسازی  آوار  از  هموطنان  از  تن 
ترک  نیز  روستایی  منازل  برخی  در  و 

خوردگی هایی مشاهده شده است.
é  امدادی نیروهای  باش  آماده 

شهرستان های اطراف منطقه حادثه
جمعیت  نجات  و  امداد  معاونت  سرپرست 
هالل احمر فارس نیز در این باره با اشاره به 
اینکه زلزله صبح دیروز فارس چهار کشته 
و چهار مصدوم داشته است، گفت: پنج تیم 
پیشرو و ارزیاب جمعیت هالل احمر استان 
فارس در منطقه حادثه دیده حضور دارند. 

این  وقوع  اثر  بر  افزود:  جمالی  ا...  قدرت 
در  باغی  در  واقع  نگهبانی  اتاق  یک  زلزله 
اطراف روستای سیف آباد شهرستان خنج 
در  ساکن  افغان  تبعه  پنج  از  و  تخریب 
وسیله  به  مصدوم  بازمانده  تنها  اتاق،  این 
به  احمر  هالل  جمعیت  امدادی  نیروهای 

مرکز درمانی منتقل شد. 
وی از آماده باش نیروهای امدادی جمعیت 
هالل احمر شهرستان های الرستان، المرد، 
خبر  اوز  بخش  و  جهرم  فیروزآباد،  مهر، 
جمعیت  شعب  روسای  شد:  یادآور  و  داد 
خنج  همجوار  های  شهرستان  احمر  هالل 
مدیران  کنار  در  و  دیده  حادثه  منطقه  در 

بحران این شهرستان حضور دارند .
بحران  مدیریت  جلسه  کرد:  تاکید  جمالی 
عملیات  کنترل  و  هماهنگی  مرکز  در 
استان فارس تشکیل  جمعیت هالل احمر 

شده است .

4 کشته در زمین لرزه فارس

نعمت زاده عنوان کرد:

استفاده از ابزارهای مختلف برای حمایت 
از صنایع و رونق تولید

جایگاه صنعت هوانوردی ایران در منطقه با امضای 
هواپیمای  فروند   ۲۰۰ از  بیش  خرید  قرارداد 
مسافری دور، متوسط و کوتاه برد با بیش از5۰ 
هزار صندلی جدید ارتقا می یابد و فرصت های 

اشتغالزایی بسیاری را فراهم می آورد.
شرکت های هوایی ایران با اجرای برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( از دی ماه پارسال مذاکرات 
مستقیم را با شرکت های سازنده هواپیما آغاز 
کردند؛ به طوری که اواخر پارسال پس از سفر 

رئیس جمهوری اسالمی ایران به فرانسه، پیش 
قرارداد خرید بیش از یکصد فروند هواپیما بین 
اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  و  ایرباس  شرکت 

ایران در پاریس امضا شد. 
های  دارایی  کنترل  اداره  که  بود  مهرماه  اوایل 
 )OFAC( آمریکا  داری  خزانه  وزارت  خارجی 
و  ایرباس  به  را  ایران  به  هواپیما  فروش  مجوز 
بویینگ داد و به گفته رئیس سازمان هواپیمایی 
کشوری، با این اقدام »راه های اولیه خرید هواپیما 

هموار شد«.
به  امریکا  داری  خزانه  اداره  مجوز  صدور  با 
شرکت های بویینگ و ایرباس برای فروش هواپیما 
به ایران، مذاکرات بین نمایندگان بویینگ و ایرباس 
با مدیران هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( 
به مراحل نهایی رسید تا اینکه در سفر بیست و 
یکم آذرماه معاون مدیرعامل بویینگ به تهران، 
پس از 41 سال قرارداد خرید 8۰ فروند بویینگ به 

ارزش بیش از 1۰ میلیارد دالر امضا شد. 

نوسازی ناوگان 

هوایی ایران؛ گامی 

برای بازیابی جایگاه 

منطقه ای
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تابوي بیان مشکالت جنسي 
یکي از عوامل عمده طالق

é دکتر آرش جدیري اسالمي

مشکالت  و  مسائل  را  طالق  5۰درصدعلل  تا  رسمي  غیر  آمار 
جنسي زوجین برآورد میکنند اما آمار سازمان ثبت اسناد درصد 
بسیار کمتري را در این ارتباط ارائه میدهد.در بررسي این اختالف 

به چند نکته مي توان توجه کرد.
اول اینکه صحبت راجع به مسائل جنسي در کشور ما یک نوع 
تابو میباشد. اغلب افراد حتي به صورت فردي از این که مشکالت 
احساس  بگذارند  میان  در  مشاور  ویا  پزشک  با  را  خود  جنسي 
شرم میکنند. بطوریکه حتي وقتي زوجین جهت مشاوره خانواده 
مراجعه میکنند در ابتدا علل ظاهري دیگري را از قبیل عدم تفاهم 
پرخاشگري و عدم توجه طرف مقابل به خواسته هاي دیگري را 
به عنوان علت اختالفات خود ابراز میکنند  و بعد از چندین جلسه 
مشاوره و انجام مشاوره هاي فردي مشخص میشودکه علت و سر 
منشاء شروع بگو مگو هاي آنها عدم رضایت جنسي یکي از طرفین 

یا هر دو طرف میباشد.
نکته بعدي این است که هنگامي که علت اختالف زن و شوهر 
رضایت  وجود  عدم  نیز  باشد  جنسي  مشکالت  از  غیر  مسائلي 
جنسي طرفین باعث بیشتر شدن اختالفات میگردد و به صورت 
ناخودآگاه مانع از ایجاد ارتباط منطقي و معقول در روابط طرفین 

در جهت حل مشکالت غیر جنسي آنها میشود.
اختالل انزال زودرس یکي از شایعترین اختالالتي است که آقایان 
را به کلینیک ها ي سالمت جنسي میکشاند. طبق آمار ۳5 تا 4۰ 
درصد شکایت هاي جنسي آقایان را تشکیل مي دهد. این اختالل 
هم موجب ناراحتي در آقایان و بیشتر از آن موجب نارضایتي طرف 
مقابل مي شود چون منجر به عدم رسیدن به اوج لذت جنسي 

وکامل شدن چرخه جنسي میگردد.
اما با توجه به نبود یا کم بودن آموزش جنسي رسمي در سطوح 
عالي  آموزش  موسسات  ها  دانشگاه  مدارس  قبیل  از  مختلف 
ورسانه ها در مورد این اختالل و نحوه  برخورد و درمان آن افراد 
با این مشکل اقدام به دریافت اطالعات از منابع و افراد غیر معتبر 

مي کنند.
یکي از توصیه هاي شایع این منابع استفاده از مواد مخدر مانند 
تریاک و ترامادولدر جهت درمان انزال زودرس میباشد.بطوریکه 
برخي از آمار بیان کننده شروع  1۰ درصدي ابتال به اعتیاد به 

مخدرها از این طریق هستند.
از طرفي یکي از عوارض مصرف مواد مخدر که بعد از ترک این 
مواد پدیدار میشود مسئله زودانزالي است و این عارضه عاملي است 
در جهت عود بیماري اعتیاد چرا که به دلیل همان تابوي مذکور 
فرد رها شده از بند اعتیاد در جستجوي درمان پزشکي بر نیامده و 

تنها راه چاره را در مصرف مجدد مواد مخدر مي یابد.
بنابراین افزایش آموزش در سطوح مختلف و دادن اطالعات کافي 
و تالش در جهت کاهش و از میان برداشتن این تابو میتواند در 

کاهش طالق و ابتال به اعتیاد نقش قابل توجهي داشته باشد.

تالش کنگره آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران

با  آمریکا  کنگره  نیویورک،  از  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
نماینده دموکرات سنا، تالش های  محوریت »اِلسی َهستینگ« 
جدیدی را برای اعمال تحریم های دوباره علیه ایران آغاز کرده 
به  را  آن  خودش  که  ای  قطعنامه  در  هستینگ«  .«السی  است 
از  صرفنظر  در  ایران  صداقت  است:  مدعی  داده  تحویل  کنگره 
ساخت سالح اتمی دلیل موجهی برای نگرانی را ایجاد کرده است.
در بند نخست این قطعنامه آمده است: اگر ایران بخواهد به سالح 

اتمی دست یابد از نیروهای مسلح آمریکا استفاده خواهد شد.
جان کری وزیر خارجه کنونی آمریکا هم گفته است: دولت بعدی 

آمریکا باید با فشار برنامه موشکی ایران را به عقب براند.

ترامپ تمام سفیران دولت اوباما را برکنار کرد

تیم ترامپ از همۀ دیپلمات های آمریکایی خواسته است پیش از 
مراسم تحلیف، کناره گیری کنند.

به گزارش ایسنا، تیم دولت انتقالی دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
منتخب آمریکا از همه دیپلمات های این کشور در خارج خواسته 
است مأموریت خود را تا پیش از مراسم تحلیف در کاخ سفید 

تحویل دهند و بازگردند.
روزنامه نیویورک تایمز با انتشار این خبر به نقل از چند دیپلمات 
آگاه آمریکایی اعالم کرد که این درخواست بدون هیج استثنایی 

مطرح شده است.
 ۲۳ مورخ  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  اسناد  از  یکی  اساس  بر 
ترامپ،  تیم  درخواست  این  شدن  اجرایی  صورت  در  دسامبر، 
آمریکا به مدت چند ماه در کشورهای مهمی مانند آلمان، کانادا 
باشد،  رسیده  سنا  تأیید  به  که  دیپلماتیکی  نماینده  انگلیس  و 

نخواهد داشت.
از  آمریکا  قبلی  در دولت های  است که  این درخواست درحالی 
هر دو حزب، مأموریت برخی نمایندگان و هیات های دیپلماتیک 
پس از روی کار آمدن دولت جدید برای چند هفته یا چند ماه 

تمدید می شد.
بر اساس ادعای یک مقام عالیرتبه دولت انتقالی دونالد ترامپ 
به نیویورک تایمز، هیچ سوء نیتی پشت این درخواست نیست 
و هدف از آن، اطمینان از این موضوع است که همه نمایندگان 
دولت اوباما در تاریخ تعیین شده پست خود را تحویل می دهند.

آمریکایی  این درحالی است که دیپلمات های  العالم  به گزارش 
زندگی  ترامپ، حتی  تیم  اقدام  این  تایمز گفته اند  نیویورک  به 
شخصی آنها را تحت تأثیر قرار داده است و به همین دلیل برخی 
برای  دارند  مقصد  کشورهای  در  ناتمام  فعالیت های  که  آنها  از 
مثال فرزندانشان در این کشورها به مدرسه می روند باید برای 

تمدید اقامت خود درخواست ویزا دهند.

ارتش بازوی توانمند نیروهای 
مسلح در دفاع از کشور

معارفه  مراسم  در  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
جانشین و معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی 
در  مسلح  نیروهای  توانمند  بازوی  ارتش  گفت: 

دفاع از کشور است.
به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ کیومرث حیدری 
هماهنگ  معاون  و  جانشین  معارفه  مراسم  در 
کننده نیروی زمینی گفت: ارتش ایران در دوران 
کنار  در  توانمند  بازویی  عنوان  به  مقدس  دفاع 
سایر نیروهای مسلح به دفاع از کشور پرداخت و 
اکنون نیز عالوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور 
در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می کند.

آینده  در  نیز  بوم  و  مرز  این  افزود: جوانان  وی 
اعتقاد  و  توان  تمام  با  نشدنی،  تمام  اخالصی  با 
کل  معظم  فرمانده  رهنمودهای  تحت  راسخ 
قوا)حفظه ا...( و سلسه مراتب به این امر پایبند 
خواهند بود تا امانت بزرگ شهدا را به دست امام 

زمان)عج( برسانند.
فرمانده نیروی زمینی با اشاره به فرمایش مقام 
یک  ما  »ارتش  اینکه  بر  مبنی  رهبری  معظم 
است«  باال  بسیار  های  ارش  با  مکتبی  ارتش 
دسته  سه  بر  جهان  های  ارتش  کرد:  اظهار 
تقسیم می شوند. نخست ارتش هایی که توانایی 
حالت  و  ندارند  را  خود  ملت  از  دفاع  و  جنگ 
ارتش هایی  دوم  گرفته اند.  خود  به  تشریفاتی 
صرفا تک بعدی و عملیاتی بوده که در راستای 
و  می کنند  فعالیت  قدرت طلبی  و  سلطه گری 
متعالی  انگیزه های  با  مکتبی  ارتش  سوم  ارتش 
است که ارتش جمهوری اسالمی ایران از جمله 
خصوصیت  چنین  دارای  که  است  ارتش هایی 

)ارزشی، مردمی و والیی( است.
وی در پایان افزود: شهدای گرانقدر ارتش جمهوری 
اسالمی ایران که در دفاع از ناموس و خاک این 
کشور به شهادت رسیده اند، گوش به فرمان ولی 
امر خود بوده اند ما نیز باید ادامه دهنده راه شهدا 

باشیم و آن ها را الگوی زندگی خود قرار دهیم.

تخصیص 3۵ هزار میلیارد ریال 
اعتبار برای استانها

های  استان  برای  اعتبار  ریال  میلیارد  هزار   ۳5
مختلف کشور اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در جلسه شورای توسعه و برنامه 
میلیارد  هزار   ۷۰ از  گفت:  بوشهر  استان  ریزی 
تاکنون 5۰ درصد  استان ها  اعتبار مصوب  ریال 

از اعتبارات اختصاص داده شد.
اعتبار  مقدار  این  از  افزود:  نوبخت  باقر  محمد 
تخصیص یافته و ابالغ شده به استان های کشور، 
۲5 هزار میلیارد ریال به شکل اسناد تضمینی و 

بقیه به صورت نقدینگی بوده است.
وی اضافه کرد: یکی از مزیت های بودجه عمومی 
توازن  اعتبارات  افزایش  آینده  سال  در  کشور 
منطقه ای است که سبب تحول و توسعه مناسبی 

در کشور می شود.
 5 از  اعتبارات  این  اساس  براین  افزود:  نوبخت 
 ۶۶۰ و  هزار   5 به  ریال  میلیارد   ۳4۰ و  هزار 
میلیارد ریال افزایش می یابد که بخش عمده ای 

از مشکالت استان ها را حل می کند.
وی تصریح کرد: یکی از دغدغه های دولت، توجه 
به تعهدات مالی در قالب سفر رئیس جمهوری 
شاهد  که  این  به  توجه  با  که  استان هاست  به 
تا  داریم  تصمیم  هستیم  دولت  بودجه  افزایش 

پایان سال، به همه این تعهدات عمل کنیم.

تشریح اقدامات وزارت اطالعات 
در پرونده بابک زنجانی

اقدامات  از  بخشی  اطالعات  وزارت  عمومی  روابط 
بانک  پرونده  درباره  وزارتخانه  این  در  شده  انجام 
درباره  گزارشی  کرد  تاکید  و  اعالم  را  زنجانی 
فعالیت های اقتصادی زنجانی و شرکت ها و اشخاص 
مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع 

قضایی ارایه شده است.
اطالع رسانی  پایگاه  از   نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
و  پیشگیری  بُعد  دو  در  اطالعات  وزارت  دولت، 
عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت های زنجانی و 
بانک های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ 
میلیون دالر از وجوه آنها کرده است. بر این اساس در 
بخش پیشگیری، عوامل مداخله گر و ُمخل در روند 
رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل 

زندان شناسایی شده اند.
همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام 

شده است:
1- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر

از  خودرو  دستگاه   5۰۰ واردات  شناسایی   -۲
تاجیکستان به ارزش قرارداد 15 میلیون دالر

۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش 
چهار میلیون دالر

4- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی 
و ایران

5- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
۶- کشف مقادیر معتنابهی طال و توقیف مبلغ 185 
میلیون و ۶5۰ هزار و 5۰۰ میلیون تومان وجه نقد 

در سال 1۳94 و 1۳95
اموال داخل وی شامل 5۳  اعالم  و  ۷- شناسایی 
شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال 

1۳9۲ به دادستانی تهران
8- بررسی صحت و سقم حدود 5۰ مورد ادعای 
واریز وجه زنجانی در خالل رسیدگی قضایی و پس 
از آن در کشورهای مبدا کانادا، چین، ترکیه، امارات 
عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، 

سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن
9- پاسخگویی به استعالم های متعدد مراجع قضایی
این  تاکید کرده  اطالعات  وزارت  روابط عمومی 
گزارش بخشی از اقدامات انجام شده ای است که 
اقدامات  همه  شامل  و  بوده  عمومی  اعالم  قابل 

نیست.

یادداشتخبر

اد      امه از صفحه1
کننده  تکمیل  دی   9 حماسه  داد:  ادامه  وی 
حماسه 19 دی بود. وجوه شباهات فراوانی بین 
19 دی و 9 دی وجود دارد؛ یکی اینکه حماسه 
19 دی جرقه اش را حمایت از والیت زد. 1۷ دی 
دربار مقاله ای سفارش داد با نام »احمد رشیدی 

مطلق« که اهانت کامال بی ادبانه ای به امام شد.
خطیب موقت نماز جمعه تهران افزود: زمانی که 
این روزنامه منتشر شد حوزه علمیه قم درس ها 
را به عالمت اعتراض تعطیل کرد و روز 18 دی 
وقتی آمدیم دیدیم نوشته اند به علت اهانت به 
ساحت امام)ره( درس ها تعطیل است. راهپیمایی 
های آرام شروع شد و سرانجام در آخرین دیدار 
ا...  آیت  بصیرت  با  مرجع  دیدار  به  طالب  که 
عظمی نوری رفته بودند در بازگشت تیراندازی 
شد و این جنایت بذر انقالب را در دوره دوم  آن 
نشاند. آیت ا... خاتمی دوره اول آن را 15 خرداد 
گل  سرانجام  افزود:  و  کرد  عنوان  سال 1۳4۲ 
پیروزی در ۲۲ بهمن سال 5۷ به بار نشست. روح 
حماسه 19 دی حمای از والیت بود و عین آن 
در 9 دی اتفاق افتاد. شما حماسه سازان 9 دی 
در صحنه هستید و بسیاری از شماها در همین 
میدان انقالب و سراسر کشور دو عکس فقط در 
دست داشتید؛ یکی عکس امام )ره( و دیگری 
عکس مقام معظم رهبری. همچنین یک شعار در 
کل کشور طنین افکن شد و آن اینکه »این همه 

لشگر آمده به عشق رهبر آمده«.
آیت ا... خاتمی با بیان اینکه حماسه 19 دی را 
بصیرت شما آفرید، گفت: بصیرت شما حرف اول 
را زد. نسل اول انقالب یادشان است. شریف امامی 
روی کار آمد و فریب کارانه گفت شرابخانه ها را 
بسته و با روحانیت ارتباط دارد اما مردم فهمیدند 

که دروغ می گوید.
وی افزود: دولت نظامی روی کار آوردند تا مردم 
را بترسانند اما شما نترسیدید و در صحنه ماندید. 
عین همین وقایع در هشت ماه فتنه اتفاق افتاد. 
حقوق  از  دم  نکردند؟  کاری  فریب  گران  فتنه 
این  یعنی  میلیونی  انتخابات 4۰  نزدند؟  مردم 
سرمایه عظیم را سوزاندند و اسم آن را حقوق 
مردم گذاشتند؛ این یعنی فریب کاری. در فتنه 

88 تقلب، رمز آشوب بود.
é در فتنه 88 تقلب، رمز آشوب بود

خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه 
شما تهرانی ها به چشم دیدید که در هشت ماه 

آنچنان که 19 دی بصیرت  افزود:  چه کردند، 
حرف اول را زد در حماسه 9 دی نیز بصیرت شما 

مردم حرف اول را زد.
آیت ا... خاتمی ادامه داد:  در حماسه 19 دی 
وقتی شما وارد شدید که دنیای استکبار از شاه 
حمایت می کرد؛ در فتنه سال 88 هم آمریکا و 
رسانه های آن تمام قد به حمایت از فتنه گران 
آمدند. اوباما حتی اسم یکی از فتنه گران را با 
صراحت برد. انگلیس این روباه پیر امکانات رسانه 

ای خود را دربست در اختیار آنها قرار داد.
وی تصریح کرد: شیمون پرز گفت فتنه گران 
سربازان ما هستند. منافقین، رقاص و رقاصه های 
فراری همه به صحنه های حمایت از فتنه گران 
آمدند. آنچنان که در حماسه 9 دی مقابل دنیای 
استکبار ایستادید، بصیرت شما اینجا هم شما را 
در مقابل دنیای فتنه گری پیچیده به صحنه آورد 

و افتخار آفریدید.
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: شباهت 
دیگری 19 دی و 9 دی این است که به فضل 
خدا انقالب بزرگ 19 دی شما باشکوه و همان 

عظمت به راه خود ادامه می دهد.
آیت ا... خاتمی با تاکید بر اینکه امام )ره( فرمود 
انقالب مان را به جهان صادر می کنیم، اظهار 
داشت: در آغاز سی و هشتمین سالگرد انقالب 
مان به امام عزیز می گوییم برخیز و ببین پیام 
انقالب تان به جهان صادر شد. اول انقالب این 

درخت تنومند امروز، ساقه نازکی بود.
é با تخریب وحدت شکل نمی گیرد

وی خاطرنشان کرد: امروز به فضل خدا انقالب 

شجره طیبه تنومندی است و حتی تندبادها هم 
نمی تواند کمترین آسیب به آن برساند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: امام )ره( 
و مقام معظم رهبری فرموده اند که وحدت الزم 
داریم. وحدت با پنج چیز به دست می آید نه با 
شعار؛ اولین نکته وحدت در هدف و تثبیت نظام 
اسالمی است. دوم وحدت در محور وحدت که 
والیت فقیه است؛ باید باور داشته باشیم که حرف 

اول و آخر را ایشان باید بزند.
آیت ا... خاتمی سومین مولفه را وجود ادبیات 
تکریم برشمرد و گفت: ادبیات ما باید ادبیات 
نمی  شکل  وحدت  تخریب  با  باشد.  احترام 
صدر  سعه  و  تحمل  مولفه  چهارمین  گیرد. 
که  آنهایی  و  مسئوالن  خصوص  به  است؛ 

تریبون در دست دارند.
وی پنجمین مولفه را پرهیز از تهمت، دروغ 
و امثال آن برشمرد و گفت: ما بصیرت الزم 
انتخابات دوازدهم که در  تا  و  االن  از  داریم. 
اردیبهشت یا خرداد برگزار می شود دشمن 
در  یکی  است،  کرده  تاکید  نکته  چند  روی 
جامعه؛  کردن  قطبی  دو  و  اختالف  ایجاد 
قوه  ویژه  به  نظام  قانونی  نهادهای  تخریب 
آکنده  را  مجازی  فضای  اینکه  سوم  قضاییه؛ 
از دروغ، تهمت و افترا می کنند و به همه می 

گویم که حواس تان جمع باشد.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه 
به مسئوالن محترم می گویم حواستان جمع 
دارند  اتفاق  انقالب  تمام دلسوزان  افزود:  باشد، 
که دعوای رسانه ای مسئوالن به مصلحت انقالب 

نیست؛ خروجی آن می دانید چه شده است؟ 
خروجی اش این است که در تحلیل هایشان می 
گویند از این دعواها معلوم می شود که فساد در 

ایران سیستماتیک شده است.
آیت ا... خاتمی با طرح این سوال که این طعنه 
نیست.  مصلحت  به  افزود:  است؟  مصلحت  به 
امام )ره( و مقام معظم رهبری از مایوس کردن 
مردم بسیار بدشان می آمد و حق داشتند. قرآن 

و پیغمبر هم این قصه را به مصلحت نمی دانند.
مکتوب،  از  اعم  رسانه  به صاحبان  وی خطاب 
شنیداری، گفتاری، دیجیتال و نظایر آن گفت: 
اگر می خواهید دین تان را به انقالب ادا کنید، 
در امید بدمید. خدمت گزاران، به مردم خدمت 

کنند.
خطیب موقت نماز جمعه تهران تصریح کرد: قوه 
محترم قضاییه که شدیدا مورد هجمه هستید، 
ان شاءا... به پرونده های فساد با سرعت بیشتر و 
دقت بیشتر رسیدگی و قاطعانه حکم صادر کنید. 
برایتان  مطرح نباشد که در این دولت است یا 
دولت قبل و یا دولت های قبل تر. مردم از شما 
این مطالبه جدی مردم  عدالت می خواهند و 

است.
é  به مسئوالن  رسانه ای  دعوای 

مصلحت انقالب نیست
انقالب  آینده  افزود:  ادامه  در  خاتمی  ا...  آیت 
آینده بسیار روشنی است و این وعده قران است. 
باورهای دینی مان را تحکیم کرده و والیت مداری 
مان را ادامه دهیم. همیشه در صحنه باشیم و ان 

شاءا... آینده روشن از آن شماست.
وی افزود: نمازگزاران و خوبان، انقالب اسالمی 
امانت شهیدان است، شهیدانی که همچنان پیکر 
پاک آنها نه میهمان که میزبان ماست. طوری 
عمل کنید که شهدا دعایمان کنند. در صحنه 
بمانیم و حمایت کنیم، شهدا دعایمان می کنند. 
رفتاری نداشته باشیم که شهدا از ما برنجند که 

رنجیدن آنها عواقب وخیمی دارد.
به  اشاره  با  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
تحوالت خارجی گفت: در خطبه قبل بشارت 
پیروزی در حلب را گفتم و هم اکنون از بشارت 
پیروزی ارتش عراق و الحشد الشعبی در موصل 
در آینده نزدیک به شما خوبان خبر خواهم داد. 
را بشنویم که شر  این خبر  به زودی  امیدوارم 
داعشی های جنایتکار از سر عراق کوتاه شده 

است.

آیت ا... خاتمی:

قوه قضائیه قاطعانه علیه پرونده های فساد حکم دهد 
دعوای رسانه ای مسئوالن به مصلحت انقالب نیست

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت:  دولت 
در حال تحریک تقاضا برای مصرفی شدن 
مسکن است که باید عرضه نیز افزایش 
یافته و سیاستی اتخاذ شود تا این حوزه 

نیز رونق پیدا کند.
با  مصاحبه  در  عبده تبریزی  حسین 
رادیو اقتصاد آمار منفی حوزه مسکن را 
ناظر بر بحث ساختمان دانست و گفت: 
و  دارد  بدتری  شرایط  مسکن  بخش 
علت این موضوع به حجم قابل مالحظه 
سرمایه گذاری در سال های 9۰ تا 9۲ باز 
می گردد که چندین برابر سال های قبل 
بوده است. مشاور وزیر راه و شهرسازی 
افزود: در سال 91، در تهران رقم ۲۳۰ 
هزار واحد مسکونی پروانه دریافت کرده اند 
که تامین کننده مسکن جدید برای یک 
میلیون نفر است؛ البته در سال های اخیر 
رشد جمعیت مطابق سال های آغازین 
دهه 9۰ را شاهد نیستیم و این میزان 
در تهران در طول سال به یک درصد 
می رسد. وی با اشاره به آمار منفی حوزه 
ها  سرمایه گذاری  کرد:  تصریح  مسکن 
مبتنی بر ایجاد واحدهای تجاری اداری و 
گران قیمت بوده و رشد منفی مسکن، در 
جهت عکس رشد بازار نفت کشور است. 
این در حالی است که به دلیل ساخت و 
سازها در سال های 9۰ به بعد، پایه ی 

می دهد؛  نشان  را  منفی  رقمی  باال، 
اما به دلیل رکود فعلی بازار مسکن، 
طی سال های آینده ارقام پایه مجددا 

مثبت خواهد شد.
عبده تبریزی در خصوص تصمیمات 
آینده وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: 
به  مربوط  وزارتخانه  سیاست گذاری 
سفته بازی نیست و وزارت راه به دنبال 
ایجاد رونق سال های دهه 8۰ نیست تا 
نیازمندان واحدهای مسکونی، قدرت 

خرید خود را از دست ندهند.
و  راه  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
شهرسازی در پی سوداگری و سرمایه 
ادامه  نیست،  مسکن  حوزه  در  گذاری 
داد: وزارتخانه در جهت تقویت مصرفی 
بودن مسکن تالش می کند و ارائه وام 
و تسهیالت در دوسه سال اخیر کمک 
خوبی و شایانی در این راستا بوده است؛ 
البته آمار تقاضای وام در حال رشد است 
و پرداخت وام به متقاضیان ظرف شش 
ماه عملیاتی می شود؛ بانک مسکن نیز 

امکانات پرداخت تسهیالت را دارا است.
پرداخت  با  عبده تبریزی،  اعتقاد  به 
تسهیالت، نباید قیمت مسکن افزایش 
پیدا کند و طبیعی است زوج های جوان 
به خرید مسکن  قادر  بدون تسهیالت 
نیستند؛ ضمن اینکه اقساط نیز باید قابل 
پرداخت باشد؛ بر همین اساس، هم اینک 
که در حال تحریک تقاضا برای مصرفی 
نیز  عرضه  باید  شدن مسکن هستیم، 
افزایش یابد و سیاستی اتخاذ شود تا حوزه 

عرضه نیز رونق پیدا کند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در پایان اظهار 
کرد: عرضه واحدهای گران و میان قیمت 
خانه های  چراکه  نیست؛  اصلی  مسئله 
خالی بسیاری موجود است و تسهیالت 
فعلی نیز مناسب خرید واحدهای گران 

قیمت نیست.

مقدس  دفاع  دوران  در  پاسداران  سپاه  فرمانده 
و مسئولین سپاه  فرماندهان  در همایش سیاسی 
امیرالمؤمنین )ع( استان ایالم گفت: عشایر ایالم از 
روز اول در سنگر اسالم از انقالب و جمهوری اسالمی 

دفاع کردند.
محسن رضایی در ایالم گفت: خدای متعال را شاکرم 
که یک بار دیگر فرصت کردم به میان شما برادرانم 
در سپاه امیرالمؤمنین بیایم. خاطره های زیادی از 
اینجا دارم. روزهای سخت ملت ایران بود و ایالمی ها 
غیرت خود را در آن روزها نشان دادند. روزهایی بود 
که سراسر ایالم بمباران می شد و مردم ایالم دو شهر 
داشتند. شهری در کوه و شهری در دشت. شهری با 
ساختمان و شهری با چادر. دو جغرافیا با یک روح 
و اراده. بنای این مردم بر مقاومت و ایستادگی بود. 
یکی از روزهایی که من از تنگه پایین آمدم دیدم که 
براثر آتش باری دشمن، درختان و مزارع این منطقه 
در حال سوختن است. این مردم ماندند و ماندند و 
دشمن را به ذلت کشاندند و از کشورشان بیرون 
راندند. درود خدا بر شهدا و جانبازان و آیت ا... حیدری 
باد که مردانه مردم را بسیج کرد و از مردم ایالم سپاه 
و ارتش و لشکر ساخت ازجمله عشایری که از روز اول 
در سنگر اسالم از انقالب و جمهوری اسالمی دفاع 
کردند و در اثر این حضور درصحنه ما به اوج اقتدار در 
منطقه رسیدیم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: امروز برادرانمان در ساحل مدیترانه می جنگند. 
روزی تکفیری ها بعد از محاصره دمشق و سقوط 
موصل می خواستند به ایران حمله ور شوند. اما حاال 
صاحبانشان گریان هستند که این فتنه نیز نگرفت. 
آمریکا و روسیه اعتراف می کنند. طعنه می زنند به 
عربستان که چقدر سالح به شما بدهیم. هشتاد 
میلیارد دالر اسلحه خریده اند. فرماندهان آمریکایی به 
عربستانی ها گفته اند که مشکل شما این است که روی 
زمین کسی را ندارید. آقای پوتین بارها از پاسداران و 
نیروهای ما تمجید کرده. از امثال شهید همدانی ها 
که سینه خود را سپر کردند و احترام را برای ایران 
خریدند. دشمنان شما در جلسات خصوصی ، چاره ای 
جز تحسین شما ندارند. آن مقاومت و ایثار به این 
اقتدار و تحسین منجر شده است. امنیت در کشور ما 
و اقتدار ما در جهان اسالم، پشتوانه مسلمین جهان 
است.  رضایی افزود: مردم ما در آن سال ها خیلی 
اذیت شدند و فشارهای سنگینی را متحمل شدند اما 
این مقاومت ثمره داد. تکفیری ها بارها خواستند مصلی 

تهران را منفجر کنند. بارها اقدام کردند و شکست 
خوردند. اما در فرانسه و آلمان با آن تدابیر امنیتی 
موفق شده اند. مردم ما شکوفه های ایثار خود را می 
بینند که به بار نشسته است. نباید این مردم مشکل 
اقتصاد و معیشت داشته باشند. در چیزهای عادی 
نباید عقب باشیم در حالیکه موشک ها و هواپیماهای 
بدون خلبان ما و دانشمندان ما در علوم هسته ای 
پیشتاز جهان هستند. راه چاره چیست؟ سربازان ما 
در ساحل مدیترانه می جنگند درحالی که در پشت 
جبهه مردم ما از بیکاری و مشکالت اقتصادی زیر 
فشار هستند. می خواهم بگویم که پاسداران انقالب 
نمی توانند نسبت به گرفتاری های مردم بی تفاوت 
باشند. توجه سپاه به محرومیت زدایی استان ها خوب 
است اما مگر با این پول ها همه روستاها آباد می شود؟

وی افزود: ما درجاهایی که پیروز شده ایم، باارزش های 
انقالب بوده است اما درجاهایی که ارزش های انقالب 
را راه نداده ایم، شکست خورده ایم. دولت هایی که با 
کمک لیبرال ها و تکنوکرات ها اقتصاد را مدیریت 
کرده اند، ارزش های انقالب و اعتمادبه نفس را در نظر 

نگرفته اند و موجب عقب افتادن مردم شده اند.
شکافی که هست، شکاف اعتقادی است. هر جا 
به اعتقادمان عمل کرده ایم جلو رفته ایم. جرم بدتر 
از گناه این است که مشکالت را به نظام و رهبری 
نسبت می دهند. اجازه ندادند که ارزش های انقالب 
در اقتصاد کشور وارد شود. ده سال است که رهبر 
بزرگوار شعار سال ها را به نام و عنوان اقتصادی 
عمل،  و  اقدام  سال  در  اما  می کنند.  نام گذاری 
بیکاری از ده درصد به دوازده درصد افزایش یافته 

است. 

محسن رضایی: تکفیری ها بارها خواستند 
مصلی تهران را منفجر کنند

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجرای 
کار  دستور  در  را  شهروندی  حقوق  کامل 

خود قرار داده است.
 : گفت  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
در یک سال گذشته بیش از 1۲۰ هزار نرم 
افزار کاربردی در کشور ساخته و روانه بازار 

شده است.
محمود  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به 
نمازجمعه  های  خطبه  از  پیش  واعظی 
وزارت  تالش  به  اشاره  با  اشرفیه  آستانه 
ارتباطات و فناوری اطالعات برای حمایت 
از تولیدکنندگان نرم افزارهای کاربردی به 

ویژه در بخش تلفن همراه افزود : دولت در 
این بخش با اجرای دولت الکترونیک سعی 
کرده فضای کسب و کار الکترونیکی را در 

فضای مجازی رونق دهد. 
وی در ادامه با بیان اینکه وزارت ارتباطات 
حقوق  کامل  اجرای  اطالعات  فناوری  و 
شهروندی را در دستور کار خود قرار داده 
این  در  کرده  اعالم  دولت   : گفت   ، است 

زمینه پیشقدم خواهد شد . 
های  تالش  به  اشاره  با  همچنین  واعظی 
 ۷۰۰ گذشته  سال  یک  در   : گفت  دولت 
هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده و 

رشد اقتصادی هم به باالی ۷ درصد رسیده 
است.

افزود:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 

رفاه  به  زمانیکه  تا  ارقام  و  آمار  این  البته 
دولت  برای  نشود  تبدیل  مردم  بیشتر 

دلچسب نیست.

رونق کسب و کار الکترونیکی 
در فضای مجازی

سیاست تحریک تقاضای مسکن 
در دستور کار دولت

مفقودی
برگ سبز پراید مدل 8۳ با شماره شهربانی۶۲8ج19 ایران ۷۲ با شماره 
S141۲۲8۳4۲9۶۳۶مفقود  شاسی  شماره  ۰1۰5۳114و  موتور 
گردیده و از درجه اعتبارساقط میباشد.                                               بابل

 مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری اپل مدل 1994 به شماره 
گردیده،  4۲4۳۲15Rمفقود  شاسی  ۶58/۶۲س۷۶شماره  بانی  شهر 
فاقد اعتبار است.                                                                      بهشهر
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دادنامه

پرونده کالسه 94۰998۲1۶۰5۰1۰۷۰شعبه 4۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید صدر تهران تصمیم نهایی شماره95۰99۷۲1۶۰5۰۰8۷۶

خواهان:آقای مهدی کریمی فرزند پرویز باوکالت آقای محمدرضا رحمتی باهر فرزند 
علی   خواندگان: آقای مسعود بادل ومصطفی ستوده

خواسته ها: مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه 
چک 

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم وبشرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید.

رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای مهدی کریمی باوکالت آقای محمدرضا رحمتی باهر به طرفیت 
آقای مسعود بادل ومصطفی ستوده بخواسته مطالبه مبلغ 5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال وجه 
1 فقره چک مورخ 94/۲/15 عهده بانک قرض الحسنه رسالت  به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه وخسارت دادرسی باعنایت به ادعای اقامه شده وتوجه به مستندات ابرازی 
به میزان  از جمله چک شماره 115/511۶98 مورخ 94/۲/15  منضم درخواست 
5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وگواهینامه عدم تادیه وجه چک به شماره ۳۷۲ مورخ 94/۲/1۶ 
وچگونگ ظهرنویسی از سوی خوانده دوم که جملگی داللت برنحوه وچگونگی صدور 
وتحریر متن چک وفق ماده ۳1۰ ق تجارت از سوی صادرکننده داشته وتوجه به 
ارایه وتسری  به محض  ولزوم کارسازی وجخ چک  ماده ۳1۳ ق تجارت  مقررات 
مقررات راجع به بروات اعم از ضمانت صادرکننده وظهرنویس ها واعتراض واقامه دعوا 
وضمان و... به چک ماده ۳14 ق ت وامعان نظر به مسئولیت  تضامنی صادرکننده 
وصاحب حساب وضامن ظهرنویس درقبال دارنده نظر به اینکه وقت دادرسی مطابق 
بامقررات ماده ۷۳ ق آ د م به خوانده ابالغ ومستندات ابرازی مصون از هرگونه ایراد 
وتردید وتکذیب یا دفاع متناسبی که موجبات انقالب دعوا را فراهم آورد باقی مانده 
آنکه وجود  به  وتوجه  آ د م  بعد ق  ببه  مواد ۲1۷/۲1۶/9۶  است مدلول مقررات 
تجریدی حاکم  سندتجارتی دریددارنده ظهور دراشتغال ذمه صادرکننده ووصف 
براسناد مذکور واصل عدم توجه به ایرادات دارد دادگاه بااثبات واستصحاب بقای دین 
وعدم ارایه دلیلی برپرداخت ورفع اشتغال ذمه ازسوی مدعی علیهم دعوی خواهان 
راثابت ومحمول بر صحت تشخیص ومستندا به مواد 5۲۲/519/515/5۰۳/5۰۲/198 
ق آ د م ومواد ۳14/۳1۳/۳1۰/۲49 ق تجارت وماده واحده قانون الحاق یک تبصره 
ازقانون صدورچک مصوب ۷5 حکم برمحکومیت  به ماده ۲ قانون اصالح موادی 
خواندگان به پرداخت مبلغ پانصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 15/۳۰5/۰۰۰ 
ریال بابت خسارت وهزینه های دادرسی ونیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تعیینی لغایت هنگام پرداخت  در حق خواهان 
صادرواعالم می نماید. وایضا اجرای احکام مکلف به محاسبه ووصول خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید تعیینی لغایت هنگام پرداخت وفق ماده 5۲۲ ق آ د م وسپس 
تادیه در حق خواهان می باشد. رای صادره غیابی وظرف مهلت ۲۰ روز ازتاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه وظرف۲۰روز دیگر قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه 

تجدید نظر می باشد.
110/118828 رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران

پرونده کالسه 9509988460300674  

شماره  نهایی  تصمیم  جوانرود  شهرستان  حقوقی   عمومی  دادگاه   1 شعبه 
95۰99۷84۶۰۳۰1۰5۶

خواهان : آقای منصور ولدی زاده فرزند عبدالمحمد باوکالت خانم جهانگرد فرزند 
یعقوب به نشانی جوانرود میدان انقالب خیابان کشاورز 

خوانده : آقای مسعود صحرایی به نشانی مجهوالمکان
خواسته : مطالبه وجه بابت ...   رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای منصور ولدی زاده  فرزند عبدالمحمد  باوکالت خانم 
الهام جهانگرد که بموجب الیحه شماره 11۷9 مورخ 95/9/1 عزل گردیده بطرفیت 
آقای مسعود صحرایی بخواسته مطالبه مبلغ 45۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وخواهان بشرح 
دادخواست تقدیمی  مدعی بوده است مبلغ خواسته ازخوانده طلب دارد ومنعهد شده 
است در زمان خرید کاالی خریداری شده توسط ایشان مبلغ خواسته را پرداخت کند 
که به تعهد خود عمل ننموده است وبرای اثبات ادعای خود شهود معرفی مینمایم 
که در جریان معامله بوده اند تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را داشته است 
دادگاه بنابر مراتب مرقوم ومالحظه اظهارات شهود تعرفه شده از سوی خواهان که 
با اتیان سوگند شرعی صحت ادعای خواهان  را گواهی وتایید نموده اند وخوانده با 
ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نشده ودلیلی در رد خواسته خواهان 
ارائه ننموده است لهذا خواسته خواهان وارد است ومستند به مواد ۳۷۶،۳۶8،۳۶۷ از 
قانون مدنی ومواد 5۲۲،519،515،198 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته وپرداخت 
1۳/5۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تعرفه در 
حق خواهان صادر واعالم می گردد رای صادره غیابی محسوب وظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد وبا انقضای مهلت واخواهی 
ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه می 

باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان  جوانرود - خسروآبادی

رونوشت برابر اصل اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(  جوانرود – مالح  

پرونده کالسه 9509988460300630 

شماره  نهایی  تصمیم  جوانرود  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه    
 95۰99۷84۶۰۳۰1۰48

باوکالت آقای سروش تنهائی فرزند  : آقای فاتح حمدی زاده فرزند علی  خواهان 
میراحمد به نشانی کرمانشاه –جوانرود خ قاضی روبروی دادگستری 
خوانده : آقای سعید حبیبی فر فرزند موسی به نشانی مجهوالمکان  

خواسته : مطالبه وجه 
رأی دادگاه

درخصوص دادخواست آقای سروش تنهایی فرزند میراحمد بوکالت از آقای فاتح 
حمدی زاده فرزند علی بطرفیت آقای سعید حبیبی فرزند موسی بخواسته مطالبه 
۲/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل دویست وهشتاد میلیون تومان مستند به رونوشت 
تصدیق شده چهار فقره چک باشماره های 1۰۷۲۲8 الی ۷4۶199،1۰۷۲۳۰  به 
عهده بانک اقتصاد نوین وگواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه دادگاه با عنایت 
ه اوراق پرونده خصوصا متن دادخواست تقدیمی ومالحظه رونوشت تصدیق شده 
اشتغال ذمه صادر  بر  دارنده دلیل  واینکه سند در دست  استنادی خواهان  اوراق 
کننده میباشد وخوانده با ابالغ قانونی اخطاریه وضمائم در جلسه دادرسی حاضر 
نشده ودلیلی در رد خواسته خواهان ارائه ننموده است لهذا خواسته خواهان وارد 
است ومستندا به مواد ۲و15 ازقانون چک ومواد ۳۰8،۳۰۷ ازقانون تجارت ومواد 
5۲۲،519،515،198 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته وپرداخت خسارت تاخیر 
تادیه  وحق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر واعالم می گردد رای صادره 
غیابی محسوب وظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه می 
باشد وبا انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد  
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان جوانرود –خسرو آبادی 

رونوشت برابر اصل و اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(- مالح

دادنامه

مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه  کالسه 95۰998۲1۶۰5۰۰۲8۶شعبه 4۰  پرونده 
قضایی شهید صدر تهران تصمیم نهایی شماره95۰99۷۲1۶۰5۰۰899

خواهان:خانم فرحناز مبادی فرزند احمد باوکالت آقای هادی اسداله زاده گودرزی فرزند 
محمدرضا

خواندگان:خانم فاطمه ایمانی جاوید فرزند حسین وعلی افشار بکشلو
خواسته ها: مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه ارز خارجی 

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم وبشرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید.

رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم فرحناز مبادی فرزند احمد باوکالت آقای هادی اسداله زاده 
گودرزی فرزند محمدرضا به طرفیت خانم فاطمه ایمانی جاوید فرزند حسین وعلی 

افشار بکشلو
 بخواسته مطالبه مبلغ ۳9/۰۰۰دالر آمریکا مقوم به بهای 1/۲۰۳/۷۳5/۰۰۰ ریال علیهذا 
باتوجه به آنکه موافق بامستند عادی مورخ 9۰/5/۲۷ که متضمن دریافت مبلغ ۳9 
هزاردالر به عنوان قرض الحسنه از خواهان می باشد طرفین توافق نموده اند تا ظرف 
۶ ماه قبل مطالبه وجه را به اطالع مدعی علیهای ردیف اول فاطمه ایمانی جاوید 
برسانند درصورتیکه هیچ دلیلی که به موجب آن شرط مذکور واطالع مخاطب از اعالم 
مطالبه وجه احراز گردد مشاهده نگشته واظهارنامه ارسالی نیز مقید به زمان 48 ساعته 
جهت پرداخت گردیده که این امر خارج از توافق طرفین دعوا بوده استواز سوی دیگر 
مفاداظهارنامه صرفنظر از عدم رعایت شرط مذکور به اطالع مخاطب نرسیده وبه واسطه 
عدم حضور درنشانی ارسالی تحویل ثالثگردیده که هویت ومشخصات وشرایط اطالع 
نامبرده معلوم نیست وازسویی دیگر درخصوص ادعای خواهان به طرفیت مدعی علیه 
ردیف دوم علی افشار بکشلو تعهد نامبرده حسب مستند ادعایی مورخ 9۰/5/۲۷ صرفا 
درصورت فوت خانم فاطمه ایمانی جاوید احیاء گشته که دروضعیت حاضر باحیات 
متعهد اصلی مطالبه وجه نسبت به نامبرده فاقد توجیه وپوشش قانونی خواهدبود فلذا 
دادگاه با استناد به مقررات مواد ۳۳۲/۳/۲ ق آ د م وعدم درخواست رسییدگی به ادعا به 
ترتیب مقرر درقانون قراررد دعوا صادرواعالم می نماید  رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز 

ازتاریخ ابالغ قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر می باشد.
110/118824 رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی دادنامه

پرونده کالسه 9۳۰99819۲۲۰۰1۰۷۷ شعبه 1۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان 
تنکابن )1۰۲جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 95۰99۷19۲۰8۰۰۷۲۰

شاکی: خانم آتنا مختاری فرزند جمشید به نشانی شهرستان تنکابن- خ میرزای 
شیرازی- کوچه محمد دانیالی- پالک 1/۲1

متهم: خانم زهرا شکوری به نشانی متواری    اتهام: سرقت گوشی 
رأی دادگاه

برابر کیفرخواست صادره خانم زهرا شکوری فرزند حبیب ا...، متهم است به سرقت 
گوشی تلفن همراه، حالیه صرف نظر از عدم حضور متهم با وصف احضار از طریق 
جراید کثیر االنتشار با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و پاسخ شرکت مخابرات 
که اشعار داشته گواهی مسروقه با خط متعلق به متهم فعال می باشد، دادگاه اتهام را 
وارد تشخیص و با انطباق آن بر ماده۶۶1 قانون مجازات اسالمی مشارالیها را ضمن 
رد مال مسروقه به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شالق محکوم می نماید. 
رأی صادره غیابی ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف ۲۰ 

روز قابل اعتراض در استان می باشد. م.الف:9۲۷/95
رئیس شعبه 102 کیفری 2 شهرستان تنکابن - امیر احدی

رأی قاضی شورا
آقای  باوکالت   ، رجبعلی  فرزند سید  مولوی  آقای سید محمد  دعوی  درخصوص 
بخشعلی چلوانی فرزند بهرامعلی به طرفیت آقای سعید رحیمی فرزند خدانظربه 
خواسته مطالبه وجه ۲ فقره چک هرکدام  به مبلغ ۶5/۰۰۰/۰۰۰ به شماره های 
سررسید 1- 95/۳/۲5  ۲-  به  مهران   شعبه  ملت  بانک  1- ۰۳۲1۶4/49عهده 
۰۳۲1۶۲/۲۶عهده بانک ملت شعبه مهران به سررسید 95/4/5 به انضمام هزینه 
دادرسی و تأخیرتادیه شورا از توجه به محتویات پرونده وگواهی عدم پرداخت وجه 
چک ازناحیه بانک محال علیه و اظهارات خواهان دررسیدگی مورخ 95/5/۲5 وعدم 
حضورخوانده علیرغم ابالغ قانونی ونظربه اینکه اصل سند تجاری درید دارنده چک 
حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهوردراشتغال ذمه وی دارد ونظربه اینکه ازناحیه 
خوانده دلیلی که حکایت ازپرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به 
نظریه مشورتی مورخ95/5/۲5 و با احرازاشتغال ذمه خوانده واستصحاب دین ومستندا 
به ماده ی 11 قانون شوراهای حل اختالف ومواد ۳1۰ و ۳11و ۳1۳ قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ی ۲ قانون صدور 
چک ومواد 198و519و5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ جمعا 1۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 195/۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل به مبلغ سه میلیون ریال  به عنوان ۶۰درصد 
مرحله بدوی وخسارت تأخیر تادیه اززمان سررسید دیون مورخ های 1- 95/۳/۲5  
۲-95/4/5 لغایت اجرای حکم که توسط دایره ی اجرای حکم برمبنای شاخص 
اعالمی بانک مرکزی محاسبه ووصول می گردد درحق خواهان صادرواعالم می دارد 
یاد آوری می گردد وکیل خواهان فقط تمبرمرحله بدوی را ابطال نموده است. رأی 
صادره غیابی و وفق مقررات ظرف مهلت ۲۰ روزپس از ابالغ قابل واخواهی درهمین 
شورا و ۲۰روزپس از آن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی محترم سامان 

می باشد.ر
محمد رضا بالنیان- قاضی شورای حل اختالف شعبه 2 شهرستان سامان 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرایی به شماره 94۰4۳1 محکوم علیه زینب شاهسون وغیره محکوم 
است به فروش یک قطعه باغ وملک مسکونی درحق محکوم له صغری پورپیرعلی وغیره. 
نظربه اینکه محکوم علیه ازپرداخت مبلغ فوق خودداری نموده اموال مشروحه ذیل 

که ارزش آن حسب نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد به فروش خواهد رسید.
1-دوقطعه طرح کشاورزی متعلق به مرحوم حمید رضا شاهسون واقع درمارکده که 
قطعه اول یک سهم از۲81سهم طرح فردوس به مساحت 59۰۳مترمربع که اشجا آن 
خشک شده اند وبه مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال برآورد قطعه دوم یک سهم از19۲سهم 
طرح وحدت به مساحت ۶5۰۰ مترمربع که به مبلغ ۶5۰/۰۰۰/۰۰۰ریال برآورد وارزش 

کل دوسهم مجموعا 1/۳5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد واعالم میگردد.
۲-یک باب منزل مسکونی واقع درمارکده به مساحت 5۰۰ مترمربع که شماال به خ 
اصلی شرقا به معبرسه متری جنوبا به منزل میرزاعرب غربا به منزل حاج فضل اله عرب 

محدود می گردد وفاقد سند ثبتی ودارای انشعابات آب وبرق وگاز     می باشد.
ارزش کل ملک مذکور مبلغ ۰۷۷/14۰/۰۰۰/ 5 ریال برآورد واعالم می گردد.

ملک مذکوردرمورخ 1۳95/11/۰5 رأس ساعت 9/۳۰ صبح ازطریق مزایده به فروش 
خواهد رسیدهرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود شرکت 
کنندگان درمزایده پنج روزقبل ازمزایده ازطریق مراجعه به دفتراجرای احکام می توانند 
ازملک موصوف بازدید نمایند شرکت برای عموم با درنظر گرفتن ماده 1۲۷ قانون اجرای 
احکام مدنی آزاد است برندگان مزایده می بایست 1۰ درصد مبلغ مزایده را فی المجلس 
پرداخت ومابقی را ظرف مهلت حداکثر یک ماه ازتاریخ مذکوربه حساب سپرده دادگاه 
واریز وفیش آنرا ارائه نمایند و درصورت عدم انجام درمهلت مقرر1۰درصد مبلغ مزایده 
پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و مزایده مجددا برگزارمیگردد این 

آگهی درمعابرعمومی الصاق خواهد شد.
احمد پور- مدیردفتراجرای احکام دادگاه عمومی سامان 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
شماره 1۳95۶۰۳1۶۰4۶۰۰۰۰۰۷   رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان 
مورخ 5 / ۷ / 94  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در حوضه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حیدر کاکائی به شماره شناسنامه 154 صادره از روانسر 
کدملی ۳۳4۰9۰۲151 فرزند ابراهیم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری 
خود وصدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 84 / 91 تشکیل 
وبه هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر رای فوق 
مستندا به ماده ۳ قانون وماده 1۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت 
ششدانگ یک باب خانه را به مساحت ۶۲ -/ 149 مترمربع به نام آقای حیدر کاکائی 
از پالک فرعی از5۲  اصلی گرمخانی واقع در بخش 1۲ کرمانشاه )معروف به گرمخانی 
(واقع در روانسر میدان زمین شهری خریداری از حسن ملکی مع الواسطه از آقای 
عباس گویری وکیومرث گویری مالک اولیه می باشد صادر نموده است لذا مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت  صدور 
سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  انقضای 
مدت مذکوروعدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 
 یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار ا ول  18 / 1۰  / 1۳95   تاریخ انتشار دوم 4  /  11  /  1۳95

آگهی مزایده نوبت اول

در پرونده به کالسهای 1-95۰۳8۲ اجرای احکام مدنی محکوم علیه جمشید رجب نژاد 
فرزند عباسعلی به آدرس سورک بلوار شهید بهشتی قبل از پل شرکت مازند فوالده محکوم 
به پرداخت مبلغ 1/158/5۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر و حق الوکاله وکیل 
و هزینه دادرسی در حق محکوم له بانک ملت و مبلغ 5۷/9۲5/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
اجرایی ۲- در پرونده کالسه 95۰۳8۳ محکوم به ۲۷9/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و 
خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق بانک ملت 
و مبلغ 1۳/95۰/۰۰۰ ریال هزینه اجرایی ۳- در پرونده کالسه 95۰۳84 محکوم به مبلغ 
۶15/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق بانک ملت و مبلغ ۳۰/۷5۰/۰۰۰ ریال هزینه اجرایی 4- در 
پرونده کالسه 95۰۳85 شرکت مازند فوالد رجب نژاد به مبلغ 188/۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه در 
حق بانک ملت و مبلغ 94/1۰۰/۰۰۰ ریال هزینه اجرایی در حق دولت 5- در پرونده 
کالسه 95۰۳8۶ مبلغ 4۳1/1۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ ۲1/55۰/۰۰۰ ریال هزینه اجرایی 
محکوم علیه تاکنون نسبت به بدهی خود هیچ اقدامی ننموده است و با معرفی ملک تعرفه 
شده 5 دانگ و 1۷ سیر و 1۲ مثقال مشاع ار عرصه به انضمام ۶ دانگ اعیانی به مساحت 
115۶ متر به شماره پالک 11۰ فرعی از 54 اصلی بخش 4 دارای سند های مشاعی طبق 
نظریه کارشناسی در پهنه عرصه یک واحد ساختمان به عنوان دفتر کار به مساحت 9۰ 
متر با اسکلت فلزی نمای سنگ کف با پوشش موزائیک شیشه سیکوریت سربندی فلزی 
با پوشش ایرانینت با عملیات داخل ساختمان با مصالح متعارف به مساحت 8۰ متر با 
اسکلت فلزی آجری و باالی همکف به مساحت ۲۰ متر مربع با قوطی فلزی و پنجره فلزی 
سربندی فلزی با پوشش ایرانیت دارای امتیاز برق سه فاز و آب و گاز شهری قیمت ملک 
با توجه به موقعیت مکانی 1۰/9۰8/8۰۰/۰۰۰ ریال برآورد شده ملک مذکور در مورخه 
1۳95/11/۰5 روز سه شنبه ساعت 1۰ الی 11 در احکام مدنی دادگستری میاندرود به 
مزایده و بفروش می رسد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت 
اطالعات بیشتر و به دفتر اجرای احکام میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی 
شروع و برنده آن کس است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی 
المجلس ده درصد بهای پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یکماه دیگر دریافت خواهد شد 
برنده باید بقیه مبلغ را به صورت کامل پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت سپرده پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده 

تابع تشریفات قانونی خواهد بود.م الف: ۲۷8                 
   مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری میاندرود- هادی آزرده

هیات موضوع

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 199۲۶۰۳1۶۰۰۷۰۰4۰1۰  مورخ  
۲۷ / 11 / 9۲  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در حوضه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سلیم سلیمانی به شماره شناسنامه ۷۷۳ صادره از روانسر فرزند محمد 
کدملی ۳8۳8۳9989۷ درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور سند 
مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه ۳۲۲ / 9۲تشکیل وبه هیات موضوع قانون 
فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده ۳ قانون وماده 
1۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه ساختمان را 
به مساحت -۲1/ ۲11مترمربع به نام آقای سلیم سلیمانی از از پالک ...فرعی از5۳  اصلی 
روانسر واقع در بخش 1۲ کرمانشاه )معروف به صالح آباد (واقع در روانسر صالح آباد کوچه 
آسو 4  خریداری از آقای صالح ویسی و احمد بابائی فرزندان زارع صاحب نسق فتحعلی 
پرمومی باشد صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا 
چنان چه کسانی که نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم ورسید دریافت 
نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  انقضای 
مدت مذکوروعدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 
 یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار ا ول  18 / 1۰  / 1۳95  تاریخ انتشار دوم ۳  /  11  /  1۳95

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

آقای هانی سینه سپهری  فرزند شعبان  به شرح درخواستی که به شماره 1/591/95 این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شعبان 
سینه سپهر فرزند سهیل به شماره شناسنامه 1 صادره از گلوگاه در تاریخ 1۳95/5/۲۶ 
در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فوت نموده و ورثه/ وراث حیت الفوت وی عبارتند از/

عبارتست از:
1- ماه گل سینه سپهر فرزند بهرام ت ت 1۳۲۷/۷/۲5 ش ش ۲8۲ نسبت همسر مرحوم
۲- زینب سینه سپهری  فرزند شعبان ت ت 1۳48/۲/11 ش ش 11 نسبت فرزند مرحوم
۳- اسدا... سینه سپهری فرزند شعبان ت ت 1۳49/1/۲۰ ش ش 1۳ نسبت فرزند مرحوم

4- هاجر سینه سپهری فرزند شعبان ت ت 1۳5۲/1/۲ ش ش 9 نسبت فرزند مرحوم
5- مرضیه سینه سپهری فرزند شعبان ت ت 1۳54/1/1۶ ش ش 1۳ نسبت فرزند مرحوم
۶- جعفر سینه سپهری فرزند شعبان ت ت 1۳5۶/۶/۲۰ ش ش 418۲ نسبت فرزند 

مرحوم
۷- آسیه سینه سپهری فرزند شعبان ت ت 1/1 1۳95 ش ش 15 فرزند مرحوم

8- ام البنین سینه سپهری فرزند شعبان ت ت 1۳۶۲/۶/۳۰ ش ش 44 فرزند مرحوم
9- هانی سینه سپهری فرزند شعبان ت ت 1۳۶5/۶/1۰ ش ش ۶۷ فرزند مرحوم

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

شد. م.الف:1۳۰ /95
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف گلوگاه

برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له/محکوم لهم
1- نام: بانک رفاه کارگران با مدیریت محمد رضا نظری نشانی: بوشهر خیابان معلم 

بانک رفاه کارگران 
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم

1- نام: شرکت بوشهر گچ به مدیریت محمد علی ملکی نشانی: مجهول المکان
۲- نام: بازرگانی علی اصغر شمسایی نشانی: بوشهر خیابان شهید رئیسعلی دلواری 

چهارراه شیالت اداره اتاق بازرگانی بوشهر
۳- نام: شرکت گل بوته های سبز بوشهر نشانی: مجهول المکان 4- نام: شرکت پرورش 

میگوی طلوع میگوی فجر با مدیریت عبدالنبی شکیبا زاده نشانی: مجهول المکان
محکوم به:

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه 85/4۲4 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت تضامنی محکوم علیهم ردیف اول تا سوم )شرکت 
بوشهر گچ و شرکت پرورش میگوی طلوع میگو فجر و شرکت گل بوته های سبز 
بوشهر( بپرداخت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
واخواست سفته ها )8۲/۳/۲۶( تا هنگام پرداخت بر مبنای سالیانه ۲4 درصد مندرج 
در قرارداد و ایضا در خصوص محکوم علیه ردیف چهارم )بازرگانی علی اصغر شمسایی( 
حکم بر پرداخت تضامنی بپرداخت مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون 
ریال و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در وجه محکوم له و پرداخت نیم 

عشر در حق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی(
۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد ۳- مالی معرفی کند که اجرا و حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له 

بازداشت می شود ) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳94(
4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ 
ق.م. ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳94( 5- انتقال مال به دیگری به 
هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات می شود ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳94( ۶- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 

1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳94(
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول بوشهر- احسان امیری تاریخ انتشار:95/1۰/18

دادنامه

شاکی : آقای محمد نوریان بالسی فرزند اباذر به نشانی چهاردانگه خ ش فارسیان خ رضایی 
خ کشاورز ک پاسارگاد پ 15۶/1 چاپ اطلس 

متهم : آقای مهدی ابراهیمی   فرزند مظفر  به نشانی مجهول المکان 
اتهام ها:   کالهبرداری   

گردشکار: شکات شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به این شعبه 
ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین دادرسی در 
وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با بررسی جمیع اوراق 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

درخصوص شکایت محمد نوریان بالسی علیه مهدی ابراهیمی فرزند مظفر دائر بر 
کالهبرداری؛ با امعان نظربه اظهارات شاکی که با متهم رابطه کارفرما وکارگری داشته 
که نامبرده به عنوان کارمند قراردادی مشغول به کار شده بودند سفارش دهنده ومجموعه 
مراودات کاری پیدا می کردند که در ادامه مبلغ ۳5۶/98۰/۷1۰ ریال به چاپخانه بدهکار 
می شوند و گوشی خود را خاموش مینمایند. با توجه به اینکه کالهبرداری جرمی با شرایط 
خاص خود که متوسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال می باشد که در رابطه فی مابین 
شاکی ومتهم جهت عملیاتی احراز نمی گردد وشاکی می تواند  ازطریق ارائه دادخواست 
حقوقی نسبت به مطالبه طلب خود اقدام نماید فلذا بلحاظ فقد وصف کیفری مستندا به 
مواد 4و۲۶5 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1۳9۲ قرار منع تعقیب صادر واعالم می 
نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم 

تجدیدنظر استان تهران میباشد.
 م/الف  ۲۲۳9    شماره بایگانی شعبه: 9514۰8   

هاشم امامی – رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

دادنامه

پرونده کالسه 91۰998۰84۳4۰۰18۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
ایالم دادنامه شماره 91۰99۷۰84۳4۰۰48۳ 

1-اداره امور شعب پست بانک ایالم خواهان با وکالت آقای کامبیز نیک رو به نشانی ایالم م 
شهدا جنب بانک ملت ۲- آقای علی آخی خوانده به نشانی ایالم م میالد آپارتمان میالد 5

خواسته: مطالبه طلب 
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده 
مقرر دادگاه به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه- با استعانت از ذات اقدس الهی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای کامبیز 
نیک رو به وکالت از پست بانک ایالم به طرفیت خوانده علی آخی به خواسته مطالبه 
مبلغ 1۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته بعالوه خسارت تاخیر تادیه موضوع توافق 
در بند 1۶ قرار داد شماره ۳19 تا یوم االداء بعالوه خسارت دادرسی دادگاه با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تسهیالت دریافتی خواندگان در سررسید 
بازپرداخت ننموده اند و توجیها به این که سایر خواندگان مطابق بند 1۶ موضوع قرارداد 
دارای مسئولیت تضامنی می باشند لهذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و مالحظه 
اصول و مدارک خواهان و قرارداد فی مابین متداعیین و نظر به این مستندات ابرازی 
خواهان مصون از هرگونه تعرض و انکار و تردید باقی مانده و خواندگان ایراد و دفاع و 
پاسخی که در دعوی مؤثر باشد و دلیلی که بر پرداخت دین و با برائت ذمه خویش به 
نحوی از انحاء قانونی باشد به دادگاه ارائه و اقامه ننموده اند و خواندگان علیرغم ابالغ 
اوراق اخطاریه و انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال ننموده 
و همچنین عذر موجهی نیز به دادگاه اعالم ننموده اند. بنابراین دادگاه دعوی خواهان 
را محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 1۰ قانون مدنی و مواد 519-515-198-
5۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 1۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی به جهت 
ضمان ناشی از تسبیب و قاعده الضرر و بعالوه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
دادخواست تا یوم الداء در حق خواهان و اعالم می گردد. رای صادره نسبت به خوانده 
سوم حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان ایالم و 
همچنین رای صادره در خصوص خواندگان اول – دوم و چهارم غیابی و ظرف مدت ۲۰ 
روز پس از ابالغ واخواهی در این شعبه و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف مدت ۲۰ روز 

قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان ایالم است.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ایالم – امیر حسین آذرخش

آگهی

با  رمضانعلی   : فرزند  پور  سمیع  رضا   : متهم  رسیدگی  مطرح  پرونده  به  نظر 
پرونده کالسه فوق الذکر به اتهام : خیانت در امانت از طرف این دادسرا تحت 
تعقیب هستند و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت آنها ممکن 
نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه ۳4 دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5 شهرستان کرج جهت پاسخگویی به اتهام 
انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از  پس  عدم حضور  در صورت  و  خویش حاضر شود 

آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  4۰۰  م/ الف
فقیه   – کرج   5 ناحیه¬ی  انقالب  و  عمومی  دادسرای   ۳4 ی  شعبه  دادیار 

نصیری 
رونوشت آگهي حصر وراثت

خانم معصومه علی یاری داراي شناسنامه شماره ۳۰-۲1۲۷۰۳-۰۳۲ به شرح 
دادخواست به کالسه 95۰581/۶5 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان لطف اله کوهی هریس بشناسنامه ۷4 
الفوت  ورثه حین  زندگي گفته،  بدرود  دائمي خود  اقامتگاه   95/۶/1 تاریخ  در 

آن مرحوم منحصر است به : 
1-معصومه علی یاری شماره شناسنامه ۳۰-۲1۲۷۰۳-۰۳۲ تاریخ تولد 1۳58 

محل صدور کرج نسبت : همسر متوفی
۲-موسی کوهی هریس شماره شناسنامه ۳۶89 تاریخ تولد 1۳11 محل صدور 

هریس نسبت : پدر متوفی
۳-آمنه فعال شماره شناسنامه 49 تاریخ تولد 1۳۳4 محل صدور هریس نسبت 

: مادر متوفی
 1۳8۰ تولد  تاریخ   ۰۳1-۲۳۰4۷۰۶ شناسنامه  شماره  هریس  کوهی  4-رضا 

محل صدور کرج نسبت : فرزند ذکور متوفی
تولد  تاریخ   ۰۳1-45۶۷۷۷-1۰ شناسنامه  شماره  هریس  کوهی  5-ابوالفضل 

1۳89 محل صدور کرج نسبت : فرزند ذکور متوفی
تولد  تاریخ   ۰۳1-5۶9۲4۳-1 شناسنامه  شماره  هریس  کوهی  ۶-امیرعلی 

1۳9۳ محل صدور کرج نسبت : فرزند ذکور متوفی
آگهي  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
از  باشد  او  نزد  از متوفي  یا وصیتنامه  و  اعتراضي دارد  تا هر کسي  نماید  مي 
تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. 
۳9۷ م/الف

رئیس حوزه 65  شورای حل اختالف ماهدشت

احضارمتهم 

به  دایر  شما  علیه  زاده  حسین  صادق  محمد  مطروحه  شکایت  درخصوص 
کالهبرداری الزم است ظرف مهلت 5روز پس از ابالغ جهت دفاع ازاتهام انتسابی 
دراین دادگاه حاضر شوید. عدم حضور بدون عذر موجه قانونی موجب جلب شما 
خواهد شد. ضمنا حق معرفی واستفاده از وکیل دادگستری برای شما محفوظ 
است ودرصورت تمایل می توانید درمعیت یک نفر وکیل دادگستری درمحکمه 

حضور یابید. م/الف ۲۲۳5 
شماره بایگانی شعبه : 951۷19 

شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 
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آگهی

درخصوص تجدید نظر خواهی صفرعلی بهرام نیاکان بطرفیت سیف اله مقیمی نسبت 
به دادنامه شماره 95۰99۷۰۲۳۲1۰۰۷4۰ صادره از شعبه 15۶ دادگاه عمومی تهران 
و بلحاظ مجهول المکان بودن  تجدیدنظر خوانده به سیف اله مقیمی ابالغ میشود 
مقتضی است حسب ماده ۳4۶ قانون ایین دادرسی مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 
ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده باهمین کیفیت به 

تجدیدنظرارسال میگردد. 
110/118878 میر دفتر شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه
به  ابراهیم   فرزند  مرادی   محسن  آقای   : شاکی 
نشانی تهران تهرانسر بلوار الله خ جعفر صالحی خ 

بازرگانی ک ۲شرقی پ۲8 واحد1   
4دانگه  نشانی  به  افراسیابی  کاظم  آقای   : متهم 

پاساژ امام رضا  ط زیر همکف واحد ۷1 
اتهام :   ضرب و جرح عمدی  

تقدیم  باال  متهم  علیه  شکایتی  شکات  گردشکار: 
این شعبه ثبت  از ارجاع به  دادگاه نموده که پس 
و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با 
رعایت تشریفات آئین دادرسی در وقت فوق العاده/ 
مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است 
را  پرونده ختم رسیدگی  اوراق  بررسی جمیع  با  و 
اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای دادگاه
فرزند   افراسیابی  کاظم  آقای  اتهام  درخصوص 
ملی  کد  به   .1۳۶۳ متولد   . حسین  علی 
المکان  مجهول   . آزاد  شغل   .  ۰8۷۲5۰9۲۷۳

ابراد ضرب وجرح عمدی موضوع شکایت  بر  دائر 
با  دادگاه  ؛  ابراهیم  فرزند  مرادی  محسن  آقای 
شکایت   . پرونده  محتویات   و  اوراق  بررسی 
 . انتظامی  مرجع  گزارش   . خصوصی  شاکی 
متهم  اینکه  به  توجه  وبا  قانونی  پزشکی  نظریه 
جهت  آگهی  نشر  وازطریق  بوده  المکان  مجهول 
دفاعیه  والیحه  ولی حضورنیافته  دعوت  رسیدگی 
است  ننموده  معرفی  نیز  وکیل  و  نکرده  ارسال 
بزه  پرونده  در  موجود  امارات  و  قرائن  وسایر 
وبه  بوده  مسلم  و  محرز  نامبرده  بر  انتسابی  های 
استناد ماده ۶۰8 ازقانون مجازات اسالمی مصوب 
1۳۷5 و مواد 448.449.45۰.4۶۲ بند الف ماده 
اسالمی  مجازات  ازقانون    488.49۲.۷۰9.۷1۰
و  توهین  جرم  بابت  از  را  1۳9۲نامبرده  مصوب 
اهانت به تحمل ۷4 ضربه شالق تعزیری واز بابت 
به  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  خصوصی  جنبه 
خراشیدگی  ازبابت  کامل  دیه  یک صدم  پرداخت 
ظرف  مصدوم  درحق  فوقانی  لب  وسط  حارصه 

جرح  و  ضرب  ایراد  ازتاریخ  قمری  سال  یک 
محکوم می نماید. و اما  درخصوص جنبه عمومی 
ماده  رعایت  با  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  جرم 
 1۳9۲ مصوب  اسالمی  مجازات  ازقانون   4۰1
دیگران  یا  مرتکب  تجری  بیم  احراز  عدم  بلحاظ 
دادرسی  آئین  قانون  از  4و۲۶5  مواد  استناد  به 
صادر  تعقیب  منع  قرار   1۳9۲ مصوب  کیفری 
بوده وظرف  غیابی  رای صادره  نماید.  می  واعالم 
درخواست  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  مهلت 
روز  بیست  مهلت  وظرف  دادگاه  دراین  واخواهی 
درخواست  قابل  واخواهی  فرجه  انقضاء  ازتاریخ 
تهران  استان  تجدیدنظر  محاکم  از  نظر  تجدید 
آقای  متقابل  شکایت  درخصوص  اما  و  باشد.  می 
آقای  علیه  حسین  علی  فرزند  افراسیابی  کاظم 
همچنان  پرونده  ابراهیم  فرزند  مرادی  محسن 
مفتوح می باشد. م/الف  ۲۲۳8    شماره بایگانی 

شعبه: 941۲۷۰   
هاشم امامی - دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی بخش 

چهاردانگه 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان / شکات اکبر زارع زاده ومحمد حسین آهنگری  دادخواستی به طرفیت خوانده 
/ متهمین 1- سعید رضایی  به اتهام ضرب وجرح عمدی و ۲- دومینیک  سوزان طالبی 
به اتهام توهین واهانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بخش  چهاردانگه شهدستان 
اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۰۲  دادگاه  عمومی بخش چهاردانگه واقع 
در بخش چهاردانگه  ارجاع وبه  شماره بایگانی 941۳4۳  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن به تاریخ  1۳95/1۲/8 و ساعت 1۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهمین و در خواست خواهان/ شکات  و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نویت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهمین  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود مقرر فوق  نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف ۲۲۳4  شماره بایگانی شعبه : 941۳4۳ 
منشی دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه – بهرام سهرابی زاده 

آگهی تغییرات
 

ملی  شناسه  و  ثبت ۲۰۲۰8  شماره  به  هخامنش  مهریار  هنری  فرهنگی  موسسه 
1۰1۰۳15۷۷۷۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۲/۰9/1۳95 
بموجب مجوز شماره 1585۲ / 95 / 1 / الف ت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آدرس شرکت به: تهران خیابان آزادی خیابان بهبودی 
نرسیده به ستارخان نبش خیابان 1۷ شهریور مجتمع تجاری آرمان واحد ۳۰۳ کدپستی 

145۶99۳58۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )14202(

آگهی تغییرمحل
 موسسه حقوقی محمود پرمر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۲ و شناسه ملی 
14۰۰4۷۲85۰۲ به استناد صورتجلسه درخواست مدیر موسسه حقوقی )موضوع 
ماده 18۷ برنامه سوم توسعه( مورخ 18/۰9/1۳95 و مجوز شماره 1۶۲۶1/۲۰/ث 
مورخه 1۶/۶/95 مر کز امور مشاوران حقوقی وکالءو کارشناسان قوه قضاییه ادرس 
فداییا ن اسالم -جنب  ادرس جدید -شهرری -خیابان  به  قبلی  از محل  شرکت 
-واحد ۳۰۳ -کد پستی  فروشی قمصری -پالک 4۳5 -ساختمان سپهر  مصالح 
18۶1۶1۳955 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای 

استان تهران 
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم )14203(

آگهی انحالل شرکت
 بازرگانی آریا یگانه پارس شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت ۳8۳۳98 و شناسه ملی 1۰۳۲۰۳4۲۲8۲ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
14/۰9/1۳95 شرکت منحل گردیدوآقای تیمورزمانی 
سمت  به   11414۶4۶۶۷ ملی  شماره  به  فروشانی 
تصفیه  محل  نشانی   . شدند  انتخاب  مدیرتصفیه 

:تهران – بلواربیهقی – خیابان دهم شرقی – پالک 8 
کدپستی 1515۶۳4114تعیین شد. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )14200(

آمار خروج پزشکان از کشور نگران کننده است 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور آمار خروج پزشکان از کشور را 
نگران کننده و رو به فزونی توصیف کرد.

»علیرضا زالی«  در شانزدهمین کنگره ساالنه انجمن متخصصین پوست 
ایران گفت: سازمان نظام پزشکی برای متقاضیان در راستای وظایف خود، 

یک گواهی عدم سوء  پیشینه برای خروج از کشور صادر می کند.
وی با بیان اینکه صدور این گواهی نامه به معنای این است که فرد 
متقاضی، برای مدت طوالنی از کشور خارج خواهد شد، اظهار داشت: 
تا قبل از سال 9۲، سازمان نظام پزشکی به طور میانگین، هفته ای یک 
گواهی صادر می کرد ولی در سال 94 تعداد هزار و 98۰ گواهی صادر 

کردیم که این آمار بسیار نگران کننده ای است.
زالی با اشاره به اینکه عمده متقاضیان دریافت این گواهی، پزشکان نسل 
جوان کشور هستند، گفت: رفتار با جامعه پزشکی طی سال های اخیر 
رفتار خوبی نبوده است و این موضوع، بازتاب و نتیجه رفتارهای ما با جامعه 
پزشکی است. وی تصریح کرد: می توان این موضوع را معادل مهاجرت یا 
فرصت مطالعاتی تلقی کرد ولی وظیفه ما این است زنگهای خطر را به صدا 
درآوریم. زالی با ارائه آمار متخصصان پزشکی که به سازمان نظام پزشکی 
مراجعه نکرده اند، گفت: امروز 15 هزار پزشک فارغ التحصیل از دانشگاه ها 
داریم که به سازمان نظام پزشکی مراجعه نکرده اند و حتی اگر فرض 
کنیم حدود پنج هزار نفر از این جمعیت 15 هزار نفری، فوت شده یا به 
کار دیگری مشغول شده باشند، مفهوم آن اینست که 1۰ هزار نفر دیگر 
ممکن است از کشور خارج شده باشند و این عالوه بر گواهی هایی است 
که در سال 94 صادر کردیم. عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور ادامه 
داد: شب گذشته صحبتی با یکی از روسای دانشگاه های بزرگ کشور 
داشتم که وی در پاسخ به اینکه اورژانس هایشان را چگونه اداره می کنند، 
گفت نیروی انسانی کافی برای این کار ندارند و از بیرون، پزشک می آورند.

زالی که عضو هیات بورد جراحی مغز و اعصاب کشور است، گفت: امسال 
از هر ۲5 نفری که در بورد کتبی و شفاهی قبول شدند سوال کردم که 
در شرایط فعلی حاضر هستید در دانشگاه، کار دولتی انجام دهید که 
پاسخ ۲4 نفر آنها منفی بود. این متخصص مغز و اعصاب یادآور شد: بیش 
از یکسال است که پزشکان ما کارانه دریافت نکرده اند مطالبات جامعه 

پزشکی در این مدت پرداخت نشده است.

خودروهای هیبریدی در حال حاضر نیازی
 به طرح ترافیک ندارند

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور تهران بزرگ اعالم کرد خودروهای 
هیبریدی به دلیل داشتن پایین ترین آالیندگی نیازی به نصب طرح 

ترافیک ندارند.
سرهنگ جبارزاده رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور تهران بزرگ، در 
رابطه با خودروهای هیبریدی اظهار داشت: در حال حاضر خودروهای 
هیبریدی به دلیل داشتن کمترین میزان آالیندگی نیازی به داشتن طرح 
ترافیک ندارند البته ممکن است این مورد تغییر کند و در آینده برای این 

خودروها نیز طرح ترافیک در نظر گرفته شود.  
وی افزود: البته رانندگان این خودروها تنها با این تصور که پالک گذاری 

شده اند نمی توانند به صورت خودکار وارد طرح ترافیک شوند.
رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: متاسفانه گاهی 
دیده شده که برخی از نماینده های فروش برای جذب مشتری آگهی 
می زنند که خودروهای هیبریدی بدون نیاز به داشتن طرح ترافیک توسط 
آن ها به فروش می رسد که شهروند نیز با این تصور که می توانند بدون 
محدودیت وارد طرح ترافیک شود، خودرو را خریداری می کند و وارد 
محدوده طرح ترافیکی می شود و مبلغ ۲۰ هزار تومان جریمه پرداخت 
می کند. جبارزاده در رابطه با تعداد خودروهای هیبریدی در کشور اظهار 
کرد: به طور کلی در حال حاضر ۳ هزار و ۳1۲ خودروی هیبریدی در کل 

کشور و ۲ هزار و 5۲۳ از این خودروها در تهران وجود دارند.
وی در رابطه با ساختار کلی خودروهای هیبریدی توضیح داد: خودروهای 
هیبریدی خودروهایی هستند که از دو موتور )الکتریکی و بنزینی( تشکیل 

شده اند که این خودروها کمترین میزان تولید آالینده  را دارند.
رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص دریافت طرح 
ترافیک برای خودروهای هیبریدی اظهار کرد: افرادی که خودروهای 
هیبریدی دارند باید با مراجعه به معاونت حمل و نقل طرح ترافیک به 
قسمت واحد صدور آرم مراجعه کنند و مدارک خود را اعم از گواهینامه، 
سند خودرو و گواهی عدم خالفی را ارائه دهند سپس با تکمیل فرم هایی 
که به آنها داده می شود، ثبت نام کرده و تشکیل پرونده دهند سپس پس 
از تاریخ اعالم شده از سوی متصدی ذی ربط می توانند در محدوده طرح 

ترافیک بدون هیچگونه مشکلی ورود پیدا کنند.

مشارکت برای ارائه خدمات به کارتن خواب ها

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفت: تیم های 
سیار به منظور ارائه برخی خدمات به افراد کارتن خواب در سراسر کشور 

راه اندازی شده اند.
مجید رضازاده گفت: در سراسر کشور اقدام به راه اندازی تیم های سیار 

جهت حضور در میان افراد معتاد و آسیب دیده اجتماعی شده است.
وی افزود: تیم های سیار شامل افراد معتاد بهبود یافته ای می شود که پیش 
از این خود مصرف کننده مواد بوده اند و اکنون بعد از طی مراحل ترک، 
آموزش های الزم را دریافت کرده و با حضور در میان پاتوق های معتادان 
و کارتن خواب ها، برخی خدمات بهداشتی را به آنها ارائه می کنند. رئیس 
مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با ارائه آماری از تعداد افراد 
بهبود یافته آموزش دیده که در قالب تیم های سیار به معتادان خدمات ارائه 
می کنند اظهارکرد: اکنون ۲5۰ معتاد بهبود یافته در سراسر کشور آموزش 

های الزم را دریافت کرده و قرار است تعداد این افراد افزایش پیدا کند.

نگاه امنیتی، اقتدار کشور را 
تضعیف می کند

وزیر آموزش و پرورش تعامل فرهنگی با جامعه را 
موجب افزایش اقتدار نظام دانست و گفت: نگاه امنیتی، 

اقتدار کشور را تضعیف می کند.
به گزارش خبرنگارآموزش و پرورش پیام زمان، 
فخرالدین دانش آشتیانی در آیین تودیع و معارفه 
رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش که در 
ساختمان شهید رجایی برگزار شد، گفت: رویکرد خوب 
امنیتی در کشور باعث شده تا علی رغم ناامنی های 
برون مرزی، شاهد آرامش و امنیت باالیی درکشور 

باشیم. 
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: پرورش نیروی 
انسانی که وظیفه خطیری است، برعهده آموزش و 
پرورش است و از آنجا که انسان خلیفه ا... است در 
هر سن و سالی که باشد باید مورد تکریم قرار گیرد. 
وی با طرح این اعتقاد که دانش آموزان نیز جانشین 
خداوند هستند، افزود: باید به بهترین نحو با آنها تعامل 
شود، به این معنا که نباید با آنها طوری برخورد کنیم 
که تلقی کنند خیلی چیزها را نمی فهمند، نه تنها این 
طور نیست بلکه گاه اوقات کودکان از بزرگترها بیشتر 
می فهمند، زیرا رفتار آن ها از فطرت پاکشان نشأت 
می گیرد. وزیرآموزش و پرورش افزود: همواره باید 
سه عنصر شرع، اخالق و قانون را در رفتارهایمان در 
نظر بگیریم، زیرا خواسته یا ناخواسته الگوی کوچکترها 
هستیم، بنابراین باید در مواجهه با افراد با صداقت 
برخورد کنیم. دکتر دانش آشتیانی تصریح کرد: در 
نباید ذهن خوانی و براساس آن  با مسائل  برخورد 
قضاوت کنیم بلکه باید مسائل را کارشناسانه بررسی 

کنیم و باخوشرویی با افراد خاطی برخورد کنیم.
وی با اشاره به سیره پیامبرگرامی اسالم و ائمه اطهار 
گفت: در آموزه های دینی، این بزرگواران همواره در 
برخورد با خطاکار با عطوفت و مهربانی برخورد کرده 
اند و او را نه تنها از جامعه طرد نکرده اند،  بلکه با رفتار 

و کردار خوب خود او را جذب نموده اند.  
وزیرآموزش وپرورش با اشاره به عبارت آغازین نماز 
گفت: خداوند، سخن خود را با عطوفت، مهربانی و 
رحمت شروع می کند، پیشوایان ما نیز چنین بوده اند، 
بنابراین باید سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی 
همیشه سرلوحه  کار قرار گیرد، زیرا انسان ها ممکن 
الخطا هستند و می توان رفتار آنان را به سمت  نیکی ها 
هدایت کرد. دانش آشتیانی با تاکید بر جذب حداکثری 
به عنوان مبنای کار تصریح کرد: نباید با قضاوت های 
غلط و اتهام زدن  به این و آن افراد را دفع کنیم زیرا افراد 
جامعه سرمایه انقالب هستند و باید جذب نظام و انقالب 
شوند تا اقتدارنظام روز به روز افزون شود. وزیر آموزش 
و پرورش مسئولیت حراست را به مراتب سنگین تر از 
سایر بخش ها توصیف کرد و ادامه داد: اگر بخواهیم این 
انقالب را که با خون شهدا آبیاری شده است، حفظ 
کنیم  نباید با قضاوت های نابجا و پیشداوری های غلط 
افراد را کنار بگذاریم. دانش آشتیانی با تاکید بر رعایت 
حقوق دانش آموزان در کالس و بررسی کاستی های 
تحصیلی آنان توسط معلمان برای دستیابی به علت، 
خاطرنشان کرد: در مواجهه با افراد خطاکار قصد مچ 
گیری نداشته باشیم، بلکه هدفمان بررسی و مشاوره 
برای رفع مشکل باشد . وی با اشاره به آیات کالم ا... 
مجید و باز بودن راه بازگشت گناهگاران یادآور شد: 
افراد گناهکار اگر تفکر کنند و به اصل خویشتن خویش 
برگردند، گناهانشان بخشوده خواهد شد. به نقل از روابط 
عمومی آموزش و پرورش ،آشتیانی در این مراسم اظهار 
کرد: اقتدار نظام جمهوری اسالمی افزایش می یابد و این  
اقتدار همچون سپری، جلوی تهدیدات  نظام را خواهد 
گرفت و الگویی برای سایرکشورها خواهد بود. گفتنی 
است؛ دانش آشتیانی در این مراسم، حکم انتصاب 
محمد حسین کفراشی را به سمت رئیس مرکز حراست 
وزارت آموزش و پرورش به وی اهدا و از زحمات ۶ ماهه 

حمیدرضا حوری تقدیر کرد.

ایران هشت برابر متوسط جهانی 
»سوختگی« دارد

رییس انجمن حمایت از بیماران سوخته اعالم کرد: 
در ایران هشت برابر متوسط جهانی آتس سوزی و 
اتفاق می افتد. دکتر محمدجواد فاطمی   سوختگی 
اظهار کرد: در ایران هشت برابر متوسط جهانی آتش 
سوزی و سوختگی اتفاق می افتد و تقریبا هرروز خبری 
درباره آتش  سوزی های جدی در کشور منتشر می شود. 
مهم ترین کاری که در ایران باید انجام داد، پیشگیری 
از سوختگی است. هرچقدر بیمارستان بسازیم یا تخت 
احداث کنیم، تا زمانی که از سوختگی پیشگیری 
نکنیم، تاثیری ندارد. مهم این است که اجازه ندهیم 
مردم بسوزند، چون در این صورت عوارض زیادی برای 
آنها ایجاد می شود. رییس انجمن حمایت از بیماران 
سوخته در ادامه با تاکید بر ضرورت یادگیری اقدامات 
الزم برای پیشگیری از سوختگی از سوی مردم، بیان 
کرد: مردم باید در فصل سرما به پیشگیری از سوختن 
توجه کنند؛ اگرچند دقیقه برای یادگیری اقداماتی مثل 
روش های استفاده از وسایل اطفای حریق، استفاده 
از کپسول اطفای حریق و... وقت بگذارند، می توانند 

زندگی خود و خانواده شان رانجات دهد.

خبرخبر

هـدف  بـا  سـالمت  نظـام  تحـول  طـرح 
کاهـش پرداختـی درمـان از جیـب مـردم 
و افزایـش دسترسـی هـا بویـژه در مناطق 

محـروم اجـرا شـد .
اواسط  از  سالمت‹  نظام  ›تحول  طرح 
اردیبهشت سال 9۳ با هدف کاهش هزینه 
درمانی و کیفیت بخشی به خدمات پزشکی و 
بهداشتی در کشور آغاز شد که تاکید بیشتر 
آن در سال نخست در بخش درمانی و کاهش 
هزینه های درمان و در سال دوم در حوزه 

بهداشت بود.
در  هاشمی  زاده  قاضی  سیدحسن  دکتر 
بازدید از پایگاه اورژانس شهر زواره از توابع 
شهرستان اردستان در جمع خبرنگاران افزود: 
آینده طرح تحول نظام سالمت مانند آینده 
انقالب اسالمی روشن بوده و اجرای امثال این 
طرح بخشی از آرزوهای شهدای انقالب، امام 

راحل و رهبر معظم انقالب است.
با  نظام سالمت  تحول  طرح  داد:  ادامه  وی 
هدف کاهش پرداختی درمان از جیب مردم و 

افزایش دسترسی ها بویژه در مناطق محروم 
اجرا شد و تا اندازه ای هم موفق شده است و 

از باقی مانده آن نیز باید حمایت شود.
با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
در  بیمه  مقوله  به  توجه  ضرورت  بر  تاکید 
برای  بیمه  کرد:  اظهار  بیمه شدگان  درمان 

را  ما بسیار مهم است زیرا خریدار، خدمت 
بیمه می کند و بیمه باید برای مردم و جامعه 

پزشکی بستر الزم را فراهم آورد.
قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: یکی از 
که  است  این  جمهوری  رئیس  دستورهای 
سازمان تامین اجتماعی موظف شود تا پولی 

را که بعنوان درمان از بیمه شدگان می گیرد 
به حسابی واریز کند تا رئیس جمهوری و وزیر 

اقتصاد و امور دارایی روی آن نظارت کنند .
وی تصریح کرد: این دستور رئیس جمهوری 
باید محقق و این پول فقط برای درمان بیمه 

شدگان استفاده شود.
وی یکی از بخش های باقی مانده در حوزه 
طرح تحول سالمت و حل مشکالت بیمه ای 
را در حوزه سیاستگذاری خواند و گفت: بحث 
سیاستگذاری در راستای منویات رهبر معظم 
انقالب باید تعیین تکلیف شود و در سال های 
آینده از این مسیر، بسیاری از مشکل ها مانند 
مدیریت منابع و توازن بین منابع و مصارف 

حل شود.
وزیر بهداشت یکی از دستاوردهای سفر خود 
به کاشان و اردستان را دیدار با مادر شهیدی 
انقالب  تقدیم  را  فرزندش  چهار  که  خواند 
کرده و دعای وی بسیاری از موانعی را که بر 
سر راه مردم، معیشت و رفاه آنهاست، کوتاه 

می کند.

وزیر بهداشت تشریح کرد:

هدف طرح تحول نظام سالمت؛ کاهش پرداختی درمان از جیب مردم

مدیر کل بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو گفت: ساالنه 
۲۰۰ هزار نفر در دنیا قربانی مصرف داروهای تقلبی و قاچاق می شوند.

شهریار اسالمی تبار مدیر کل بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و 
دارو گفت: داروهای قاچاق به داروهایی اطالق می شود که به صورت غیرقانونی و بدون داشتن 

مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد کشور شده و عرضه می شود.
برخورد  متخلفین  با  و  بوده  ممنوع  داروخانه های کشور  در  داروها  این  فروش  افزود:  وی 

قانونی خواهد شد.
مدیر کل بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: 
قاچاق دارو پس از مواد مخدر و اسلحه وحشتناک ترین نوع قاچاق است، چرا که زیان آن 

صرفا شامل زیان اقتصادی نیست بلکه سالمت و جان انسان ها را به مخاطره می اندازد.
وی ادامه داد: باتوجه به ضرورت مصرف به موقع و تاثیر سریع داروف عوارض ناشی ز سوئ 

مصرف آن خیلی زود دامنگیر فرد و اجتماع می شود.
اسالمی تبار بیان کرد: ساالنه مبلغ هنگفتی صرف خرید داروهای چاقی، الغری، جوانی، 

جنسی، ترک اعتیاد و غیره می شود که حدود 99درصد آنها تقلبی بوده و عموما از طریق 
ماهواره تبلیغ می شوند.

یا در کشورهای  و  داخل کشور  در  و  بوده  تقلبی  قاچاق،  داروهای  از  بسیاری  افزود:  وی 
همسایه با کپی کردن جلد و بروشور داروی اصلی تهیه می شوند.

اسالمی تبار عنوان کرد: معموال ترکیبات درج شده برروی ظروف محتوی داروهای غیرمجاز 
و تقلبی با ترکیبات داخلی ظروف دارو تطابق نداشته و حاوی موادی هستند که عوارض 

خطرناکی را برای فرد مصرف کننده در پی دارند.
وی گفت: در بعضی مواقع تاریخ مصرف واقعی کاال منقضی شده اما در پوششی با تاریخ 
معتبر قرار داده شده است و لذا ممکن است داروی فاسد به دست بیمار برسد که عوارض 

بسیار خطرناکی را به دنبال دارد.
اسالمی تبار تصریح کرد: حتی اگر داروهای قاچاق از منابع معتبر تهیه شده باشند به دلیل 
و  فاسد می شوند  یا  از دست داده  را  اثربخشی خود  نگهداری،  و  نامناسب حمل  شرایط 

تبدیل به عامل تهدید کننده سالمت می شود.
وی ادامه داد: متاسفانه قاچاقچیان دارو با بهره گیری از ابزار تبلیغاتی غیررسمی قدرتمندی 

همچون ماهواره و اینترنت اقدام به تبلیغ و فروش اجناس غیرمجاز و قاچاق می کنند.
بدنسازی،  داروهای  قبیل  از  داروهایی  به  مربوط  قاچاق  میزان  بیشترین  داد:  توضیح  وی 
مکمل های غذایی، اکستازی و ترامادول است و مصرف اینگونه اقالم باعث بروز اسیب های 
جبران ناپذیری همچون عوارض کبدی، کلیوی، قلبی عروقی، پوست، هورمونی، اعصاب و 

روان، واکنش های حساسیتی و یا حتی مرگ می شود.
وی در پایان گفت: براساس گزارش های سازمان بهداشت جهانی، ساالنه حدود ۲۰۰هزار 

نفر در دنیا قربانی مصرف داروهای تقلبی و قاچاق می شوند.

پلیس راهور برای اجرای طرح های 
ترافیکی مبلغی دریافت نمی کند

رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی ناجا تاکید کرد 
برای  راهور  پلیس  که 
اجرای طرح های ترافیکی 

مبلغی دریافت نمی کند.
مهری   تقی  سردار 
که  اظهاراتی  درباره 
درباره  پیش  چندی 
از  مبالغی  دریافت 
سوی پلیس راهور برای 

اجرای طرح های ترافیکی خود به ایسنا گفت : من 
چنین ادعایی را تکذیب می کنم و پلیس راهور هیچ 
مبلغی را برای اجرای طرح های ترافیکی خود از هیچ 

سازمان یا نهادی نمی گیرد.
انتظامی  نیروی  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
همچنین اضافه کرد: محل اعتبارات و بودجه نیروی 
انتظامی طبق قانون مشخص و معین است و چنین 

ادعاهایی به هیچ عنوان صحیح نیست.
و  معماری  کمیسیون  رییس  نایب  پیش،  چندی 
شهرسازی شورای شهر تهران در ادعایی از قرارداد 
چند صدمیلیونی پلیس با سایت نمایشگاهی سئول 

برای تسهیل عبور و مرور و تردد خبر داده بود.

ظرفیت پایتخت تکمیل است
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ظرفیت 
بارگذاری جمعیت و صنعت در تهران سالهاست به 
صنعتی  بارگذاری  برای  فشار  ادامه  و  رسیده  پایان 
بزرگتر  های  چالش  به  منجر  تهران  در  جمعیتی  و 

محیط زیستی می شود.
برای  پیشنهادها  بررسی  جلسه  در  متصدی  سعید 
و  تهران  های  استان  غیرمجاز  صنایع  ساماندهی 
البرز که با حضور معاونان و مدیران سازمان حفاظت 
محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
با  شد  برگزار  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  محل 
بر  نظارت کافی  و  اینکه عدم مدیریت صحیح  بیان 
فعالیت معادن، منجر به ایجاد چالش های مهمی در 
حوزه محیط زیست و ایمنی شده است، گفت: از این 
رو، تصمیم گیری و اقدام سریع برای رفع مشکالت 

ایجاد شده، ضروری است.
حفاظت  سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
محیط زیست با بیان اینکه یکی از مهم ترین منابع 
آلودگی هوای تهران، معادن شن و ماسه در تهران 
و البرز است، افزود: ضروری است موضوع ساماندهی 
واحدهای شن و ماسه در قالب کارگروهی مشترک 
وزارت  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  میان 
این وزارتخانه  با مسئولیت  صنعت، معدن و تجارت 

دنبال شود.

ارائه الیحه حمایت از حیوانات 
بی سرپرست به دولت

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیست از برگزاری جلسه آخر بررسی 
در  بی سرپرست  حیوانات  حقوق  از  حمایت  الیحه 
از  تائید الیحه  از  هفته آینده خبر داد و گفت: بعد 
این الیحه در دستور کار  قوه قضاییه،  سوی رئیس 

هئیت دولت قرار خواهد گرفت.
فرهاد دبیری در مورد مراحل تکمیل الیحه »حمایت 
اینکه  به  اشاره  با  بی سرپرست«،  حیوانات  از حقوق 
هیئت  لوایح  کمیسیون  در  حاضر  حال  در  الیحه 
در  که  تصمیمی  آخرین  گفت:  است،  مطرح  دولت 
این هفته گرفته شد این است که چون مسئله، جنبه 

قضایی دارد باید به تائید قوه قضاییه برسد. 
وی بـا بیـان اینکـه کارگروهـی متشـکل از نماینـده 
کمیسـیون لوایـح، سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
و قـوه قضاییـه برای بررسـی موضوع تشـکیل شـده 
اسـت، اظهـار کرد: هفته آینده جلسـه ایـن کارگروه 
برگـزار می شـود تـا یـک بـار دیگـر ایـن الیحـه را 
مـرور و جمع بنـدی کنیـم که بعـد از گرفتـن تأیید 
قـوه قضاییـه ایـن الیحـه برای ارائـه به دولـت آماده 
می شـود تـا دولـت بعـد از تصویـب، آن را به مجلس 

شـورای اسـالمی ارائـه کند.

 تقلبی بودن 99 درصد داروهای قاچاق
   قاجاق دارو سالمت و جان مردم را نشانه رفته است
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دادنامه

پرونده کالسه 95۰998۳8544۰۰۳۲۶ شورای حل اختالف شماره ۲ سامان تصمیم 
نهایی شماره 95۰99۷۳8544۰۰۳5۲ 

با وکالت آقای بخش علی  خواهان:آقای سید محمد مولوی فرزند سید رجبعلی 
چلوانی فرزند بهرامعلی به نشانی چهارمحال وبختیاری – سامان - شهرکرد – سامان 

– مجتمع رضا – طبقه دوم – واحد سمت چپ
خوانده:آقای سعید رحیمی فرزند خدانظر به نشانی شهرستان مهران فاز 4

خواسته:مطالبه وجه ۲فقره چک به مبلغ 1۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هرکدام ۶5/۰۰۰/۰۰۰ 
به شماره های 1-   ۰۳۲1۶۳/1۲   ۲-4۰ /۰۳۲11۶1  هردوعهده بانک ملت شعبه 
مهران به سررسید 1-  95/۲/15  ۲- 95/۳/15 به انضمام هزینه دادرسی وخسارت 

تأخیرتادیه.
»رأی قاضی شورا«

درخصوص دعوی آقای سید محمد مولوی فرزند سید رجبعلی باوکالت آقای بخش 
علی چلوانی فرزند بهرامعلی به طرفیت آقای سعید رحیمی فرزند خدانظربه خواسته 
مطالبه وجه ۲ فقره چک به مبلغ 1۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هرکدام ۶5/۰۰۰/۰۰۰ به 
شماره های 1- ۰۳۲1۶۳/1۲  ۲- ۰۳۲11۶1/4۰ به سررسید 1- 95/۲/15  ۲- 
95/۳/15 هردوعهده بانک ملت شعبه مهران به انضمام هزینه دادرسی وخسارت 
وجه چک  پرداخت  عدم  وگواهی  پرونده  محتویات  به  توجه  از  شورا  تأخیرتادیه. 
ازناحیه بانک محال علیه و اظهارات وکیل خواهان دررسیدگی مورخ 95/5/۲5 وعدم 
حضورخوانده علیرغم ابالغ قانونی ونظر به اینکه اصل سند تجاری درید دارنده چک 
حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهور دراشتغال ذمه وی دارد ونظربه اینکه ازناحیه 
خوانده دلیلی که حکایت ازپرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به 
نظریه مشورتی مورخ95/5/۲5 و با احرازاشتغال ذمه خوانده واستصحاب دین ومستندا 
به ماده ی 11 قانون شوراهای حل اختالف ومواد ۳1۰ و ۳11و ۳1۳ قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ی ۲ قانون صدورچک 
و مواد 198و519و5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ جمعا 1۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 195/۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل به مبلغ سه میلیون ریال درمرحله بدوی 
وخسارت تأخیرتادیه اززمان سررسید دیون مورخ های 1- 95/۲/15  95/۳/15-۲ 
لغایت اجرای حکم که توسط دایره ی اجرای حکام برمبنای شاخص اعالمی بانک 
مرکزی محاسبه و وصول می گردد درحق خواهان صادرواعالم می دارد وکیل خواهان 
درصورت وکالت درمرحله تجدید نظرمی بایست تمبراین مرحله را طبق تعرفه ابطال  
نماید رأی صادره غیابی و وفق مقررات ظرف مهلت ۲۰ روزپس ازابالغ قابل واخواهی 
درهمین شورا و ۲۰روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی محترم 

سامان می باشد.ر
محمد رضا بالنیان -  قاضی شورای حل اختالف شعبه 2 شهرستان سامان  

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم :

1- شهربانوخسروی فرزند حسینقلی به نشانی سامان خ شهید جعفرزاده دفتروکالت 
کبیری

۲-پروانه آدینه فرزند حاج بابا به نشانی سامان خ شهید جعفرزاده دفتروکالت کبیری
۳-پروین آدینه فرزند حاج بابا به نشانی سامان خ شهید جعفرزاده دفتروکالت کبیری
4-حسینعلی آدینه فرزند حاج بابا به نشانی سامان خ شهید جعفرزاده دفتروکالت 

کبیری
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 

1-مسعود بهارلوفرزند ناصربه نشانی روستای هوره جنب کالنتری ساختمان )ویال( 
ورثه حاج بابا آدینه

۲-حبیب ا... واسعی فرزند اسدا... به نشانی مجهول المکان
۳-تورج آدینه فرزند حاج بابا به نشانی مجهول المکان

4-صدیقه آدینه فرزند حاج بابا به نشانی مجهول المکان
5-ایرج آدینه به نشانی مجهول المکان

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه :
 بخشعلی چلوانی فرزند بهرامعلی به نشانی چهارمحال وبختیاری – سامان - شهرکرد 
/   مسعود کبیری  – واحد سمت چپ  – طبقه دوم  – مجتمع رضا  – سامان 
سامانی فرزند بهروزبه نشانی سامان خ شهید جعفرزاده روبروی بانک ملی مجتمع 
تجاری اداری رضا طبقه اول /    نوع رابطه:وکیل  /  محکوم له/محکوم لهم: شهربانو 

خسروی،پروانه آدینه، پروین آدینه ، حسینعلی آدینه 
     نوع رابطه:وکیل    محکوم له/محکوم لهم: شهربانوخسروی،پروانه آدینه، پروین 

آدینه ، حسینعلی آدینه 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  حکم  اجرای  درخواست  :بموجب  به  محکوم 
95۰99۷۳8۳۷۳۰۰۰9۲  محکوم علیهم محکوم اند به خلع ید مشاع  خواندگان 
تجویز  ایشان)به  ونیزمحکومیت  اصل خواسته  بابت  هوره  درروستای  واقع  ازملک 
تساوی( به پرداخت مبلغ 95۰/۰۰۰ ریال بابت هرینه دادرسی و مبلغ 115۶۰۰۰ریال  
بابت حق الوکاله وکیل ازباب تسبیب  درحق محکوم لهم وهمچنین پرداخت مبلغ 

1۰5۰۰۰ ریال بابت حق االجرای دولتی درحق صندوق دولت .
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی( 
۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

۳-مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد. چنانچه 
خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقداروقیمت همه اموال منقول و غیر منقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان 
وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزد 
اوازاشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت  اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات 
وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرع دعوای اعسار به ضمیه 
دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می 

شود .)مواد 8 و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳94(. 
4-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور فرارازاجرای حکم ، 
حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد .)ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 

۲۰ق.م.1 و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳94(.
5-انتقال مال به دیگری به هرنحو با انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده ۲1 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1۳94(
۶-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود.)تبصره 1 ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳94(
سجاد بنی اسدی – متصدی اموردفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
بخش سامان

هیات موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
شماره 1۳9۲۶۰۳1۶۰۰۷۰۰۳94۲   رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان 
مورخ ۲1  /  11  /  9۲  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در حوضه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حیدر مرادی به شماره شناسنامه ۲4۳۳  صادره از 
روانسر فرزند علی کدملی 59۶9491۳۷۳  درخواست رسیدگی به قولنامه عادی 
خریداری خود وصدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه ۳۳۶  / 
91 تشکیل وبه هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر 
رای فوق مستندا به ماده ۳ قانون وماده 1۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند 
مالکیت ششدانگ یکدستگاه ساختمان و حیاط متصل به آن را به مساحت -۷۳  / 
15۶  مترمربع به نام آقای حیدر مرادی از از پالک ... فرعی از5۳  اصلی روانسر واقع 
در بخش 1۲ کرمانشاه )معروف به صالح آباد (واقع در روانسر صالح آباد کوچه آسو ۶  
خریداری از آقای علیرضا فتاحی و مع الواسطه از زارع صاحب نسق حسین فیضی می 
باشد صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان 
چه کسانی که نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم ورسید 
دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
درصورت  انقضای مدت مذکوروعدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 
 یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار ا ول  18  / 1۰  / 1۳95  تاریخ انتشار دوم ۳  /  11  /  1۳95

آگهی دادنامه

پرونده کالسه 95۰99819488۰۰1۶۰ شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان 
بهشهر)1۰1 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 95۰99۷194۶8۰1۶8۶

شاکی: خانم فهیمه رادفر فرزند سلیمان به نشانی مازندران- بهشهر خیابان ارشاد 
روبروی حسینیه ارشاد داخل کوچه پالک ۲8۶

متهم: آقای علی اصغر نادری فرزند حسینعلی به نشانی مازندران- بهشهر خ شهید 
رجایی که فرقانی درب سبز رنگ آپارتمان ۳ طبقه ط ۲منزل نادری

اتهام: ترک انفاق
رای دادگاه 

در خصوص اتهام آقای علی اصغر نادری فرزند حسینعلی فاقد سایر مشخصات بیشتر 
و فاقد تأمین کیفری بلحاظ مجهول المکان بودن دایر بر ترک انفاق همسر شرعی 
و قانونی خود خانم رادفر، با عنایت به محتویات پرونده از جمله کیفرخواست صادره 
از ناحیه دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب بهشهر، شکایت شاکی خانم 
فهیمه رادفر فرزند سلیمان، متولد 1۳۶۰، با کد ملی ۲181۲۷۶۳۲۳ ساکن بهشهر، 
تحقیقات محلی از مطلعین از ناحیه مرجع انتظامی، اظهارات و گواهی گواه تعرفه در 
مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نظر به اینکه متهم نامبرده علی رغم ابالغ و 
احضاریه قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده است و الیحه دفاعیه 
نیز ارسال نداشته فلذا وقوع بزه انتسابی به متهم نامبرده محرز و مسلم تشخیص و 
مستندأ به ماده 5۳ از قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 و منطبق بودن 
مجازات بزه مذکور با درجه ۶ از ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 9۲ 
دادگاه متهم نامبرده را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم و اعالم می نماید 
رأی صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و واخوهی 
در همین شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدیدش نظر استان مازندران می باشد. م.الف:95۰۷۳9
سید محمد حسینی  -  رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بهشهر

مفقودی
شهربانی  شماره  با   ۲۰1۲ مدل  مورانو  نیسان  سواریکار  سبزخودروی  برگ   
شاسی  شماره  9۳۳91۷c-vq۳5و  موتور  شماره  ۷۲با  ایران  194ج4۷ 

jn1tanz51u۰۰۰۷8۰4مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 
بابل

رای دادگاه 
بطرفیت زهره سلیمانی  فرزند علی  یاسر فتحی گنجی  آقای  در خصوص دعوی 
فرزند بهرام بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک شماره 4۲-۷98۷94-14۷4 مورخ 
95/4/14 به مبلغ پنجاه و شش میلیون تومان بعهده بانک ملت شعبه ولیعصر به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه بشرح پرونده بدین توضیح که خواهان اظهار داشته از 
خوانده مبلغ فوق را طلبکارم و نامبرده حاضر به پرداخت بدهی خود نمیباشد علیرغم 
رعایت انتظار کافی خوانده حضور نیافته و الیحه ای ارسال ننموده است و جهت برائت 
ذمه خود دلیل و مدرکی ارائه ننموده است لذا نظر به دادخواست تقدیمی – اظهارات 
خواهان –تصویر چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت دعوی خواهان را وارد و 
ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 – 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
۳1۰ – ۳11 -۳1۳ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ پنجاه 
و شش میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک لغایت صدور اجرای کامل دادنامه که بر اساس تغییرات شاخص قیمتها 
که از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه میگردد در حق خواهان 
صادر و اعالم مینماید و هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکوم به وصل 
میگردد این رای غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم تجدید 

نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه اول عمومی حقوقی خرم آباد – حمید رضا احمدیان 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت

خانم زهرا منتظری بارفروش فرزند محمدعلی به شرح درخواستی که به شماره 
4/95/5۰1 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که طاهره حمزه فرزند غالم به شماره شناسنامه 415 صادره از دامغان 
در تاریخ 1۳۷۶/9/۲۳ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده و ورثه/ 

وراث حیت الفوت وی عبارتند از/عبارتست از:
1-محمد علی منتظری بارفروش فرزند حسین ش ش 1۰4 صادره از بابل ت ت 

1۳۲4/1/1۶ همسر متوفی
۲-جعفر منتظری بارفروش فرزند محمد علی ش ش ۷18 صادره از بهشهر ت ت 

1۳4۷/4/۲ پسر متوفی
۳-مهدی منتظری بارفروش فرزند محمد علی ش ش ۶8۲ صادره از بهشهر ت ت 

1۳۶۲/۳/۶ پسر متوفی
4-زهرا منتظری بارفروش فرزند محمد علی ش ش ۷۷81 صادره از بهشهر ت ت 

1۳5۳/۶/۲5 دختر متوفی
5-محبوبه منتظری بارفروش فرزند محمد علی ش ش 854 صادره از بهشهر ت ت 

1۳59/4/۳1 دختر متوفی
۶-فاطمه منتظری فرزند محمد علی ش ش ۶855 صادره از بهشهر ت ت 1۳49/۶/1 

دختر متوفی
ت  ت  بهشهر  از  صادره   4۳54 ش  ش  علی  محمد  فرزند  منتظری  ۷-منیره 

1۳۶5/9/11 دختر متوفی
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال صادر 

خواهد شد.م.الف- 95۰۷41                
 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بهشهر 

آگهی ماده سه قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  فرزندحسن   رحمانی  محمد  آقای 
1۳کرمانشاه  بخش  در  واقع  جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی  پالک   از  را  خود 
و درخواست سند  مرادی خریداری  امین  آقای  از  قلعه جوانرودکه  به  معروف 
هیئت  به  و  تشکیل   1۲9   -  9۳ کالسه   تحت  نیز  پرونده  نموده  مالکیت 
شماره  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع 
سند  صدور  به  حکم   ،   1۳95  /  ۳  /  ۲9 مورخ   1۳95۶۰۳1۶۰۰۷۰۰۰481
مالکیت یک باب خانه به مساحت 94/8۶  متر مربع به نام آقای محمد رحمانی 
آقایان رستم وکیلی وغیره  اولیه پالک مزبور  مالکین  نام  و  نموده است  صادر 
تا چنان  چه  آگهی می شود  فاصله 15روز  به  نوبت  دو  در  مراتب  لذا  می باشد 
انتشار نوبت اول این  کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
به  اعتراض مبادرت  تاریخ تسلیم  از  باید ظرف یک ماه  ارسال گردد، معترض 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت 
برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام محمد رحمانی صادر خواهد نمود 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود -نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول 18 /  9 /   1۳95   تاریخ انتشار دوم ۳  /  11  /  1۳95  

دادنامه
سامان   ۲ شماره  اختالف  حل  شورای    95۰998۳8544۰۰۲89 کالسه  پرونده 

تصمیم نهایی شماره 95۰99۷۳8544۰۰۳1۶ 
1-خواهان:آقای سید محمد مولوی فرزند سید رجبعلی ، باوکالت آقای بخشعلی 
چلوانی فرزند بهرامعلی به نشانی چهارمحال وبختیاری – سامان - شهرکرد – سامان 

– مجتمع رضا – طبقه دوم – واحد سمت چپ
۲-خوانده:آقای سعید رحیمی فرزند خدانظر به نشانی شهرستان مهران فاز 4 

خواسته:مطالبه وجه ۲فقره چک هرکدام به مبلغ ۶5/۰۰۰/۰۰۰ ریال وبه شماره 
های 1-  ۰۳۲1۶4/49عهده بانک ملت شعبه مهران به سررسید 1-  95/۳/۲5  
۲- ۰۳۲1۶۲/۲۶ عهده بانک ملت شعبه مهران به سررسید 95/4/5 به انضمام هزینه 

دادرسی و تأخیرتادیه.

آگهی مفقودی
مجوز کارت باروت ساچمه زنی کالیبر 1۲ شماره سالح ۳۶۰1 مدل تک لول ته 
پرچغماقی ساخت ایران بنان سهراب فغانی فرزند رحمت مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

است.
بهشهر

حال و روز کبدتان را خوب کنید 
کبد چرب در اثر تجمع چربی در سلول های کبد به وجود می آید. 
در این بیماری تری گلیسیریدی که در سلول ها تجمع یافته از سلول 
های کبدی خارج نمی شود. وقتی به تدریج چربی در سلول های 
کبدی جمع می شود، اصطالحاً می گویند فرد دچار کبد چرب غیر 
الکلی شده است. با بروز استرس یا بیماری های جزئی که بر سیستم 
ایمنی تأثیر می گذارند، سلول هایی که دچار تجمع چربی شده اند، 
ملتهب می شوند و فاز دوم بیماری به شکل هپاتیت چرب غیرالکلی 
بروز می کند. تا این مرحله کبد چرب قابل درمان است اما در صورتی 
که فرد متوجه نشود یا پیگیر درمان نباشد، وارد مرحله سیروز و 
بدخیمی های کبدی می شود که درمان ندارد زیرا سلول های کبدی 

تخریب شده اند و راهی جز پیوند کبد باقی نمی ماند.
 کبد چرب درمان دارویی خاصی ندارد. تغییر در شیوه زندگی، درمان 
اصلی و پیشگیرانه این بیماری است. فردی که به چاقی مبتالست، 
با کمی کاهش وزن بهبود می یابد. مطالعه های مختلف نشان داده 
اند اگر این افراد 5 تا 1۰ درصد وزنشان را کاهش دهند، آنزیم های 
کبدی به حد طبیعی بازمی گردد. الزم است فرد مبتال به متخصص 
تغذیه مراجعه کند و رژیم غذایی خاصی داشته باشد تا هرچه سریع 

تر بهبود یابد و بیماری اش وارد فاز ۲ و ۳ نشود.
خوردنی های مفید برای کبد:

- چای سبز تأثیر زیادی در پیشگیری از تجمع و رسوب چربی ها در 
اطراف کبد دارد.

- گیاه خارمریم به صورت مصرف دمنوش یا خشک این گیاه همراه 
غذا در این زمینه موثر است.

- ریشه زنجبیل ۲ تا ۳ بار در هفته. مصرف دمنوش زنجبیل یا ماست 
کم چرب حاوی زنجبیل به ویژه در وعده هایی که غذای چرب خورده 

اید بسیار اهمیت دارد.
- زردچوبه به عنوان چاشنی در همه ی غذاها می تواند استفاده شود.

- روغن زیتون جایگزین اغلب روغن ها در رژیم غذایی تان شود.
- حبوبات: حبوبات نظیر لوبیاها، نخودها، عدس و ... می توانند در 
باشند. حبوبات دارای  تأثیرگذار  از پیشرفت کبد چرب  پیشگیری 
پروتئین باال، فیبر باال و فاقد چربی اند و به همین خاطر در کاهش 

وزن بسیار کمک کننده خواهند بود.
- روزی یک قاشق چایخوری سیاهدانه با عسل طبیعی خوب جویده 

شود.
- نوشیدن یک لیوان آب که در آن عصاره یک لیموترش تازه وجود 
دارد در آغاز روز می تواند بهترین دارو برای پیشگیری از ابتال به کبد 

چرب باشد.
 خوردنی های مضر برای کبد چرب:

- غذاهای چرب، فست فودها و سرخ کردنی ها- مصرف زیاد شیرینی 
جات- هله هوله های چون چیپس و پفک و کیک و ...- مصرف زیاد 

سردیجات طب سنتی
- قبل از میل غذا مصرف هر گونه مایعات حتی آب توصیه نمی شود 
و بهترین زمان نوشیدن هر نوع مایعات حتی آب نیم ساعت قبل از 

غذا و یا یک ساعت پس از میل غذا است.
- عدم نوشیدن آب یخ مخصوصا آبی که درون آن یخ است.

 از همین حاال آینده نگری را 
به کودک تان بیاموزید

صرفه جویی کم مصرف کردن نیست، درست مصرف 
کردن است. این جمله را بارها و بارها شنیده ایم. 
درست مصرف کردن چیست؟ چه ویژگی هایی دارد 
و چطور می توانیم مصرف کننده خوبی باشیم. در این 
نوشتار راه های ساده صرفه جویی در خانه را یادآور 
می شویم. بی تردید به کارگیری این روش ها می تواند 

به مدیریت اقتصادی خانواده ما کمک کند .
é  برای خود و فرزندانمان قلک های کوچکی تعبیه

کنیم و از همه اعضای خانواده بخواهیم هر چقدر 
دوست دارند در قلک های خود بریزند و بعد از مدتی 
مثال سه ماه آنها را بشکنیم و به کسانی که پس انداز 

بیشتری داشته اند، جایزه بدهیم.
é  به فرزندانمان بیاموزیم می توان به جای تردد با

تاکسی از اتوبوس یا مترو که ارزان تر است استفاده 
کنیم و باقیمانده پول کرایه خود را پس انداز کنیم. 
حتی برخی مسیرها را می توان پیاده طی کرد و 
هم سالمتی خود را تضمین کنیم و هم در مصرف 

هزینه هایمان صرفه جویی کنیم .
é  به کودکان خود یاد دهیم چگونه می شود از

لباس و کفش خواهر  یا برادر خود که کوچک شده 
است، استفاده کنند و این کار اصال بد نیست .

é  ،کودکان چون طوطی از ما الگوبرداری می کنند
اگر ببینید ما به عنوان پدر و مادرشان در مصرف مواد 
غذایی، آب و برق و... صرفه جویی می کنیم، حتما یاد 
می گیرند از هدر دادن مواد قابل استفاده پرهیز کنند. 
مثال وقتی مادر خانه سبزی های خریداری شده را با 
دقت تا آخر پاک می کند، به فرزندان خود یاد می دهد 
برای کاالیی که پول صرف کرده اند ارزش قائل باشند.

é  انرژی و  برق  و  آب  بیاموزیم  فرزندانمان  به 
تعلق  نیز  آینده  به نسل  سرمایه هایی هستند که 
دارند، بنابراین نباید در مصرف آن زیاده روی کنیم. 
می توان هنگام مسواک زدن و یا دوش گرفتن آب را 

بست و المپ های اضافه را خاموش کرد.
é  استفاده از مواد دور ریختنی و بازیافت آنها را

به بچه های خود بیاموزیم. آنها وقتی ببینید چگونه 
از بطری های خالی، جعبه های مقوایی، کارتن  های 
رنگی و... وسایل زیبایی درست می کنیم ، درمی یابند 
هر چیز دورریزی را می توان با نگاه هنرمندانه به 

شیئی زیبا تبدیل کرد.
é  به را  وسایل شخصی  از  و حفاظت  نگهداری 

کودکانمان بیاموزیم. اگر آنها در سالم نگه داشتن 
لباس، لوازم التحریر و اسیاب بازی هایشان دقت کنند، 
به طور غیرمستقیم به اقتصاد خانواده کمک کرده اند.

é  پدر درآوردن  پول  و  کشیدن  زحمت  ارزش 
خانواده را برای فرزندان خود یادآوری کنیم . این کار 
می تواند با یک »خسته نباشید« گفتن هنگام ورود 
پدر به خانه و گذاشتن یک فنجان چای برای او  یا 
این که بچه ها پدر خسته است، به طور غیر مستقیم 
آموزش داده شود که آنها بدانند برای رفاه آنها چه 

زحماتی که کشیده نمی شود.

سالمتوتغذیهکودکانه

آرام  بدن  آرام،  ذهن  یک  کلید 
دانشگاه  تحقیقات  نتایج  است. 
پزشکی هاروارد نشان میدهد که 
سیگنال  خود  نوبه  به  آرام  بدن 
کاهش  به  وکمک  آرامش  های 
تنش های روانی را به بدن ارسال 
می کند. یکی از راه های آرامش 

بدن، ورزش است.
 سخت کار کردن در روز و خود 
اجازه  و  را غرق مسوولیت کردن 
مانور دادن به استرس در زندگی 
بسیار آسان است. اما بنظر میرسد 
به  ها  استرس  این  بر  غلبه  که 
صورت تصاعدی دشوارتر میشود. 
بنابراین اگر شما به دنبال یک راه 
برای فرار از این وضعیت هستید 
ما در این مطلب به شما چند راه 
حل علمی پیشنهاد خواهیم کرد. 

پس با ما همراه باشید.
 1. ماساژ 

یک  ماساژ  یک  گرفتن  قطعاً  بله، 
راه بسیار خوب برای استراحت و 
از بین بردن استرس است. مطالعه 
کوچکی برای بررسی اثرات ماساژ 
که  ژاپنی  آموزان  دانش  در  را 
برای امتحان آماده میشدند انجام 
پایین  سطح  آزمایش  نتایج  شد. 
با  مرتبط  هورمون  کورتیزول، 
استرس را نشان میداد. اما از آنجا 
این تحقیق در سطح کوچک  که 
انجام شده است به طور جامع قابل 

استناد نیست.
 2. مدیتیشن 

در بسیاری از مطالعات تفکر عمیق 
و مدیتیشن، یک ایده بسیار خوب 
برای استراحت و آرامش دیده می 
شود. با تحقیق بر روی افرادی که 
مبتال به اضطراب هستند مشاهده 
شده که یکی دیگر از اثرات مراقبه 
کمک به ضد افسردگی و اضطراب 

است.
  3. ورزش منظم 

آرام  بدن  آرام،  ذهن  یک  کلید 
دانشگاه  تحقیقات  نتایج  است. 
میدهد  نشان  هاروارد  پزشکی 

خود  نوبه  به  آرام  بدن  که 
به  وکمک  ارامش  سیگنال های 
کاهش تنش های روانی را به بدن 
های  راه  از  یکی  میکند.  ارسال 
آرامش بدن، ورزش است. ممکن 
باشد  متناقض  اول  نگاه  در  است 
های  هورمون  میتواند  ورزش  اما 
مرتبط با خلق و خوی بدن مانند 
سطح  و  ببرد  باال  را  اندورفین 
آدرنالین  مانند  استرس  هورمون 

و کورتیزول را کاهش دهد.
 4. حمام آب گرم 

اگر شما روز فوق العاده پراسترسی 
سعی  اید،  داشته  کار  محل  در 
گرم  آب  حمام  یک  با  که  کنید 
به گفته  آرامش دهید.  بدنتان  به 
موسسه ملی بهداشت، یک حمام 
آب گرم میتواند به باعث افزایش 
کاهش  نتیجه  در  و  خون  جریان 
سختی و درد در مفاصل شد. درد 
کمتر، ذهن و بدن شما را آرامتر 

خواهد کرد.
 5. سونا 

برای  عالی  راه  یک  احتماالً  سونا 
بدن  از  استرس  و  تنش  کاهش 
است و در نتیجه به ذهن استراحت 
و آرامش میدهد. مطالعات متعدد 
افراد  به  سونا  که  میدهد  نشان 

مزمن،  برونشیت  آسم،  به  مبتال 
نارسایی قلبی و روماتیسم مفصلی 

کمک میکند.
 6. وقت گذراندن با سگ 

اطراف  در  سگ  یک  داشتن 
دارد.  همراه  به  بسیاری  مزایای 
سال ۲۰۰9  در  ای  مطالعه  طبق 
تماس چشمی  که  مشخص شده 
آزاد شدن هورمون  باعث  با سگ 
خوب  احساس  و  بخشی  رضایت 
طور  به  توسین  اکسی  شود.  می 
مستقیم به آرامش مربوط نیست 
این  که  دریافتند  محققان  ولی 
هورمون ضد استرس است و فشار 

خون را کاهش میدهد.
7. تنفس عمیق

که  است  چیزی  عمیق  تنفس   
استرس«  کننده  »منفجر  را  آن 
ما مضطرب  که  زمانی  نامند.  می 
هایمان  نفس  هستیم  عصبی  و 
این صورت  به  و  تر میشود  کوتاه 
اکسیژن کمتری به مغز میرسد. با 
عمیق نفس کشیدن شما میتوانید 
به بیشتر شدن اکسیژن مغز کمک 
باعث  خود  نوبه  به  این  کنید 
تحریک سیستم عصبی می شود و 
ضریان قلب را کاهش داده و شل 

شدن عضالت معده می شود.

8. نرمش انگشتان پا 
یکی از تکنیک های تمدد اعصاب 
برای  است.  پا  های  انگشت  ماساژ 
پنج ثانیه انگشت ها را سفت بگیرید 
و سپس به آرامی عضالت را شل 
باعث  عضالنی  سازی  آرام  کنید. 

ایجاد آرامش در بدن می شود.
تصور  و  ها  چشم  بستن   .9

تعطیالت مورد عالقه 
برای  خوب  راه  یک  تصویرسازی 
سرگرم  بسیار  و  است  آرامش 
اگر ذهن خود  بود  کننده خواهد 
بدمن  و  آفتابی  مکان  یک  به  را 
از  برخی  کنید.  هدایت  استرس 
خیال  دقیقه   15 روانشناسان 
میکنند.  توصیه  را  روز  در  بافی 
تمرکز  افزایش  باعث  تنها  نه  این 
میشود، بلکه به عنوان یک تکنیک 
نیز  استرس  کاهش  به  مدیتیشن 

کمک میکند.
 10. یک تعطیالت واقعی 

تعطیالت  در  داشتن  آرامش  از 
خود مطمئن شوید، لزوما تعطیلی 
همراه با آرامش نیست. تحقیقات 
در  که  افرادی  میدهد  نشان 
تعطیالت خود آرامش دارند نسبت 
به کسانی که تعطیالت ندارند و یا 
افراد  دارند،  شلوغی  با  تعطیالتی 

شادتری هستند.
11. یوگا 

رهایی  برای  عالی  راه  یک  یوگا 
این  بر  عالوه  است.  استرس  از 
که  میدهد  نشان  مطالعات 
درمان  برای  مفید  راه  یک  یوگا 

افسردگی نیز می باشد.
12. گوش دادن به موسیقی 

گوش  که  داده  نشان  مطالعات 
یک  از  قبل  موسیقی  به  دادن 
آن  هضم  زا،  استرس  موقعیت 
تر  آسان  برای سیستم عصبی  را 
اندازه  بر  نظارت  با  این  میکند. 
کورتیزول  هورمون  سطح  گیری 
مشاهده میشود. حتی یک روش 
درمانی به نام »موسیقی درمانی« 
به  موسیقی  از  که  دارد  وجود 
عنوان یک راه مکمل برای درمان 

های پزشکی استفاده می شود.
کردن  رنگ  یا  و  نقاشی   .13  

چیزی 
بزرگساالن  کتاب  آمیزی  رنگ 
است.  اعصاب  تمدد  برای  راهی 
که  است  داده  نشان  تحقیقات 
نقاشی کردن و یا رنگ آمیزی یک 
و  است  استرس  تسکین  تاکتیک 
ورزشی است که میتواند ذهن شما 
را آرام و بدون اضطراب نگاه دارد. 

14. تنها بودن 
میتواند  بودن  تنها  اندازه  از  بیش 
استرس زا باشد اما زمان کوتاهی 
میتواند  گذراندن  تنها  عمد  به  را 
آرامش  برای  مفید  تکنیک  یک 
نوجوانان  بر روی  باشد. تحقیقات 
یک  بودن  تنها  که  میدهد  نشان 
و  آنهاست  برای  مثبت  تجربه 
و  مدیتیشن  برای  راهی  میتواند 

تفکر عمیق باشد.
 به طور قطع انجام دادن تمام این 
کارها در طول روز غیرممکن است. 
فرسایی  طاقت  کاری  روز  اگر  اما 
از  مورد  چند  انجام  با  داشتید، 
لیست باال حتی به طور همزمان، 
آرامش را به ذهن و بدن خودتان 

هدیه کنید.

با این روش های علمی به آرامش برسید! 
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آگهی

خواهان فریبرز مهرابی دادخواستی به طرفیت خوانده حبیب اسدی واحمد قناعتی 
شیرازی  به خواسته  مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
وجه چک  تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به 
شعبه 4۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدرتهران  واقع  در تهران 
_خیابان شهید مطهری خیابان میر عماد مجتمع قضایی شهید صدر  ارجاع  و به 
کالسه 95۰998۲1۶11۰۰۷18  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  1۳95/1۲/1 
ساعت 11/۰۰ تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در 
امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  
میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن 
اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق 

جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/118842منشی دادگاه شعبه 46 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید صدر تهران

دادنامه

شاکی : اداره حفاظت  محیط زیست شهرستان اسالمشهر با نمایندگی آقای یعقوبعلی 
عباسیبه  نشانی اسالمشهر بلوار قائمیه فاز دوم اداری 

متهم : آقای رضا دردمند شهرستانی فرزند میرزا علی  به نشانی 4دانگه خ زارع بن 
بست کوشکی پ۶9  

اتهام ها: آلودگی محیط زیست 
گردشکار: شکات شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به این 
شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین 
دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و 
با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید. 
رای دادگاه

درخصوص شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسالمشهر علیه کارگاه 
آبکاری شهرستانی دائر بر آلودگی زیست محیطی ناشی از هدایت فاضالب صنعتی 
به منابع پذیرنده محیطی. از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده ونظر به اینکه بر 
اساس گزارش اداره شاکی ادامه فعالیت واحد مذکور موجبات تهدید جدیدی علیه 
بهداشت وسالمت عمومی می باشد لذا دادگاه با استناد به ماده 114 قانون آئین 
دادرسی کیفری 1۳9۲ قرار تعطیلی فعالیت کارگاه موضوع شکایت را صادر واعالم 
می دارد. قرار صادره ظرف پنج روز پس ازابالغ قابل اعتراض در مرجع صالح می باشد. 

م/الف  ۲۲4۰     شماره بایگانی شعبه: 9515۶4   
علی اکبر میرزا خانی  – رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمد حسین رحیمی مطلق دارای شناسنامه شماره 598۰۰۶98۳۶ به شرح 
دادخواست به کالسه 95۰9۷1 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان گل پری نوری فرزند برانازار به شناسنامه شماره 
99 متولد 1۳۰۶در تاریخ 1۳۷4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن 

مرحوم منحصر است به:
1- محمد حسین رحیمی مطلق فرزند محمد شماره شناسنامه 598۰۰۶98۳۶ 

متولد 1۳4۰ فرزند متوفی
۲- حسین رحیمی انور فرزند محمد شماره شناسنامه 419۰4۶۰۰۷9 متولد 1۳4۳ 

فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف ۳5۶45

صغری کونانی - رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان کوهدشت

دادنامه

شاکی : اداره برق چهاردانگه به نشانی بزرگراه آیت اله سعیدی 4دانگه جنب شهرداری 
ومخابرات روبروی آتش نشانی  

متهم : آقای قربانعلی عیسوند به نشانی 4دانگه شهرک مطهری انتهای ک ش بهشتی 
پ۶۷    فعال مجهول المکان 

اتهام : استفاده غیرمجاز از برق    
گردشکار: شکات شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به این 
شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین 
دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و 
با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید. 
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای قربانعلی عیسوند که به علت مجهول المکان بودن اطالعاتی 
بیشتری در دسترس نبوده دائر بر استفاده غیر مجاز از انشعاب برق بدون پرداخت حق 
انشعاب موضوع شکایت اداره برق بخش چهاردانگه دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات  
پرونده وشکایت شاکی خصوصی وگزارش مرجع انتظامی واینکه متهم از طریق نشر 
آگهی بعلت مجهول المکان  بودن دعوت به جلسه رسیدگی شده وحضور نیافته 
والیحه دفاعیه ارسال نکرده است و وکیل نیز معرفی نکرده است و سایر قرائن و 
امارات  موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم بوده و به استناد ماده ۶۶۰ از قانون 
مجازات اسالمی حکم بر محکومیت نامبرده به جبران خسارت وارده به بیت المال به 
مبلغ 5/۲8۳/۷۰۰  ریال ) پنج میلیون و دویست و هشتاد و سه هزار و هفتصد ریال 
( وبه پرداخت دو برابر وجه موصوف به مبلغ 1۰/5۶۷/4۰۰ ریال ) ده میلیون و پانصد 
و شصت و هفت هزار وچهارصد ریال ( بعنوان جزای نقدی درحق صندوق دولت 
جمهوری اسالمی ایران صادر واعالم مینمابد رای صادره غیابی بوده وظرف مهلت 
بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل درخواست واخواهی دراین دادگاه وظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ انقضاء فرجه واخواهی قابل درخواست تجدیدنظر ازمحاکم تجدیدنظر 

استان تهران می باشد. م/الف  ۲۲۳۷  شماره بایگانی شعبه: 94۰9۶۰  
هاشم امامی - دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

متن آگهی

به  به طرفیت خواندگان  نورالدین  فرزند  آقای کوروش محمدیان سرابی  خواهان 
اسامی صغری چهاری و مبین محمدیان با قیومت صغری چهاری به خواسته اعسار 
از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع 
در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به 
کالسه 95۰998۶۶1۰۳۰115۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/11/۲۳ 
و ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم  و 
درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق )1۳95/11/۲۳ ساعت ۰9:۰۰ ( جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – راضیه غالمی. 

هیات موضوع

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی.برابر رای شماره1۳95۶۰۳۳1۰55۰۰4۶۶۷هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای امیرحسین زیدی فرزند میرعلی بشماره شناسنامه ۲۳45در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت595/9۷ مفروز و مجزی شده  از9۷اصلی واقع درانبارتپه 
خریداری از مالک رسمی آقای محمدتقی کشن زارع محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

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

حصر وراثت
اردشیر طوسی به شماره شناسنامه 85 مطابق دادخواستی تقدیمی به کالسه پرونده 
95۰998۰9۲۷8۰۰۲۷۶از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان افسرالسادات نیک پی به شماره شناسنامه ۲19۳۲ در تاریخ 
89/۶/۲۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- اردشیر طوسی ش ش  85 تاریخ تولد 1۳۳۷   صادره از شمیران  
نسبت به متوفی فرزند ۲- بهروز طوسی ش ش ۳1 تاریخ تولد 1۳۲9 صادره از 
شمیران  نسبت به متوفی  فرزند ۳- منیژه طوسی ش ش 48 تاریخ تولد 1۳1۷ 
صادره از اصفهان  نسبت به متوفی  فرزند 4- بهزاد طوسی ش ش ۲1۰ تاریخ تولد 

1۳۲5 صادره از شمیران  نسبت به متوفی  فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف 

مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/118819   دبیر شعبه 119 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 تهران 

آگهی حصروراثت

ازدزفول درخواستی  بشناسنامه1۳1۲صادره  پدرامانتی  نام  بانوساراحاجیوندپاچگاه 
مرحوم  که981/1/95ح  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
اقامتگاه  درتاریخ95/۶/۲۲دردزفول  الیگودرز  بشناسنامه991صادره  حیدرزارعی 
زارعی  متوفی(۲-علی  ازباال)زوجه  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائم 
بشناسنامه199۰9۰۲19۷  بشناسنامه۶9۲۰۰۰۳5۶۲دزفول۳-اکبرزارعی 
زارعی  متوفی(5-زینب  بشناسنامه1۰858دزفول)پسران  دزفول4-قجرزارعی 
بشناسنامه199۰9۶8۳۳۳دزفول۷- زارعی  ۶-توران  بشناسنامه۷۳۷۶دزفول 
بشناسنامه۷۳۷۷دزفول)دختران  زارعی  بشناسنامه۲1۶۶دزفول8-زهرا  گوهرزارعی 
تشریفات  باانجام  اینک  متوفی(والغیر.پرونده کالسه981/1/95ح درشوراثبت شد. 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادر 
وهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.

رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دزفول

آگهی
خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه دادخواستی به طرفیت خوانده حبیب رحمتی  
به خواسته  مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه 
چک  تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 
4۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدرتهران  واقع  در تهران _خیابان 
شهید مطهری خیابان میر عماد مجتمع قضایی شهید صدر  ارجاع  و به کالسه 
95۰998۲1۶11۰۰۷۷4  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  1۳95/1۲/1 ساعت 
1۰/۳۰ تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در 
امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  
میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن 
اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق 

جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/118850منشی دادگاه شعبه 46 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید صدر تهران

آگهی

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه خسارت دادرسی وتاخیر 
تادیه باجلب نظرکارشناس تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت 
رسیدگی به شعبه ۲5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران  
واقع  در تهران _ خیابان شهید سپهبد قرنی-تقاطع خیابان سمیه- مجتمع قضایی 
شهید بهشتی ارجاع  و به کالسه 94۰۷1۳  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  
1۳95/1۲/14 ساعت 1۰/۰۰ تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن 
خوانده)مجید پورصفری( و در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  
دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک 
نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و 
اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم 

دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/118861 منشی دادگاه حقوقی  شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
بهشتی تهران

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به  به شماره فوق محکوم علیه خسرومظاهری محکوم  اجرایی  پرونده  به موجب 
پرداخت ۲59/۲5۶/۷۰5ریال درحق ایرج کیانی گردیده با توجه به امتناع نامبرده 

ازپرداخت اموال ذیل توقیف و به فروش می رسد.
آباد چم چنگ  واقع درصلح  به مقدار ۳۰۰۰مترمربع  یک قطعه زمین کشاورزی 
که درحال حاضردرتصرف رضا مظاهری می باشد. ارزش کل ملک مذکوربه مبلغ 

45۰/۰۰۰/۰۰۰ریال برآورد واعالم می گردد.
ملک مذکوردرمورخ 1۳95/11/۰4 رأس ساعت 9/۳۰ صبح ازطریق مزایده به فروش 
خواهد رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود شرکت 
کنندگان درمزایده پنج روزقبل ازمزایده ازطریق مراجعه به دفتراجرای احکام می 
توانند ازملک موصوف بازدید نمایند شرکت برای عموم با درنظرگرفتن ماده1۲۷ 
قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگان مزایده می بایست 1۰درصد مبلغ مزایده 
را      فی المجلس پرداخت ومابقی راظرف مهلت حداکثر یک ماه ازتاریخ مذکوربه 
حساب سپرده دادگاه واریزوفیش آنرا ارائه نمایند ودرصورت عدم انجام درمهلت مقرر 
1۰درصد مبلغ مزایده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط ومزایده 

مجددا برگزارمیگردد این آگهی درمعابرعمومی الصاق خواهد شد.
احمد پور- مدیردفتراجرای احکام دادگاه عمومی سامان

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و ضمائم و نسخه ثانی دادخواست

حسب پرونده کالسه 95۰۶۷9  آقای منصور ولدی زاده  دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت سعدی تنهایی فرزند سهراب  مطرح نموده که با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده و اجازه دادگاه و تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
به وی ابالغ می شود. و در روز 1۳95/11/۲5  رأس ساعت 9 در جلسه دادگاه)جهت 
استماع شهادت شهود(  حاضر و در غیر این صورت دادگاه برابر محتویات پرونده 

رسیدگی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 1 حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود                                                     

گهی مفقودی 
سند کمپانی سواری پژو ۲۰۶ مدل 8۳ به رنگ مشکی به شماره پالک ۷۲-414و۲۶ 
به شماره موتور FSS14۷91۷95 و شماره شاسی 8۳۶4۰9۳1 مفقود گردیده و 

اعتبار ندارد.
فریدونکنار

مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودروی  سواری 
پراید جی تی ایکس ای مدل 1۳85 به شماره پالک ۲9-989 س 1۲ شماره موتور 

 141۲۲85894185S  1۶۲84۶5      و شماره شاسی
به نام سید محمدطاهر سیدی شماره شناسنامه ۲8۶ محل صدور پاوه   مفقود گردید 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی احضار متهم 
اتهام صدمه بدنی غیر عمدی  به  اقبالی عموتین  اینکه متهم آقای محمد  نظربه 
در پرونده کالسه 95۰۳95تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه مجهول 
المکان بودن وی ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دوم دادیاریداسرای عمومی و انقالب تنکابن جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 

انتشار آگهیاقدام قانونی معمول خواهد شد م. الف 9۲۶/95
دادیاری شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب تنکابن

رضا نورمحمدی به نفت آبادان پیوست

کاپیتان پیشین پرسپولیس به جمع زردپوشان صنعت نفت اضافه شد.
به گزارش ایسنا، رضا نورمحمدی که در پایان فصل گذشته از جمع 
پرسپولیسی ها جدا شده بود، در ابتدای فصل به سیاه جامگان مشهد 
پیوست اما پس از مدت کوتاهی از جمع آنها جدا شد و یک نیم فصل 
به صورت اختصاصی تمرین کرد. او پس از انجام مذاکراتی در نهایت 

برای یک نیم فصل به جمع زردپوشان صنعت نفت آبادان اضافه شد.

قهرمانی تهران در مسابقات وزنه برداری جوانان 

تیم تهران عنوان قهرمانی مسابقات وزنه برداری جوانان ایران را به 
دست اورد.

به گزارش ایسنا، مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان ایران )رده 
سنی 19 تا ۲۰ سال( و انتخابی تیم ملی به میزبانی کرج برگزار شد.

تهران موفق شد عنوان  تیم  برداران در دو روز،  از رقابت وزنه  بعد 
قهرمانی را به دست آورد.

از نکات جالب مسابقات دسته 1۰5 کیلوگرم بود که علیرضا دهقان 
نتوانست عنوان نخست را به دست آورد و دوم شد.

صدرنشینی سیرجانی ها در لیگ برتر فوتبال بانوان

دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان با دیدارِ دو تیم باالی 
جدول رده بندی آغاز شد.

به گزارش ایسنا، دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان با 
دیدار دو تیم باالی جدول رده بندی آغاز شد و شهرداری سیرجان 
صدرنشین، به مصاف تیم چهارم جدول رده بندی رفت و با نتیجه 
5 بر ۲ توانست از سد پاالیش گاز ایالم بگذرد تا هم چنان در صدر 

جدول باقی بماند. 

کرمانشاه نماینده ایران در تورنمنت کشتی آزاد بلغارستان

تیم منتخب کشتی آزاد کرمانشاه پس از کسب نایب قهرمانی این 
بلغارستان  دانکلوف  در جام  قهرمانی کشور،  رقابت های  در  استان 

شرکت خواهد کرد.
فدراسیون کشتی در راستای حمایت از استان های برتر رقابت های 
کشتی قهرمانی کشور، نسبت به اعزام یک تیم منتخب از استان به 

رقابت های بین المللی پیش رو اقدام نموده است.
بر این اساس با توجه به نایب قهرمانی تیم کرمانشاه در رقابت های 
کشتی آزاد قهرمانی کشور بزرگساالن در گروه الف، و همچنین میزبانی 
چندین مسابقات کشتی در سال 95، فدراسیون کشتی نسبت به اعزام 
تیم منتخب کشتی آزاد کرمانشاه به رقابت های بین المللی دانکلوف 

بلغارستان اقدام نموده است.
در این راستا کلیه هزینه بلیط رفت و برگشت تیم منتخب کشتی آزاد 
کرمانشاه به این رقابت ها بر عهده فدراسیون کشتی خواهد بود. این 
موضوع در صورت اعالم آمادگی هیت کشتی مربوطه عملیاتی می 
شود. رقابت های بین المللی کشتی جام دانکلوف روزهای 18 تا ۲۰ 

فروردین ماه در شهر روسه بلغارستان برگزار می شود.

حسن یزدانی در صدر برترین 
آزادکاران جهان

فهرست برترین کشتی گیران آزادکار جهان در 
پایان سال ۲۰1۶ از سوی اتحادیه جهانی کشتی 
اعالم شد. به  گزارش  ایسنا، در این فهرست حسن 
یزدانی قهرمان المپیک ۲۰1۶ برزیل در صدر وزن 
۷4 کیلوگرم قرار دارد، کمیل قاسمی دارنده مدال 
نقره المپیک در جایگاه دوم وزن 1۲5 کیلوگرم و 
مصطفی حسین خانی دارنده مدال برنز رقابت های 
جهانی اوزان غیرالمپیکی نیز در جایگاه سوم وزن 
۷۰ کیلوگرم جای گرفت. حسن رحیمی آزادکار 
المپیک  برنز  مدال  دارنده  و  کیلوگرم   5۷ وزن 

۲۰1۶ نیز در جایگاه چهارم وزن خود قرار دارد.

شکست عجیب بارسلونا 
برابر اتلتیک 

بارسلونا با وجود 9 نفره شدن اتلتیک بیلبائو در 
سن مامس، مغلوب میزبانش شد.

به گزارش ایسنا، در آخرین دیدار رفت مرحله یک 
هشتم نهایی کوپا دل ری، تیم بارسلونا در سن 
مامس به مصاف اتلتیک بیلبائو رفت و دو بر یک 

شکست خورد.
دروازه  کردن  باز  قصد  اتلتیک  نخست  نیمه  در 
مهمانش را داشت، اما این اتفاق نیفتاد. حمالت 
اناری ها نیز بی نتیجه بود تا اینکه اشتباه  آبی 
آندرس اینیستا منجر به باز شدن دروازه بارسا شد.
بازیکنان قرمز و سفیدپوش از این فرصت استفاده 
کردند و »آریتس آدوریتز« گل نخست بازی را 

دقیقه ۲5 به ثمر رساند.
سه دقیقه بعد باز هم با اشتباه بازیکنان بارسلونا، 
قرار  خوب  موقعیت  یک  در  ویلیامز«  »اینیاک 
گرفت و ضربه اش درون دروازه آبی اناری ها جای 

گرفت تا بازی دو بر صفر به نفع اتلتیک شود.
در ادامه یک کرنر برای میزبان به دست آمد که 
آدوریتز دور از چشم داور با آرنج خود ضربه ای به 
گردن سامئول اومتیتی زد و باعث شد بازی برای 
دقایقی متوقف شود. این اتفاق موجب شد بازی 
خشن دنبال شود. به دنبال تنش  میان بازیکنان 
اینیستا،  اومتیتی،  آدوریتز،  صحنه  این  از  بعد 
یوردی آلبا و سرخیو بوسکتس کارت زرد دریافت 

کردند.
در نهایت نیمه اول با نتیجه دو بر صفر پایان یافت.
در نیمه دوم هر دو تیم به دنبال گلزنی بودند که 
در نهایت بارسا به گل رسید. ضربه کاشته لیونل 
مسی پس از برخورد به دیرک وارد دروازه اتلتیک 
شد. در ادامه »آندر ایتوراسپه« و »رائول گارسیا« 

نیز کارت زرد گرفتند.

خبــرخبــر

رنکینگ  آخرین  تکواندو،  جهانی  فدراسیون 
که  اعالم کرد  را  در سال ۲۰1۶  ورزشکاران 
حضور  بهترین ها  جمع  در  کار  تکواندو  سه 

دارند.
تکواندو هم  فدراسیون جهانی  سایت رسمی 
رده بندی  آغاز سال ۲۰1۷ میالدی،  با  زمان 
پایان سال ۲۰1۶  تا  را  تکواندوکاران جهانی 
اعالم کرد که امتیازات این رنکینگ تا پایان 

ماه دسامبر لحاظ شده است.
سوی  از  شده  اعالم  رنکینگ  آخرین  در 
پور  هادی  آرمین  تکواندو  جهانی  فدراسیون 
است،  پنجم  رده  در  کیلوگرم   -54 وزن  در 
 -58 وزن  دوم  رده  در  عاشورزاده  فرزان 
رده  در  یعقوبی  ابوالفضل  می باشد،  کیلوگرم 
بهنام  و  دارد  قرار  کیلوگرم   -۶۳ وزن  دهم 
اسبقی رده ششم وزن ۶8- کیلوگرم و مسعود 

حجی زواره رده سوم وزن ۷4- کیلوگرم را به 
خود اختصاص دادند.

وزن  پنجم  رده  خدابخشی  مهدی  همچنین 
امید  داشته،  اختیار  در  را  کیلوگرم   -8۰

عمیدی رده هجدهم وزن 8۷- کیلوگرم را به 
خود اختصاص داده و در وزن 8۷+ کیلوگرم، 
سجاد مردانی در رده سوم سنگین وزن قرار 

دارد.
 8 رده  در  علیزاده  کیمیا  زنان  گروه  در  اما 
رنکینگ وزن 5۷- کیلوگرم حضور دارد و در 
وزن ۶۲- کیلوگرم شکرانه ایزدی در رده 4۰، 
فاطمه روحانی در وزن ۷۳- کیلوگرم رده 4۶ 
و اکرم خدابنده رده 19 وزن ۷۳+ کیلوگرم را 

به خود اختصاص داده است.
و  خدابخشـی  مهـدی  عاشـورزاده،  فـرزان 
کیمیـا علیـزاده از سـال ۲۰1۷ میـالدی در 
حضـور  خودشـان  وزن  از  باالتـر  وزن  یـک 
مـاه  در  جدیـد  اوزان  کـه  داشـت  خواهنـد 
فوریـه  مـاه  از  و  شـده  آوری  جمـع  ژانویـه 

اعمـال خواهـد شـد.

رنکینگ جهانی تکواندو اعالم شد؛

سه تکواندو کار ایران در جمع بهترین های جهان

18 پینگ پنگ باز از ۲9 دی ماه در دو مرحله 
انتخابی تیم ملی به رقابت می پردازند.

نسبی، سرمربی  اله  لطف  پیشنهاد جمیل  با 
محمدرضا  موافقت  و  بزرگساالن  ملی  تیم 
میرالماسی، مدیر تیم های ملی، عالوه بر اعالم 
شرایط، 18 ورزشکار به مسابقات دو مرحله ای 

انتخابی تیم ملی دعوت شدند.
ورزشکاران دعوت شده به این رقابت ها به شرح 
ذیل شامل 1۶ نفر برتر آخرین رنکینگ ملی 
به  ورزشکار  دو  و  پایه  امتیازات  تخصیص  با 

تشخیص کادر فنی می باشند.
ضمنا هر دو مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی 
به صورت دوره ای و ۳ گیم از 5 گیم برگزار 
دعوت  ورزشکار  اول 18  مرحله  در  می شود. 
شده به رقابت می پردازند و با در نظر گرفتن 
پایه  امتیازات  )مجموع  شده  کسب  امتیازات 
تخصیص داده شده بر مبنای رنکینگ ملی به 
اضافه امتیازات مرحله اول(، هشت ورزشکار به 

مرحله دوم مسابقات دوره ای راه می یابند که 
پس از محاسبه مجموع امتیازات )امتیازات پایه 
رنکینگ ملی + امتیازات مرحله اول + امتیازات 
مرحله دوم (، نفرات برتر به ترتیب مقام معرفی 
خواهند شد. مرحله اول این پیکارها صبح و 
عصر ۲9 و ۳۰ دی ماه و مرحله دوم نیز پس 
از یک روز استراحت از صبح و بعدازظهر روز 
۲ بهمن در آکادمی تنیس روی میز مجموعه 

انقالب تهران برگزار می شود.
و  فنی  کادر  فدراسیون،  رئیس  ویژه  نماینده 
نمایندگان  همراه  به  ملی  تیم های  مدیریتی 
کمیته اخالق و انضباطی فدراسیون، ناظر بر 
این مسابقات می باشند و مقرر گردیده با توجه 
بین المللی  مهم  رویدادهای  بودن  نزدیک  به 
هر  کشور،  باشگاه های  برتر  لیگ  و  پیش رو 
کدام از این افراد گزارش های جداگانه ای را از 
روند برگزاری مسابقات به ریاست فدراسیون 

ارائه نمایند.

و  کشتی  اهالی  کنار  در  مردم  مختلف  اقشار 
پیشکسوتان ورزش ایران حضور پررنگی در مراسم 

سالگرد جهان پهلوان تختی داشتند.
مراسم چهل و نهمین سالگرد درگذشت جهان 
پهلوان تختی بر سر مزار وی در ابن بابویه شهرری 
برگزار شد و مانند سال های گذشته اقشار مختلف 
از  اهالی کشتی استقبال بسیار خوبی  مردم و 
این مراسم داشتند و با حضور گرم خود بار دیگر 
ارادتشان را به الگو و نماد پهلوانی ایران نشان دادند.

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، رسول 
خادم رییس فدراسیون کشتی، علیرضا حیدری 
پهلوانی،  کشتی  جهانی  فدراسیون  رییس 
محمدرضا طالقانی رییس اسبق فدراسیون کشتی، 
جهانی  فدراسیون  رییس  مهرعلیزاده  محسن 
کشتی پهلوانی، حمید سوریان دارنده ۷ طالی 
جهان و المپیک، علی اکبر حیدری دارنده مدال برنز 
المپیک، علیرضا لرستانی سرمربی تیم ملی کشتی 
قهرمان  میراسماعیلی  آرش  نوجوانان،  فرنگی 

سابق جودو به همراه بسیاری از همدوره ای های 
جهان پهلوان تختی و پیشکسوتان کشتی نیز 
در این مراسم حاضر شدند. علی اکبر حیدری از 
هم تیمی های جهان پهلوان تختی طی سخنانی 
با بیان اینکه صحبت از خوبی ها و جوانمردی های 
تختی تمامی ندارد، گفت: تختی چه در میدان 
مبارزه و چه بیرون از تشک نماد یک پهلوان واقعی 
بود و هیچ گاه دچار غرور نشد. او همواره با مردم 
مهربان بود و سعی می کرد گره از کار دیگران باز 
کند. دارنده مدال برنز المپیک افزود: وقتی ما به تیم 
ملی وارد شدیم تختی به عنوان بزرگتر تیم هیچ 
وقت به ما تذکر نمی داد بلکه همیشه با اعمال خود 
به ما یاد می داد چگونه باید برخورد کنیم. با دیدن 
اعمال تختی می فهمیدیم باید بعد از بلند شدن از 
تخت خواب آن را مرتب کنیم و بعد با لباس تمیز 
و آراسته بر سر میز صبحانه حاضر شویم و یا اینکه 
برای خروج از اردو باید از مربیان اجازه بگیریم و 

نظم و انضباط را سرلوحه کارمان قرار بدهیم.

مراسم باشکوه سالگرد تختی با حضور گسترده مردم رقابت ۱۸ پینگ پنگ باز در دو مرحله انتخابی تیم ملی
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لزوم پیشگیري از تخلیه فاضالب 
به رودخانه کرج

محیط  حفاظت  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
ضرورت  به  توجه  با  کرج  شهرستان  زیست 
کرج  محور  در  کش  لجن  خودروهاي  ساماندهي 
فاضالب  تخلیه  از  پیشگیري  منظور  به  چالوس 
محل  و  رودخانه  در  پذیرایي  خدماتي  واحدهاي 
هاي غیر مجاز و آلودگي منابع آب هاي سطحي 
بخشدار  حضور  با  اي  جلسه  در  زیرسطحی  و 
پلیس  داران،  کامیون  اتحادیه  نمایندگان  آسارا، 
شهري  خدمات  معاونت  چالوس،  کرج  محور  راه 
بخش  دهیاران  تعاوني  شرکت  کرج،  شهرداري 
آسارا مسئولین و کارشناسان اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان کرج در سالن جلسات این اداره 

برگزار گردید.
محیط  حفاظت  اداره  رئیس  لشگری  رضا  حمید 
اظهار  خصوص  این  در  کرج  شهرستان  زیست 
داشت؛ در این جلسه مقرر شد از این به بعد پلیس 
راه، از تردد کلیه خودروهاي لجن کش  غیر مجاز 
در محور کرج چالوس جلوگیري و آنها را جهت 
ساماندهي و اخذ تاییدیه هاي الزم به اداره محیط 
واحدهاي  کلیه  همچنین  نماید.  هدایت  زیست 
خدماتي پذیرایي نیز موظفند جهت تخلیه مخازن 
فاضالب خود صرفاً از خوروهایي که دارای مجوز 
فعالیت از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
کرج، بخشداري و اتحادیه کامیون داران هستند، 

استفاده نمایند.

برگزاری کالس مربیگری کشتی 
فرنگی در اراک

برگزاری  از  رئیس هیأت کشتی استان مرکزی 
اواخر بهمن  کالس مربیگری کشتی فرنگی در 

ماه خبر داد.
هماهنگی های  طبق  کرد:  اظهار  کلهر  حمید 
دوره  یک  کشتی  فدراسیون  با  گرفته  صورت 
کالس مربیگری کشتی فرنگی اواخر بهمن ماه 

در اراک برگزار خواهد شد.
کالس  دوره  یک  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
کار  دستور  در  نیز  فرنگی  رشته  داوری  ارتقای 

قرار دارد.
رئیس هیأت کشتی استان مرکزی بیان داشت: 
کالس  دوره  یک  برگزاری  نیز  آزاد  رشته  در 
برنامه های هیأت کشتی  و داوری در  مربیگری 
گنجانده شده است که اسفند ماه امسال برگزار 

می شود.
با  داور   ۶۲ و  مربی   ۶۰ هم اکنون  گفت:  کلهر 
هیأت کشتی استان همکاری دارند که دو نفر از 
داوران دارای کارت مربیگری بین المللی هستند.

تکمیل 3۰۰ واحد مسکونی برای افراد کم  
درآمد در استان بوشهر 

طرح  اجرای  در  گفت:  بوشهر  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
از ۶۰۰ واحد مسکونی در  بوشهر  استان  اجتماعی در  مسکن 
دست ساخت ۳۰۰ واحد آن امسال تکمیل و واگذار می شود. 
حمیدرضا حیدری بریدی در نشست با خبرنگاران در خورموج 
و  روستایی  مسکن های  کردن  سنددار  طرح  اینکه  بیان  با 
در  مطلوبی  روند  با  بوشهر  استان  در  جمعیت  کم  شهرهای 
دست اجرا است اظهار داشت: با همکاری و مشارکت اداره کل 
هزار   ۳ گذشته  درسال  بوشهر  استان  امالک  و  اسناد  ثبت 
که  بوشهر سنددار شدند  استان  در  روستایی  واحد مسکونی 

افزایش می یابد. برابر  به سه  رقم  این  امسال 
در  روستای  مسکونی  واحد  هزار   ۶ شدن  سنددار  از  وی 
سند  هزار   ۶ تاکنون  امسال  گفت:  و  خبرداد  امسال  ماه   9
بوشهر صادر  استان  واحدهای مسکونی روستایی در  مالکیت 
افزون  سند  هزار   9 به  رقم  این  امسال  پایان  تا  که  شده 

می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی بوشهر احیای بافت های 
این  برنامه های  از  دیگر  یکی  را  بوشهر  استان  در  فرسوده 
شهری  فرسوده  بافت های  احیاء  برای  افزود:  و  دانست  نهاد 
برنامه اجرایی آن در حال تدوین است که با تحقق این مهم 

می شود. عملیاتی  شده  یاد  طرح 
و  هادی  طرح های  اجرای  اینکه  بیان  با  بریدی  حیدری 
مسکن  بنیاد  برنامه های  دیگر  از  روستایی  سازی  مقاوم 
نه  طرح ها  این  اجرای  کرد:  خاطرنشان  است  بوشهر  استان 
تنها سبب عمران و آبادانی روستاها و شهرهای کم جمعیت 
در  روستاها  به  شهرها  از  معکوس  مهاجرت  بلکه  می شود 
سبب  شده  یاد  طرح های  اجرای  اینکه  بیان  با  دارد.وی  پی 
مهاجرت 15 درصد روستائیان از شهرها به روستاها شده افزود: 
طرح های  از  روستایی  منازل  سازی  مقاوم  و  هادی  طرح های 
اجرایی،  دستگاههای  همه  مشارکت  با  نهاد  این  موفق 
شده  اجرا  بوشهر  استان  ودهیاران  بخشداران  فرمانداران، 

است.
اجرای طرح  به  اشاره  با  بوشهر  استان  بنیاد مسکن  مدیرکل 
جمعیت  نفر  هزار   ۲5 زیر  شهرهای  در  اجتماعی  مسکن 
زیر  شهرهای  در  مسکونی  واحد   ۶۰۰ گفت:  بوشهر  استان 

نفر استان بوشهر در دست ساخت است. ۲5 هزار 
زیر  شهرهای  در  مسکن  ساخت  طرح  پیشرفت  حیدری 
دانست  درصد   45 را  بوشهر  استان  جمعیت  نفر  هزار   ۲5
درصد   45 از  بیش  آن  مسکونی  واحد  کرد:۳۰۰  تصریح  و 
بهره برداری  به  و  تکمیل  امسال  که  دارند  فیزیکی  پیشرفت 
این  به  بالعوض  وام  پرداخت  به  اشاره  با  می رسد.وی 
یاد  طرح  در  مسکن  متقاضیان  گفت:  مسکونی  واحدهای 
بر  بوشهرعالوه  استان  نفر  هزار   ۲5 زیر  شهرهای  در  شده 
به  نیز  ریال  میلیون   ۲5 ریالی  میلیون   ۲۰۰ تسهیالت 

می شود. پرداخت  بالعوض  صورت 

خبر خبر

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
جنوبی  پارس  فازهای  تکمیل  با  گفت:  پارس 
به روزانه  صنعتی  منطقه  این  در  گاز   تولید 

 5۰۰ میلیون متر مکعب رسید. 
مهدی یوسفی در آیین تکریم و معارفه فرمانده 
منطقه  سیدالشهدا)ع(  بسیج  مقاومت  حوزه 
در  بسیج  مهم  جایگاه  به  اشاره  با  پارس  ویژه 
حضرت  داشت:  اظهار  گوناگون  عرصه های 
همواره  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  و  امام)ره( 
بسیج را مردمی می دانند چراکه بسیج در تمام 
عرصه های اجتماع نقش مهم و تاثیرگذاری دارد.
با اشاره به اینکه با حاکمیت تفکر بسیجی  وی 
تحریم ها  از  قبل  به  ایران  از  نفت  صادرات 
که  شرایطی  در  کرد:  تصریح  است  برگشته 
بتوانند  نفت  وزارت  نمی کرد  فکر  هیچ کس 
از  قبل  وضع  به  را  نفت  صادرات  وضعیت 
و  بسیجی  تفکر  حاکمیت  برگرداند،  تحریم ها 
زمانی  در  اتفاق  این  تا  شد  سبب  جهادی  کار 

کمتر از زمان پیش بینی شده محقق شد.
جنوبی  پارس  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
بسیار  کارهای  تحریم ها  اوج  در  اینکه  بیان  با 
بزرگی در پارس جنوبی ایجاد شد خاطر نشان 

تکمیل  روند  داخلی  متخصصان  تالش  با  کرد: 
فازهای پارس جنوبی شدت گرفت بگونه ای که 
به  منطقه  این  در  گاز  تولید  ظرفیت  هم اکنون 
است  رسیده  مترمکعب  میلیون   5۰۰ از  بیش 
که بیانگر حاکمیت تفکر بسیجی و کار جهادی 

در این منطقه است.

بسیجی  تفکر  و  روحیه  اینکه  بیان  با  یوسفی 
می رساند  پیشرفت  و  کمال  اوج  به  را  انسان 
می توان  بسیجیان  توانمندی  به  اتکای  با  گفت: 
جنوبی  پارس  حوزه  در  نظام  که  داد  قول 
باوجود  که  می گوییم  افتخار  با  و  است  سربلند 
مختلف  مذاهب  و  نژادها  و  قوم ها  و  فرهنگ ها 

با  و  بسیجی  روحیه  با  همه  منطقه،  این  در 
وحدت در تالش برای پیشبرد امور هستند.

پارس  صنعتی  منطقه  در  اینکه  بیان  با  وی 
دارد  وجود  طبیعی  حوادث  احتمال  جنوبی 
 5۰۰ روزانه  تولید  شرایط  کرد:در  تاکید 
پتروشیمی،   ۳۰ وجود  گاز،  مترمکعب  میلیون 
دیگر  و  فرودگاه  و  بندر  و  گازی  مجتمع   ۲4
و  طبیعی  حوادث  بروز  احتمال  تاسیسات 
بسیج  آمادگی  و  حضور  و  دارد  وجود  صنعتی 

در این زمینه حائز اهمیت است.
اشاره  با  جنوبی  پارس  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
امام  سپاه  فرمانده  جمیری  سردار  اینکه  به 
صادق)ع( استان بوشهر اعتماد باالیی به جوانان 
توانمند  نیروهای  از  بنوی  کرد:  بیان  دارد، 
مسئولیت های  داشتن  با  که  هستند  سازمان 
دارای  نفت  صنعت  بسیج  حوزه  در  متعددی 

توانمندی باالیی برای این حوزه است.
در این آئین ضمن تقدیر از تالش ها و زحمات 
مقاومت  حوزه  سابق  فرمانده  علوی  محمدتقی 
ایوب  پارس،  ویژه  منطقه  سیدالشهدا)ع(  بسیج 
بنوی به عنوان فرمانده جدید این حوزه معرفی 

شد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبرداد: 

روزانه 5۰۰ میلیون متر مکعب تولید گاز در منطقه پارس جنوبی 

هیات موضوع

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۳95۶۰۳1۶۰۰۲۰۰۲414هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای تورج سرخکی فرزند عبداله 
به شماره شناسنامه 19۰1۳صادره از اسالم آبادغرب در یک باب ساختمان مسکونی 
به مساحت 11۷،14 متر مربع پالک ۲۶41 فرعی  از 1 اصلی واقع در اسالم آباد 
غرب  شهرستانی آپانس مانی پالک 1 شامل مبایعه نامه عادی وعدم دسترسی به 
مالک محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳95،1۰،1  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳95،1۰،18

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

دادنامه
پرونده کالسه 95۰998۰۲۲۷۰۰۰۲۳۳شعبه 1۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 

شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره95۰99۷۰۲۲۷۰۰۰89۷
خواهان:آقای مرتضی اسماعیلی فرزند محمدرضا باوکالت خانم فریبا دارابی فرزند رستم وخانم 
سیمین عذار رستمی فرزند مروتعلی   خواندگان: آقای مهدی اسالمی کوبائی وحسین صفری 

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

وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.      رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای مرتضی اسماعیلی باوکالت خانم فریبا دارابی وخانم سیمین عذار 

رستمی به طرفیت آقای مهدی اسالمی کوبائی وحسین صفری 
 بخواسته صدور حکم مبنی براعسار از پرداخت هزینه دادرسی درکالسه 95۰۲4۰ این دادگاه 
نظر به اینکه مندرجات استشهادیه پیوست دادخواست ومودای اظهارات شهود در جلسه 
دادرسی همگی داللت بر صحت ادعای نامبرده مبنی بر عدم استطاعت مالی کافی درجهت 
پرداخت هزینه دادرسی پرونده موصوف دارد ودرقبال دعوی مطروحه ایرادودفاعی از جانب 
مدعی علیه بعمل نیامده تا موجبات بطالن وبی اعتباری آنرا فراهم آورد ودلیلی که حاکی 
از تمکن وتوانائی مالی مدعی اعسار باشد به دادگاه ارائه نشده ودرپرونده موجود نیست لذا 
دادگاه باعنایت بمراتب فوق الذکر ومقررات مواد 51۳/5۰8/5۰4 ق آ د م ضمن احراز صحت 
ادعای معنونه واعسار خواهان از پرداخت دوسوم هزینه دادرسی حکم بر معافیت موقت از 
تادیه دوسوم هزینه دادرسی درتمام مراحل رسیدگی مربوط به این دعوی را صادرواعالم می 
نماید وخواهان موظف است یک سوم دیگر هزینه دادرسی را پرداخت نماید چنانچه مدعی 
اعسار دردعوای اصلی محکوم له واقع گردد بمحض وصول محکوم به مکلف به پرداخت مبلغ 
هزینه دادرسی به خزانه دولت می باشد رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز ازتاریخ ابالغ قابل 

تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر می باشد.
110/118858 رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی ماده سه

 قانون تعیین تکلیف ووضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آقای کریم حسینی  فرزند عزیز خان درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 1۳4 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳ کرمانشاه معروف به پشت 
باریکه که از آقایان فتح اله حسینی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه  9۲ – ۲۷  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره  1۳9۲۶۰۳1۶۰۰۷۰۰4998 مورخ  ۲4 / 
1۲ / 1۳9۲ ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۲۷ / 158  متر 
مربع به نام آقای کریم حسینی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
برزو بیگ می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان  چه 
کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره  محل تحویل دهد. 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد 
تقاضا به نام آقای کریم حسینی  صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول  18  /   1۰  /  1۳95 تاریخ انتشار دوم  ۳ /   11 /  1۳95

پرونده کالسه 9509988460300778 
شماره  نهایی  تصمیم  جوانرود  شهرستان  حقوقی   عمومی  دادگاه   1 شعبه   

95۰99۷84۶۰۳۰1۰4۶
خواهان : آقای لطیف هاشمی فرزند نصرالدین  به وکالت آقای سروش تنهائی فرزند 

میراحمد به نشانی –کرمانشاه – جوانرود خ قاضی روبروی دادگستری
خوانده : خانم بیان حسین برخبارانی  فرزند صدرالدین  به نشانی مجهوالمکان

خواسته : الزام به تمکین     رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای سروش تنهایی فرزند میراحمد بوکالت آقای لطیف 
هاشمی فرزند نصرالدین بطرفیت خانم بیان حسینی برخبارانی فرزند صدرالدین به 
خواسته الزام خوانده به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک مستند به رونوشت 
تصدیق شده سند نکاحیه پیوست باترتیب شماره ترتیب 1۲8ثبت دفتر ازدواج 119 
حوزه ثبتی جوانرود دادگاه با عنایت به اوراق پرونده خصوصا متن دادخواست تقدیمی 
ومالحظه رونوشت تصدیق شده سند نکاحیه پیوست وهمچنین سند مالکیت یک باب 
ساختمان با وسایل الزم زندگی برابر یک حلقه سی دی پیوست پرونده واینکه خوانده 
با ابالغ اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نشده ودلیلی در رد خواسته خواهان ارائه 
ننموده است لهذا خواسته خواهان وارد است ومستندا به مواد 1114،1111،11۰۲ 
از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به تمکین از خواهان وبازگشت به زندگی 
مشترک صادر واعالم می گردد رای صادره غیابی محسوب ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد وبا انقضای مهلت واخواهی ظرف 

مدت بیست قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان  جوانرود - خسروآبادی

رونوشت برابربا اصل اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(  جوانرود – مالح

دادنامه
پرونده کالسه 94۰998۰۲۲۶5۰۰85۰شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره95۰99۷۰۲۲۶5۰۰984
خواهان:آقای امیر خرم دل واحد فرزند محمدمهدی باوکالت آقای هادی حسین 

نژادبائی فرزند محمدعلی
خواندگان: شرکت داریس پخش پرشین وآقای هادی حکمت آرا وآقای ایمان 

مهدیزاده طالبی
مطالبه  و  دادرسی  مطالبه خسارت  و  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  ها:  خواسته 

وجه چک 
گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به شعبه وثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت 
توجه  با  است  تشکیل  ذیل  کنندگان  امضاء  تصدی  به  دادگاه  مقرر  العاده  فوق 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می 

نماید.
رای دادگاه

باوکالت آقای  امیر خرم دل واحد فرزند محمدمهدی  در خصوص دعوی آقای 
هادی حسین نژادبائی فرزند محمدعلی به طرفیت شرکت داریس پخش پرشین 
مبلغ  مطالبه  بخواسته  طالبی  مهدیزاده  ایمان  وآقای  آرا  حکمت  هادی  وآقای 
عهده   89/۲/1۰-۳99449 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ریال 
بانک رفاه کارگران شعبه وزارت کار تهران بااحتساب خسارت دادرسی وتاخیر 
تادیه به شرح متن دادخواست تسلیمی باالتفات به اینکه وجود مستندات دعوی 
وبا  دارد  مرقوم  وجه  میزان  به  خواندگان  ذمه  دراشتغال  ظهور  خواهان  درید 
عنایت به اینکه دعوی مطروح ومستندات آن مصون ازهرگونه تعرض خواندگان 
باقیمانده است بااستصحاب بقاء دین بر  ذمه خواندگان دعوی خواهان را مقرون 
آ د م ومواد  به مواد 5۲۲/519/515/5۰۲/198 ق  وبااستناد  به واقع تشخیص 
۳1۳/۳1۰/۳14/4۰۳ ق تجارت وماده 19 وتبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور 
چک وماده واحده استفساریه آن مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام 
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد ودومیلیون ریال 
به  ما  که  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۲/9۳۲/۰۰۰ ومبلغ  خواسته  اصل  بابت 
التفاوت آن پس ازاحتساب خسارت تاخیرتادیه دریافت خواهد شد وحق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی وهمچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه براساس نرخ 
از  خواسته  اصل  به  راجع  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  تورم  شاخص 
به در حق خواهان صادرواعالم می  ایصال محکوم  لغایت  تاریخ سررسید چک 
گردد مدیردفتر محترم دفتر موظف است نسبت به دریافت مابه التفاوت هزینه 
دادرسی وابطال تمبر اقدام نماید.رای صادره غیابی وظرف مهلت ۲۰ روز ازتاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه وظرف۲۰روز دیگر قابل اعتراض ورسیدگی در 

دادگاه تجدید نظر می باشد.
110/118855 رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی موضوع ماده 3
 قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی     قطعه یک ایالم 
1.آقای مسعود بختیاری، فرزند صیدامیر، به کدملی45۰۰۶94۷14 به استناد رای 
شماره 1۳95۶۰۳15۰۰1۰۰۰5۰۳ مورخ 1۳95/۰۳/11 ششدانگ اعیانی یک باب 
مغازه طبقه اول بدون قدرالسهم از عرضه کل، به مساحت 18/۶۳متر مربع، پالک  
شماره 8۰ فرعی از۳۷اصلی، واقع در ایالم – پاساژرضا ، خریداری شده از نصرت اله 

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

صدور سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/1۰/18 تاریخ انتشار نوبت دوم:۰۳ /95/11

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – صفری

دادنامه
پرونده کالسه 95۰998۲1۶۰5۰۰۳۶8شعبه 4۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید صدر تهران تصمیم نهایی شماره95۰99۷۲1۶۰5۰1۰49
خواهان:آقای محمد صادق محمدی فرزند سیف الدین با وکالت خانم مرضیه رحیمی 

زاده فرزند مسعود وآقای محمدامین محمدی فرزند سیف الدین
خوانده: آقای مهرزاد شاه ورنی روشنده فرزند رحمت

خواسته ها: مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه سفته 
گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به شعبه وثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده 
مقرر دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با توجه به محتویات پرونده 

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

در خصوص دعوی آقای محمد صادق محمدی فرزند سیف الدین با وکالت خانم 
مرضیه رحیمی زاده فرزند مسعود وآقای محمدامین محمدی فرزند سیف الدین به 

طرفیت آقای مهرزاد شاه ورنی روشنده فرزند رحمت
بخواسته مطالبه مبلغ ۶5۰/۰۰۰/۰۰۰ریال وجه 1۳ فقره سفته به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه ازسررسید ومطالبه لغایت اجرای حکم وخسارت دادرسی باعنایت به 
ادعای اقامه شده وتوجه به مستندات ابرازی منضم درخواست از جمله سفته های 
شماره ۲۷951۷ الی ۲۷9518 و ۳5918۳ الی ۳59184 و 1۶9۶۳8 و 4۲5۶8۲ الی 
4۲5۶89 باسررسید تعیینی 95/5/1 و توجه به نحوه چگونگی صدور سفته ها حسب 
مواد ۳۰8/۳۰۷ به بعد قانون تجارت وباتوجه به مقررات مواد ۲49/۳۰9 قانون مذکور 
ووصف تجریدی حاکم بر اسناد تجارتی واصل عدم توجه به ایرادات ونیز عدم ابراز دلیلی 
ازسوی مدعی علیه به نحوی که موجبات عدم استحقاق خواهان یارد ادعای وی فراهم 
آید فلذا دادگا بااستناد به مقررات مواد 5۲۲/519/515/5۰۳/5۰۲/198/194/۳/۲ ق 
آ د م ومواد ۲49/۳۰9/۳۰8/۳۰۷ ق تجارت دعوی خواهان را ثابت ومحمول برصحت 
وحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مجموعا ۶5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت 
اصل خواسته  ومبلغ ۲1/۲8۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات وهزینه دادرسی ونیز حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت هنگام  
نماید. رای صادره غیابی وظرف مهلت  پرداخت در حق خواهان صادرواعالم می 
۲۰ روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه وظرف۲۰روز دیگر قابل اعتراض 

ورسیدگی در دادگاه تجدید نظر می باشد.
110/118833 رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی

زاده  مراد  سلمان  بطرفیت  امیری  سیدحسین  خواهی  نظر  تجدید  درخصوص 
اقدام  نوعی  علی  ومحمد  داالنی  ومنیجه  محمدی  وابوالفضل  ناصری  ومحمد 
ویحیی المعی نسبت به دادنامه شماره 95۰99۷۰۲۳۲1۰۰۷۳5 صادره از شعبه 
15۶ دادگاه عمومی تهران و بلحاظ مجهول المکان بودن  تجدیدنظر خوانده به 
سیف اله مقیمی ابالغ میشود مقتضی است حسب ماده ۳4۶ قانون ایین دادرسی 
مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و یا به دادگاه 

تحویل دهید واال پرونده باهمین کیفیت به تجدیدنظرارسال میگردد.
11۰/1188۷۰ مدیردفتر شعبه 15۶ دادگاه عمومی تهران

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  
نموده  که جهت رسیدگی به شعبه ۲5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی تهران  واقع  در تهران _ خیابان شهید سپهبد قرنی-تقاطع خیابان 
سمیه- مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع  و به کالسه 95۰998۰۲۲8۶۰۰۶۰9  
ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  1۳95/1۲/14 ساعت 8/۳۰ تعیین شده 
نیشابوری( و در خواست   بودن خوانده)سعید  المکان   به علت مجهول   است  
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  
در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  
آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  
و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در 

وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/118864 منشی دادگاه حقوقی  شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
بهشتی تهران

آگهی مفقودی
سند مادر خودرو سواری رنو 5 به شماره شهربانی ایران۷۲-۳۶۷ق۷۷ و شماره شاسی 

۲5۰۷5۲ مفقود فاقد اعتبار است.
بهشهر

اصالحیه 
آگهی مناقصه عمومی شرایط شناسایی و انتخاب پیمانکار تامین نیرو سازمان میادین میوه وتره بار و فرآورده 
های کشاورزی شهرداری کرج که در روز چهارشنبه مورخ 15 دی ماه 1395 صفحه 4 به شماره نشریه 3394 
روزنامه  پیام زمان به چاپ رسیده در قسمت بند 5- »مطابق دستورالعمل شماره 10333 مورخ 95/4/23 و 
الزامات مربوط به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط، بانضمام کلیه مدارک ثبتی 

مرتبط شرکت با موضوع مناقصه دارای اعتبار قانونی و رضایت نامه های اخذ شده و گواهی حسن انجام کار 5 مورد با موضوع مرتبط و کلیه قراردادهای 
منعقده حداقل 5 قرارداد مشابه که دو قرارداد از آنها باالی 50 نفر نیرو و یا مبلغ ریالی قرارداد باالی 12 میلیارد ریال باشد، با ارگان های طرف قرارداد 
ممهور به مهر و تائیدیه شرکت مدارک مربوط به استقرار دفتر مرکزی در شهر کرج - در پاکت )ب( الزامی است« صحیح می باشد که بدین وسیله 

اصالح می گردد..

بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به  بنا 
بختیاری  و  چهارمحال  طبیعی  منابع  الملل 
در آئین تقدیر و تجلیل از نمونه های منابع 
طبیعی کشور که در 8 دي ماه 95 باحضور 
رئیس سازمان  و  وزیرجهاد کشاورزی  معاون 
تهران  کشوردر  آبخیزداری  و  جنگلها،مراتع 
برگزار شد علی محمدی مقدم مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان لوح رتبه نخست 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان های کشور 
را از دست دکتر جاللی معاون وزیر و رئیس 
کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگلها  سازمان 

دریافت نمود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال 
پیام  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  بختیاری  و 
طبیعت گفت ازمجموعه  پنج برنامه راهبردي 
کشور  وآبخیزداري  جنگلها،مراتع  سازمان 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره 
در چهار برنامه )مدیریت جامع منابع طبیعي، 

حفاظت مشارکتي،پیشگیري از حریق، ایجاد 
طبیعي(  منابع  از  حمایت  وصندوق  تشکلها 
منابع طبیعی  رتبه نخست  به دریافت  موفق 

استان های کشور گردید.
اداره کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری 
برای دومین سال پیاپی با کسب رتبه نخست 

کشوری با اقتدار بر بام ایران ایستاد.

اختصاص رتبه نخست منابع طبیعی چهارمحال و 
بختیاری در کشور

درچهل  اصفهان  شیرانی-اصفهان-شهرداری 
وسومین برنامه از سری برنامه های »هرهفته چند 
افتتاحیه « خود به برکت نام شهدای مدافع حرم 

این استان ،منطقه یازده شهر را عطرآگین نمود.
زنی  کلنگ  از  مراسم  دراین  اصفهان  شهردار 
وگفت:  داد  خبر  حرم  مدافع  شهدای  بوستان 
تملک این بوستان بیش از دوازده میلیارد تومان 
هزینه داشته است وبالشک برای احداث آن نیز 
بیش چهارمیلیاردتومان هزینه خواهد داشت که 
به مدد همکاران ما در منطقه یازده وبرکت نام 
شهدا اجرایی خواهدشد.جمالی نژاد با اشاره به 
دو پروژه ای که درمنطقه یازده کالن شهر اصفهان 
کلنگ زنی شده است گفت: عملیات اجرایی 
خیابان سردارشهید یدا... تقی یار به عنوان دومین 
پروژه این منطقه با اعتباری بالغ بر 4ونیم میلیارد 
تومان آغاز خواهد شد ،البته قابل ذکراست که 
هر دو این پروژه ها با اعتبار بیست ویک میلیارد 
تومان به بهره برداری خواهند رسید .وی از طرح 
پارک های موضوعی و پردیس های فرهنگی 
در شهرخبرداد وافزود: با توجه به موضوعات 
مختلف در سراسر شهر اصفهان پارک وفضای 

سبز احداث خواهد شد و با پیشرفت این طرح 
ها سرانه فضای سبز شهر افزایش خواهد یافت 
برای  بلکه  زیبایی شهر  در  تنها  نه  امر  این  که 
سزایی  به  نقش  نیز  هوا  آلودگی  از  جلوگیری 
سال  داشت:  اظهار  نژاد  داشت.جمالی  خواهد 
گذشته با اجرایی کردن طرح نذر درخت با یاد 
وکاشت  اصفهان  شهر  هزارشهید  وسه  بیست 
را  کاری  درخت  سرانه  درخت  اصله  23هزار 
درشهرمان افزایش دادیم و با توجه به نیاز شهر 
نسبت به میزان آلودگی هوا  ،اجرایی کردن این 
طرح ها وکاشت گونه های مختلف گیاهان ، 
کمک بسزایی به شهر شد وهمچنین فضای سبز 
شهرشهید پرورمان  هم عطروبوی شهدا را گرفته 
است.شهردار اصفهان درپاسخ به سوال خبرنگار 
معیارشهرداری  اینکه   با  رابطه  در  زمان   پیام 
اصفهان برای انتخاب زمین هایی  که بعضا قابلیت 
کشاورزی تا چند ماه قبل را داشته اند و برای 
چنین پروژه هایی درنظرگرفته می شوند چیست 
؟ گفت: در طرح تفضیلی شهر اصفهان که توسط 
ها  کاربری  میشود  انجام  کارشناسان شهرداری 
کامال مشخص و سرانه ها مکان یابی شده است.

درچهل وسومین برنامه از سری برنامه های »هرهفته چند افتتاح«

فضای سبز اصفهان عطروبوی شهدا گرفت
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اجرای پروژه تعویض شبکه 
توزیع آب شرب روستای پیچ 

سید یابر حمیدیه 
توزیع  شبکه  های  لوله  تعویض  کلنگ 
یابر  سید  پیچ  روستای  اهالی  شرب  آب 
و  فرسودگی  بدلیل  حمیدیه  شهرستان 

شکستگی های مکرر به زمین خورد.
و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
فاضالب روستایی استان خوزستان معاونت 
فنی و توسعه این شرکت با اعالم این خبر 
پیچ  روستای  شرب  آب  توزیع  شبکه  که 
بود،  اصالح  و  تعویض  نیازمند  یابر  سید 
به  منجر  توزیع  شبکه  فرسودگی  گفت: 
با  که  بود  آب شده  رفت  هدر  و  شکستگی 
 1۳95 سال  استانی  اعتبارات  از  استفاده 

پروژه تعویض به مرحله اجرا درآمد.
عبدالهادی ساداتی ادامه داد: این پروژه در 
آب  فشار  افزایش  و  کیفیت  بهبود  راستای 
شرب اهالی روستای پیچ سید یابر اجرایی 

می شود.
وی با بیان اینکه این پروژه در قالب دیون 
و ظرف مدت ۳ ماه به بهره برداری خواهد 
رسید، گفت: اعتبار مورد نیاز این پروژه ۲ 
استانی  اعتبارات  از  که  است  ریال  میلیارد 

تامین خواهد شد.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  ساداتی 
در  روستا  اهالی  مشارکت  به  اشاره  با 
حفظ و نگهداری شبکه توزیع اب شرب و 
خطوط انتقال آب، گفت: دولت در اجرای 
را تخصیص می  نیاز  اعتبار مورد  پروژه ها 
قبال  در  ای  هزینه  آن  از  پس  اما  دهد 
لذا  شود،  نمی  پرداخت  نگهداری  و  تعمیر 
و  ها  لوله  از  نگهداری  در  مردم  مشارکت 
پرداخت قبوض آب بها بسیار کمک رسان 

است.
از سایر  بها  پرداخت قبوض آب  افزود:  وی 
های  شرکت  توسط  شده  صادر  های  قبض 
مبالغ  کلیه  حالیکه  در  است  کمتر  دیگر 
راستای  در  بها  آب  حق  بابت  پرداختی 
شبکه  و  انتقال  خطوط  نگهداری  و  تعمیر 
توزیع آب شرب روستایی هزینه می شود.

یابر  سید  پیچ  روستای  است  گفتنی 
بالغ  جممعیتی  با  خانوار   4۲۰ حمیدیه 
و  دارد  پوشش  تحت  را  نفر   188۰ بر 
 عملیات تعویض شبکه توزیع آب شرب آن

 ۶ کیلومتر خواهد بود.

اداره کل امور اقتصادی و دارایی البرز برگزار کرد؛
جلسه پیگیري نامه هاي مردمي مرتبط با 

بانکها در سیستم سامد

سیستم  در  بانکها  با  مرتبط  مردمی  های  نامه  پیگیری  جلسه 
با  مرتبط  مردمي  هاي  نامه  پیگیري  شد.جلسه  برگزار  سامدرز 
البرز در تاریخ۲۶ آبان 1۳95 در  سفر رئیس جمهور به استان 
حوزه امور بانکي ثبت شده در سیستم سامد با حضور نماینده 
مدیرکل  البرز،  استان  دارایي  و  اقتصادي  امور  مدیرکل  و  وزیر 
البرز  امور حقوقي استانداري  بازرسي ،مدیریت عملکرد و  دفتر 
صادرات،   ، تجارت  ملت،  مسکن،  ملي،  بانکهاي  نمایندگان  و 
کشاورزي، رفاه، توسعه تعاون، سپه و مهرایران در استان البرز، 
در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادي و دارایي استان البرز 
و  اقتصادی  امور  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  برگزار شد.به 
مدیرکل   » حاجیوند  »علي  جلسه  این  در  البرز،  استان  دارایی 
البرز  امور حقوقي استانداري  بازرسي، مدیریت عملکرد و  دفتر 
گفت: یکي از موفقیتها وتدابیر دولت یازدهم استفاده از روشهاي 
نوین به منظور انتقال نظرات و دیدگاه هاي مردم به دولتمردان 
است و سامانه 111)سامد(با این هدف و در راستاي تکریم ارباب 

رجوع راه اندازي  شده است. 
در ادامه این جلسه، »ابوالفضل فالح« نماینده وزیر و مدیرکل 
البرز و رئیس شوراي هماهنگي  اقتصادي و دارایي استان  امور 
مدیران استاني وزارت امور اقتصادي و دارایي، اخذ گزارش هاي 
آماري و عملکردي واحدهاي تابعه در سطح استان)بانکها، بیمه 
ها، امور مالیاتي، گمرک، بورس و اوراق بهادار( و جمع بندي آنها 
جهت ارائه به مراجع ذیصالح را از جمله وظایف رئیس شوراي 
هماهنگي مدیران استاني وزارت امور اقتصادي و دارایي عنوان 
کرد و افزود: پس از سفر رئیس جمهور به استان البرز، نامه هاي 
ثبت شده در سامانه سامد به اداره کل امور اقتصادي و دارایي 
وزارت  استاني  تابعه  هاي  دستگاه  به  ارجاع  البرز جهت  استان 

اقتصاد بمنظور رسیدگي و انجام اقدام الزم ارسال شد.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادي و دارایي استان البرز در 
جمع نمایندگان بانکهاي استان با تاکید بر اینکه مردم سرمایه 
هاي اصلي نظام و دولت هستند و به فرمان مقام معظم رهبري 
مردم در اولویت امور قرار دارند، خاطرنشان کرد: بانکهاي استان 
نامه هاي مردمي  در اسرع وقت نسبت به رسیدگي و پیگیري 
سفر ریاست جمهوري به استان البرز اقدام الزم را بعمل آورده 
جهت  استان  دارایي  و  اقتصادي  امور  کل  اداره  به  را  نتیجه  و 

انعکاس به مراجع ذیصالح اعالم نمایند.

خبر خبر

دادنامه

شاکی : آقای صفیه رحیمی  به نشانی 4 دانگه خ فارسیان م درویش نبش الغدیر پ۲ زنگ۲ 
متهمین : 1- آقای عباس رضائی مهر فرزند محمد رضا به نشانی 4 دانگه خ زارع باغ زهرا اتحاد ۳پ 18۷   ۲- آقای سعید قاسمی پری به نشانی مجهول المکان 

اتهام ها:   1. ضرب و جرح عمدی  ۲. ایجاد مزاحمت   
رعایت  با  و  گرفته  قرار  رسیدگی  تحت  فوق  و طی کالسه  ثبت  این شعبه  به  ارجاع  از  که پس  نموده  دادگاه  تقدیم  باال  متهم  علیه  گردشکار: شکات شکایتی 
تشریفات آئین دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

با  آزاد  فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر.  تهران.  اهل   . . مجرد  آزاد  . شغل  ۲۳ ساله  . سن  فرزند محمدرضا  1- عباس رضایی مهر  آقایان  اتهام  درخصوص 
مردم  نوامیس  بر  مزاحمت  ایجاد  بر  دائر  نبوده  دردست  بیشتری  اطالعات  بودن  المکان  مجهول  بعلت  که  قاسمی چراغی  ۲- سعید  کفالت   قبولی  قرار  صدور 
وایراد ضرب و جرح عمدی وتوهین واهانت موضوع شکایت خانم صفیه رحیمی فرزند عبدالنظیر وسهیال گوهری فرزند غالم حسین ؛ دادگاه با توجه به اوراق 
و  را دیدیم  آنها  بودیم که در خیابان  با موتور  اینکه من و سعید  بر  اول  واقرار ضمنی متهم ردیف  انتظامی وشکایت شکات  پرونده وگزارش مرجع  ومحتویات 
نگاه کردیم و گفتند که آدم ندیدید گفتیم مثل شما ندیدیم ودرگیر شدیم ودفاعیات بال وجه متهم ردیف اول که اول او توهین کرد سپس من توهین کردم 
وکیل  و  است  نکرده  ارسال  دفاعیه  والیحه  نیافته  ولی حضور  دعوت  رسیدگی  آگهی جهت  نشر  از طریق  بودن  المکان  مجهول  بعلت  دوم  ردیف  متهم  واینکه 
معرفی ننموده است لذا دادگاه بزه های انتسابی را بر متهمین محرز ومسلم دانسته وبه استناد مواد ۶۰8و۶19 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1۳۷5 و مواد 
ایجاد مزاحمت در مالء عام  ازبابت  را  اول  قانون مجازات اسالمی مصوب 1۳9۲  متهم ردیف  از  الف ماده 488. 49۲.۷14و۷15  بند   .  448.449.45۰.4۶۲
نسبت به خانم سهیال گوهری با رعایت ماده ۶8 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1۳9۲ به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بابت جایگزین سه ماه حبس 
تعزیری و ۷4 ضربه شالق تعزیری وازبابت توهین واهانت به خانم صفیه رحیمی وایراد ضرب و جرح وی به تحمل ۷4 ضربه شالق تعزیری و 1- پرداخت یک 
ونیم هزارم دیه کامل ازبابت کبودی باسن چپ  ۲- به پرداخت چهاردهم درصد دیه کامل از بابت ارش تورم ناحیه آهیانه راست سر درحق مصدوم ظرف مدت 
یک سال قمری ازتاریخ وقوع حادثه وبا توجه به اینکه متهم فاقد سابقه کیفری موثر بوده وپیش بینی اصالح مرتکب با رعایت مواد 4۰.4۶.48.5۲و54 از قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1۳9۲ اجرای مجازات های مورد حکم غیر ازدیه را برای مدت دو سال تعلیق می نماید تا درصورتی که درمدت تعلیق مرتکب جرائم 
از نوع حدود ودیات وقصاص وتعزیری عمدی تا درجه هفت نگردد حکم تعلیق ملغی االثر خواهد شدواما درخصوص متهم ردیف دوم ازبابت ایجاد مزاحمت بر 
ازقانون مجازات اسالمی مصوب 1۳9۲ به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی جایگزین چهارماه حبس  با رعایت ماده ۶8  نوامیس مردم درمالء عام 
تعزیری و ۷4 ضربه شالق تعزیری وازبابت توهین واهانت به تحمل ۷4 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید.رای صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری 
بوده  غیابی  دوم  ردیف  متهم  ودرخصوص  میباشد  تهران  استان  تجدیدنظر  محاکم  از  نظر  تجدید  درخواست  قابل  ابالغ  ازتاریخ  روز  بیست  مهلت  وظرف  بوده 
وظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل درخواست واخواهی دراین دادگاه وظرف مهلت بیست روز ازتاریخ انقضاء فرجه واخواهی قابل درخواست تجدید نظر 

از محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. م/الف  ۲۲۳۶    شماره بایگانی شعبه: 94۰845 
 رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

رونوشت آگهی حصروراثت

خانم مرضیه شابندری قوجانی دارای شناسنامه شماره ۰ به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  وچنین  نموده  گواهی حصروراثت  درخواست  دادگاه  ازاین  ۶5۷/95 ش1س 
داده که شادروان علی شا بندری قوچانی بشناسنامه شماره ۳ درتاریخ 1۳95/۰8/۰1  
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
ملی 4۶۲۲999۲4۲زوجه  شماره  به  ا...  نعمت  فرزند  قوچانی  بندری  شاه  1-اقدس 

دایمی 
۲-صنمبرشاه بندری قوچانی فرزندعلی به شماره ملی 4۶۲۲۷14۳۰۲ مادرمتوفی

۳-مجتبی شاهبندری قوچانی به شماره ملی 4۶۲۳۲۲۰451 فرزند ذکور
4-مصطفی شابندری قوچانی به شماره ملی 4۶۲۲۶58۷91 فرزند ذکور

5-مریم شا بندری قوچانی به شماره ملی 4۶۲18۳19۶8 فرزند اناث
۶-مرضیه شابندری قوچانی به شماره ملی 4۶1۰۳9۰81۷ فرزند اناث والغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

دادنامه

پرونده کالسه 95۰998۳8544۰۰554  شورای حل اختالف شماره ۲ سامان تصمیم 
نهایی شماره 95۰99۷۳8544۰۰5۷8 

خواهان:آقای فردین یزدانی چمزینی فرزند امیدعلی به نشانی سامان روستای چمزین 
منزل شخصی

خوانده:آقای علیرضا یزدانی فرزندعلیضامن به نشانی مجهول المکان.
خواسته:مطالبه وجه چک به مبلغ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال به شماره 149۳۰۰عهده بانک 

صادرات سامان به سررسید 9۳/8/15 به انضمام هزینه دادرسی وخسارت تأخیرتادیه.
»رأی قاضی شورا«

آقای  به طرفیت  امیدعلی  فرزند  یزدانی چمزینی  فردین  آقای  درخصوص دعوی 
علیرضا یزدانی فرزندعلیضامن بخواسته ی مطالبه وجه چک به مبلغ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال به شماره 149۳۰۰عهده بانک صادرات سامان به سررسید 9۳/8/15 به انضمام 
هزینه دادرسی وخسارت تأخیرتادیه. شورا ازتوجه به محتویات پرونده وگواهی عدم 
پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه واظهارات خواهان دررسیدگی مورخ 
95/9/۲9 وعدم حضورخوانده علیرغم ابالغ قانونی ونشرآگهی ونظربه اینکه اصل سند 
تجاری درید دارنده چک حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهوردراشتغال ذمه وی 
دارد ونظربه اینکه ازناحیه خوانده دلیلی که حکایت ازپرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی شورا به شرح صورتجلسه مورخ95/9/۲9 وبا 
احرازاشتغال ذمه خوانده واستصحاب دین ومستندا به ماده ی 9 قانون شوراهای 
حل اختالف ومواد ۳1۰ و ۳11و ۳1۳ قانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده ی ۲ قانون صدورچک ومواد 198و515و519 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال 
بابت اصل خواسته و 99۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تأخیرتادیه اززمان 
سررسید دین مورخ 9۳/8/15 لغایت اجرای حکم که توسط دایره ای اجرای احکام 
برمبنای شاخص اعالمی ازسوی بانک مرکزی محاسبه ووصول می گردد درحق 
مهلت ۲۰  ظرف  مقررات  ووفق  غیابی  صادره  رأی  دارد  می  صادرواعالم  خواهان 
روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شورا و ۲۰روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی 

درمحاکم عمومی محترم شهرستان سامان می باشد.ر
محمد رضا بالنیان- قاضی شورای حل اختالف شعبه 2 شهرستان سامان 

آگهی مزایده 

به موجب رای شماره 1۰95 کالسه پرونده 95-1848 ش م اجرای احکام مدنی شهرستان 
بهارستان محکوم علیه آقای اله وردی یاوری محکوم است به پرداخت مبلغ 1۳5/۷۷8/14۳ 
ریال در حق محکوم له خانم منیره دادرس و مبلغ ۶/۷88/9۰۷ ریال بابت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت که اموال محکوم علیه حسب در خواست محکوم له توقیف و توسط 
کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 
95/11/۷ روز پنج شنبه ساعت 8 الی 9 در محل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان 
هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتر اجرای احکام مدنی برگزار می گردد علیهذا 
افرادی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می توانند در تاریخ فوق الذکر مراجعه و فرد 

یا افرادی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد:
مشخصات و قیمت پایه اموال توقیفی مورد مزایده :

یک دستگاه خودرو وانت نیسان سایپا به شماره انتظامی 9۷1ج 44 – ایران ۷۷ با 
شماره شاسی  ۰۰c۷۶۰۶4 و شماره موتور ۰۰1۷۷884 بارنگ آبی رنگ روغنی 
تیپ ۲4۰۰ و سال ساخت 1۳81 می باشد خودرو مذکور دارای خراشیدگی و تو 
رفتگی در قسمت های روی بدنه می باشد و میزان کارکرد تایرها  خودرو حدود 5۰ 
درصد کارکرد می باشد و خودرو تک سوز و باسوخت بنزین دو عدد از چراغ های 
عقب شکسته و چراغ جلو سالم بوده و در قسمت گلگیر سمت راننده به شعاع دو 
سانتی متر آثار پوسیدگی و در کف خودرو در سمت راننده و سمت شاگرد آثار ترک 
و جوشکاری خودرو دارای باربند و باتری می باشد و ارزش و بهای آن ۷5/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال می باشد. 
ماده 1۲9 قانون اجرای حکام مدنی: ده در صد پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ و نامبرده 
مکلف است ظرف یکماه از تاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله را به صندوق دولت 
تودیع نماید در غیر اینصورت ده در صد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء مراجعه 

نمایند تا ترتیب بازدید آنان از محل مزایده داده شود. م / الف ۲1۷۲
مدیر / دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

آگهی ابالغ
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
95۰99۷11144۰۰44۶  خانم سیده محبوبه باقرپور دون و آقای مصطفی میرزاجانی را 
به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه بابت اصل خواسته از تاریخ سر رسید لغایت اجرای حکم و پرداخت هشت میلیون و 
شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق 

آقای علیجان کرمی گرجی 
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- حمید محمدیان

آگهی تغییرات 
شرکت پیشگامان راه کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷911 و شناسه ملی 
1۰1۰۲۶9۰54۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
18/۰9/1۳95 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح 
ذیل انتخاب شدند آقای عزت اله صمدی افشار کد ملی ۲9۳8۲۶888۲ رئیس هیئت 
مدیره - آقای امیر رضا عطازاده کد ملی 1۳8۰14۷۰5۰ نائب رئیس هیئت مدیره-آقای 
بابک صمدی افشار کد ملی ۲9۳94914۷1 مدیر عامل )خارج از هیئت مدیره( کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل : چک - سفته- بروات – قراردادها عقود اسالمی 
و نامه های عادی و اداری با امضاء منفردا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)14204(

اصالحیه دعوت اولین مجمع عمومی عادی 
کانون صنفی معلمان استان البرز

به اطالع کلیه فرهنگیان شاغل وبازنشسته آموزش وپرورش استان البرز می رساند ؛ به استناد نامه شماره12597مورخ 
6_2_1395از سوی وزارت کشور  اولین مجمع عمومی عادی این کانون در تاریخ27_10_1395روز دوشنبه ساعت16تا 
19در محل کانون امام علی ،  واقع در عظیمیه باالتر از میدان مهران جنب اداره کل آموزش وپرورش استان برگزار خواهد 

شد.
دستور جلسه :

1_عضویت اعضای حاضر    2_تصویب اساسنامه کانون   3_تعیین حق عضویت       4_تعیین روزنامه کثیر االنتشار           
5_انتخاب اعضای هیات مدیره وبازرسان.

همکاران فرهنگی که مایل به کاندید شدن در هیات مدیره یا بازرس کانون می باشند  می توانند با در دست داشتن حکم 
کار گزینی ویک قطعه عکس وتصویر شناسنامه تا 20دی ماه 95 روز های زوج ساعت 17تا 19به نشانی چهار راه طالقانی 

ابتدای بلوار ماهان مرکز مشاوره رازی طبقه دوم اتاق203مراجعه نمایند.
ضمنا برای شرکت در جلسه مجمع وداشتن حق رای ثبت نام وعضویت ضروری می باشدکه در مرکز مشاوره رازی به 

آدرس فوق روزهای زوج هفته از ساعت 17تا 19 تا تاریخ 25دیماه صورت می پذیرد.

هیات موسس کانون صنفی معلمان استان البرز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت تعاوني مسکن شماره 2 کانون کارگران بازنشسته و 
مستمري بگیران سازمان تامین اجتماعي کرج )نوبت اول( در روز سه شنبه مورخ 1395/11/19 ساعت 10 
صبح در محل پروژه در حال ساخت تعاونی مسکن شماره 2 کانون کارگران بازنشسته و مستمري بگیران 
کلیه  از  گردد.  مي  برگزار  قطعه 64   ،7 فاز  در شهر جدید هشتگرد،  واقع  کرج  اجتماعي  تامین  سازمان 
این  در  ذیل  موضوعات  به  نسبت  تصمیم  اتخاذ  جهت  شود  مي  دعوت  تعاوني  شرکت  اعضاي  داوطلبان 

مجمع حضور بهم رسانند.
یادآوري میشود:

-1- در صورتي که حضور عضوي در مجمع میسر نباشد مي تواند حق حضور و اعمال راي از سوي خود 
را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ کس نمیتواند نمایندگي بیش از سه عضو را 
بپذیرد. و هر شخص غیر عضو تنها یک راي خواهد داشت. اضافه مي شود برگه هاي نمایندگي مزبور با 
امضا اکثریت هیات مدیره و بازرسان تعاوني معتبر خواهد بود بدین منظور عضو متقاضي اعطاي نمایندگي 
باید حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار این آگهي به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک 
موید عضویت در تعاوني و کارت شناسایي معتبر در محل دفتر تعاوني حاضر و پس از احراز هویت طرفین، 
عضویت متقاضي و اهلیت نماینده، برگه نمایندگي مربوطه توسط مقام مذکور تائید و برگه ورود  به مجمع 

عمومي براي نماینده صادر گردد.
-2- اعضاي که تمایل به کاندیداتوري هیات مدیره/ بازرسان را دارند درخواست کتبي )فرم مشخصات( 
حداکثر ظرف مدت )7( روز از تاریخ انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي به همراه داشتن مدارک الزم )کپي 
)آقایان( و 2  پایان خدمت  صفحات شناسنامه - مدرک تحصیلي، تخصصي و تجربي، کارت ملي، کارت 

قطعه عکس( در به دفتر تحویل نمایند.
-3- این مجمع با نصف بعالوه یک رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانوني 

براي کلیه اعضا اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان    2-طرح و تصویب صورتهای مالی 1394

3-طرح و تصویب بودجه سال 1395 و تعیین خط و مشی آتی تعاونی
البدل هیات  4- طرح و تصویب و تغییرات اعضا و سرمایه تعاونی    5 - انتخابات اعضاي اصلي و علي 

مدیره و بازرسان
هیات مدیره

آگهی مفقودی

هاچ  سواری  ماشین  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
-8۲ شهربانی  شماره   1۳94 مدل   ۲ تیبا  بک 

موتور 81۶۲۲۳1 شماره شاسی  ۶1۷ص99 شماره 
1۰1۲958E8۲11۰۰NAS  بنام محمد علی بابا 

جانی موزیرجی مفقود از درجه اعتبار ساقط  است.
بابل

معاون 
شش میلیون تن نیشکر تا پایان سال برداشت می شود



تولید نفت در مناطق مرکزی ایران دو برابر شد

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی، از افزایش ۲برابری تولید نفت در 
مناطق مرکزی ایران خبر داد و گفت: تولید نفت در این منطقه از 1۰۰ 

به ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. 
سلبعلی کریمی با اشاره به افزایش دوبرابری توان تولید نفت خام در 
میادین مناطق مرکزی کشور، گفت: توان تولید نفت از 1۰۰ هزار بشکه 
به ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. وی با اشاره به تشکیل کمیته 
یکپارچه و راهبردی در بخش های مختلف تولید و فنی در این شرکت، 
تصریح کرد: با ایجاد کمیته یکپارچه و راهبردی در بخش های تولیدی 

و فنی، از منابع به صورت بهینه استفاده می کنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون تعداد دکل های حفاری از 
۲۲ به هشت دستگاه کاهش یافته است، اظهار داشت: عالوه بر این در 
برنامه حفاری چاه ها، چاه های نفتی که تولید بیش از 15۰۰ بشکه در 
روز دارند، کاندیدای حفاری شده و چاه های گازی که ظرفیت تولید آنها 
از 5۰۰ هزار متر مکعب در روز کمتر بوده، از دستور کار حفاری جدید 

خارج شده اند.

قرارداد یونیت همچنان در هاله ای از ابهام

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: تاکنون هیچ اتفاقی 
برای قرارداد یونیت نیفتاده است و پیش بینی می شود که تا پایان امسال 

این قرارداد به نتیجه برسد.
محسن طرزطلب در خصوص آخرین وضعیت قرارداد با شرکت یونیت 
اولیه این  ایران، اظهار کرد: مذاکرات  ترکیه برای ساخت نیروگاه در 
قرارداد به اتمام رسیده و در حال حاضر به دنبال اخذ مجوزهای قانونی 

در مرحله ی دوم این پروسه هستیم.
وجود  قرارداد  این  لغو  احتمال  عنوان  هیچ  به  این که  بیان  با  وی 
ندارد، ادامه داد: این قرارداد اولین سرمایه گذاری خارجی در حوزه 
برق است که به انجام رسیده، لذا الزم است که تمام مالحظات در 

این باره رعایت شود.
به گفته مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی، سیاست کلی 
وزارت نیرو این است که تمام قراردادهای خارجی با تجهیزات داخلی 
تامین شود که شرکت مپنا نیز در این زمینه نقش بسزایی خواهد داشت.

بلوک های اکتشافی نفت و گاز به مناقصه می روند

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت از انجام 4 مطالعه مشترک با شرکت های 
بین المللی در مناطق اکتشافی خبر داد و گفت: شرکت های خارجی ابتدا باید 
با هزینه  کمتری مناطق اکتشافی را مطالعه کنند و اگر مطالعات مشترک به 

نتیجه رسید در مناقصه بلوکهای اکتشافی شرکت خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، سید صالح هندی با اشاره به محدودیت منابع مالی در 
کشور اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی در کشور برنامه ریزی 
شده که بتوان از سایر منابع استفاده کرد. نخستین اقدامی که در این 
راستا صورت گرفته این است که بلوک های اکتشافی را تعریف کرده  و 
در غالب الگوی قراردادهای جدید نفتی قرار داده ایم. به طور کلی پس از 
بررسی ها و غربالگری های بسیار از بین بیش از 4۰ بلوک تعریف شده، 
14 بلوک انتخاب شده که به زودی به مناقصه می رود. شرکت کنندگان 
در این مناقصات می تواند ترکیبی از شرکت های داخلی و خارجی باشد.

تولید روزانه نفت ایران 3۰ هزار 
بشکه افزایش یافت 

ایران که از توافق کاهش تولید اوپک معاف شده، 
در ماه دسامبر تولید نفت خود را ۳۰ هزار بشکه 
در روز افزایش داده است.  به گزارش تسنیم، نتیجه 
تحقیق رویترز نشان می دهد که تولید نفت اوپک 
در ماه دسامبر در آستانه اجرایی شدن توافق کاهش 
تولید کاهش یافته است. حمالت به زیرساخت های 
صنعت نفت نیجریه و کاهش صادرات عربستان در 

این کاهش تولید موثر بوده است.
این کاهش تولید، که اولین کاهش از ماه می تاکنون 
محسوب می شود، در حالی اتفاق افتاده که صادرات 
نفت عراق، دومین تولید کننده بزرگ اوپک افزایش 
یافته و تولید نفت لیبی نیز رشد بیشتری را شاهد 
بوده است. بر اساس این تحقیق که با استفاده از 
آمارهای حمل و نقل و اطالعات منابع صنعتی تهیه 
شده، عرضه نفت اوپک از ۳4.۳8 میلیون بشکه در 
ماه نوامبر به ۳4.18 میلیون بشکه د ر روز در ماه 

دسامبر رسیده است.
بجارنه شیلدراپ، تحلیلگر موسسه اس ای بی گفت: 
»ما لزوما در سال ۲۰1۶ شاهد افزایش سریع قیمت 
نفت نخواهیم بود. یکی از مشکالت این است که 
تولید اوپک در سه ماهه پایانی سال ۲۰1۶ رشد 
بسیار باالیی داشته است... ادامه روند افزایش تولید 
لیبی هم نگرانی هایی را در مورد کاهش تاثیر توافق 
اوپک ایجاد کرده است.« این گزارش حاکی است، 
ایران نیز که از توافق کاهش تولید معاف شده، تولید 

خود را ۳۰ هزار بشکه در روز افزایش داده است.

صادرات نفت ایران به چین 
در سال ۲۰۱۷ رکورد می زند 

منابع صنعتی و تجاری گفتند، واردات نفت چین از 
ایران امسال ممکن است به ارقامی بی سابقه برسد، 
زیرا شرکت های نفتی دولتی چین از طریق سرمایه 
گذاری های باالدستی خود نفت بیشتری از ایران 
منابع  گزارش،  این  اساس  بر  کرد.   خواهند  وارد 
صنعتی و تجاری آگاه گفتند: واردات نفت چین از 
ایران امسال ممکن است به ارقامی بی سابقه برسد، 
زیرا شرکت های نفتی دولتی چین از طریق سرمایه 
گذاری های باالدستی خود نفت بیشتری از ایران 
وارد خواهند کرد و در عین حال، قراردادهای فعلی 
تامین نفت خود از این کشور را تمدید خواهند کرد.

4 منبع آگاه برآورد کردند که شرکت های چینی 
در هر یک از بازه های سه ماهه  امسال بین ۳ تا 4 
میلیون بشکه بیشتر از ایران نفت وارد کنند. این رقم 
حدود 5 تا ۷ درصد بیشتر از روزانه ۶۲۰ هزار بشکه 
نفتی خواهد بود که در 11 ماهه نخست سال ۲۰1۶، 

از ایران به چین صادر شده است.

وزیر نفت با بیان این مطلب که تا پایان سال جاری، 
تولید گاز جمهوری اسالمی در پارس جنوبی به 
اندازه قطر می رسد، از افزایش بیش از 5۰ درصدی 
تولید گازی کشور در سه سال اول فعالیت دولت 
تأمین گاز  برای  افزود:  و  امید خبر داد  تدبیر و 
صنایع خرد و ... هیچ محدودیتی نداریم و در مورد 
تأمین خوراک پتروشیمی در صنایع پایین دستی 

نیز هماهنگی های الزم را انجام می دهیم.
اداری  شورای  جلسه  ششمین  در  زنگنه  بیژن 
استان آذربایجان شرقی گفت: چند کانون تمدنی 
در ایران وجود دارد که یکی از آن ها تبریز است. 
تبریز قهرمان برای ایران اسالمی همواره تمدن ساز 
بوده و انتظار داریم برای آینده نیز همین رویکرد 

را داشته باشد.
 وی با اشاره به درخواست تعدادی از تولیدکنندگان 
و صنعتگران استان برای فعالیت در حوزه صنایع 
نفتی تصریح کرد: حضور تجار و صنعتگران آذری 
در کسب و کارهای صنایع نفتی خواسته ماست 

ولی نمی دانم که این عزیزان تا االن کجا بودند.
به  مایل  صنعتگران  و  کنندگان  تولید  به   وی 
داد  قول  نفت  حوزه صنعت  در  گذاری  سرمایه 
که  ظرف ماه آینده جلسه ای برگزار و تصمیمات 

مناسب در این جلسه اتخاذ شود.
وزیر نفت با اشاره به تعیین 1۰ قلم کاالیی صنایع 

نفت و گاز در کشور عنوان کرد: وزارت نفت مایل 
به ساخت و تولید قطعات پراکنده در کشور نیست 
و انتظار داریم با ساخت 1۰ قلم کاالیی به یکی از 

قدرت ها در این حوزه تبدیل شویم.
وی با اشاره به اعمال تحریم های ظالمانه در دوره 
دولت گذشته افزود: صنعتگران و تولید کنندگان 
با گوشت و خون و مغز استخوان خود، شرایط بد 
تحریم را حس کرده اند و به خوبی می دانند که 

برجام یعنی چه؟

زنگنه با بیان اینکه مایل به توسعه صادرات هستیم 
تصریح کرد: تبریز از گذشته های دور هر کاالیی را 
تولید کرده، صادر کرده است و به همین دلیل باید 

به این مهم بیش از پیش توجه کرد.
نمایندگان  از  یکی  درخواست  به  پاسخ  در  وی 
تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی 
گاز  و  سوخت  1۰۰درصدی  تأمین  بر  مبنی 
شهرک های صنعتی اظهار کرد: هیچ مشکلی برای 
تأمین گاز شهرک های صنعتی نداریم. وضعیت 

مخازن سوخت کشور در سال 9۲ بسیار فاجعه 
بار و اسفناک بود ولی در حال حاضر هیچ نگرانی 
نداریم و فقط ۲۷ میلیارد لیتر سوخت مایع در 

نیروگاه های کشور سوزاندیم.
گاز  تولید  جاری،  سال  پایان  تا  وی  گفته  به   
جمهوری اسالمی در پارس جنوبی به اندازه قطر 

می رسد که این مهم یک خواسته ملی است.
وی با اشاره به مزایای اجرایی شدن برجام در کشور 
عنوان کرد: پس از اجرایی شدن برجام توانسته ایم 
بدون اینکه کاله به سرمان برود، از فروشندگان 

اصلی و بدن واسطه اقدام به خرید کنیم.
وی همچنین میزان صادرات نفت در سال گذشته 
را یک میلیون و 9۰۰ هزار بشکه اعالم کرد و ادامه 
داد: پس از اجرایی شدن برجام توانسته ایم میزان 
صادرات نفتی خود از ابتدای سال تاکنون را به 

بیش از دو میلیون و 9۰۰ هزار بشکه برسانیم.
تولید  ظرفیت  افزایش  از  همچنین  زنگنه   
پتروشیمی کشور به بیش از پنج میلیون تن تا 

پایان سالجاری خبر داد.
 وی همچنین با اشاره به مصرف مسرفانه گاز در 
کشور تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران، جزء 
مصرف  زمینه  در  دنیا  کشورهای  مسرف ترین 
سوخت است و باید با صرفه جویی در مصرف گاز، 

این ثروت کشور را آتش نزنیم.

زنگنه مطرح کرد:

ایران، جزء مسرف ترین کشورها در زمینه مصرف سوخت

اولین  امضای  به  اشاره  با  نفت  وزیر  معاون 
و بزرگترین قرارداد نفتی ایران-کره جنوبی 
در صنایع پاالیش نفت در پسابرجام، گفت: 
به زودی ۲ قرارداد دیگر نفتی با ژاپنی ها 

امضا می شود. 
از  یکی  امضای  به  اشاره  با  کاظمی  عباس 
بزرگترین قراردادهای صنعت پاالیش نفت ایران 
با کره جنوبی، گفت: قرارداد رسمی و نهایی 
طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی پاالیشگاه نفت 
اصفهان با شرکت دایلم کره جنوبی امضا شده 
است. معاون وزیر نفت ارزش قرارداد امضا شده 
با این شرکت کره ای را حدود یک میلیارد و 
9۰۰ میلیون دالر عنوان کرد و افزود: کاهش 
تولید نفت کوره و افزایش ظرفیت تولید فرآورده 
های با ارزش نفتی همچون بنزین و گازوئیل 
از مهمترین اهداف اجرای طرح بهینه سازی 
پاالیشگاه اصفهان است. مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، تاکید 
کرد: قرار است بخش عمده ای از منابع مالی 
مورد نیاز اجرای طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی 
پاالیشگاه نفت اصفهان از مسیر فاینانس و توسط 

شرکت کره ای تامین شود.
دو  با  مذاکره  از  همچنین  مسئول  مقام  این 
برای اجرای پروژه های  شرکت معتبر ژاپنی 
کاهش ظرفیت تولید نفت کوره و بهینه سازی 
در پاالیشگاه های نفت تهران و بندرعباس خبر 
داد و خاطرنشان کرد: به زودی قرارداد نهایی با 

این دو شرکت ژاپنی امضا خواهد شد.
به گزارش مهر، کاهش خوراک پاالیشگاه به 
میزان 1۶ هزار بشکه در روز، کاهش نفت  کوره 
تولیدی پاالیشگاه اصفهان به میزان 1۰ میلیون 
لیتر در روز با بکارگیری فن آوری های جدید، 
افزایش تولید بنزین به میزان 8.5 میلیون لیتر در 
روز را از دستاوردهای مهم این طرح پاالیشگاهی 
اعالم شده است. از سوی دیگر افزایش تولید 
ارتقای  لیتر،  به میزان ۲.1 میلیون  گاز مایع 
کیفیت محصوالت تولیدی به ویژه بنزین از 
یورو ۲ به یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا و سازگار با 
محیط زیست، رفع تنگناهای عملیاتی، افزایش 
سودآوری پاالیشگاه، کاهش آالینده های زیست 
محیطی از دیگر دستاوردهای حاصل از اجرای 

این طرح است.

دور جدید مذاکرات شرکت های ملی نفت ایران 
و فیلیپین برای امضای قرارداد بلندمدت فروش 
روزانه حدود 1۳۰ هزار بشکه نفت خام، آغاز شد. 
پس از امضای اولین قرارداد فروش تک محموله 
اندونزی،  »پترومینای«  شرکت  با  نفت خام 
فیلیپین هم به عنوان دومین کشور پرجمعیت 
جنوب شرق آسیا برای خرید نفت خام از ایران 

اعالم آمادگی کرد.
تفاهم نامه  امضای  از  پس  اساس،  این  بر 
همکاری بین شرکت مناطق نفت خیز جنوب 
قالب  فیلیپین در  ایران و شرکت ملی نفت 
کنسرسیوم بین المللی »پرگس«، این شرکت 
فیلیپینی مذاکراتی برای خرید نفت خام از 

ایران آغاز کرده است.
آگینو«  »پدرو  نفت،  ملی  گزارش شرکت  به 
فیلیپین  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
)PNOC( با بیان اینکه این شرکت در گذشته 
یکی از خریداران نفت ایران بوده است، گفت:هم 
اکنون در حال رایزنی برای از سرگیری خرید 

نفت خام از ایران هستیم.
وی افزود: با توجه به استراتژی ایران در باالبردن 

میزان صادرات نفت، شرکت ملی نفت فیلیپین 
نقش سازنده ای در قرارداد آتی ایفا خواهد کرد.

این مقام ارشد شرکت ملی نفت فیلیپین، با 
تاکید بر اینکه در کنار خرید نفت به دنبال 
سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های بخش 
باالدستی صنعت نفت و گاز ایران هم هستیم، 
تصریح کرد: از این رو سرمایه گذاری و خرید 
ایران  با  آتی  همکاری های  محور  دو  نفت، 

خواهد بود.

2 محور همکاری نفتی تهران- مانیل؛

فیلیپین به جمع مشتریان نفت ایران پیوست
معاون زنگنه خبر داد:

اولین قرارداد پاالیشگاه سازی امضا شد

1۰ نفت و انرژیشنبه 18 دی 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3395
کوتاهازانرژی نفتدرجهان

آگهی

خواهان علی زیوری دانا دادخواستی به طرفیت خوانده هادی دهقانی آذرخوارانی به 
خواسته  اعساراز پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  
قضایی شهید  مجتمع  عمومی حقوقی  شعبه 15۶دادگاه  به  رسیدگی  که جهت 
محالتی تهران  واقع  در تهران _ بزرگراه شهید محالتی –خیابان ابوذر جنوبی 
مجتمع شهید محالتی  ارجاع  و به کالسه 95۰998۰۲۳۲1۰۰495  ثبت گردیده 
که و وقت رسیدگی آن  1۳95/1۲/۷ ساعت 9/۳۰ تعیین شده است  به علت مجهول  
المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  
دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در 
یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از 
مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست 

و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/118884منشی دادگاه حقوقی شعبه 156  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید محالتی  

تهران

آگهی ابالغ 

وقت دادرسی ودادخواست به آقای منوچهر امینی فرزند احمد 
اداره کل اموال وامالک بنیاد مستضعفان استان مازندران   به نشانی نوشهردادخواستی 
بخواسته ابطال  تقاضای ثبت به شرح متن دادخواست به طرفیت منوچهرامینی  
فرزند احمد شعبه سوم دادگاه حقوقی نوشهر تقدیم داشته که  به  کالسه 95۰91۳  
سوم حقوقی ثبت ووقت رسیدگی به روز سه شنبه  تاریخ1۶/۰۳/9۶ساعت 11 تعیین 
گردیده است وبا توجه به اینکه خوانده فعال مجهول المکان می باشد ودستوردادگاه 
از روزنامه های  نوبت دریکی  آئین دادرسی مراتب یک  قانون  به تجویز ماده ۷۳ 
کثیراالنتشار درج می گردد تا آقای منوچهر امینی فرزنداحمد با مراجعه  به دفتر 
دادگاه نسخه ثانی دادخواست وضما ئم را دریافت ودر جلسه دادرسی شرکت ویا 
الیحه دفاعیه خود را تعیین محل اقامت خویش تنظیم وبه دادگاه تقدیم نماید  در 

غیراین صورت دادگاه غیابا« رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد               
  منشی دفترشعبه سوم حقوقی نوشهر- ماالمیری

آگهی
حسن  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  مهوری 
شماره  پرونده  در   15۶ شعبه  از  صادره   95۰99۷۰۲۳۲1۰۰11۶ شماره 
میلیون  وهفت  سیصدوبیست  مبلغ  پرداخت  به  94۰998۰۲۳۲1۰۰598محکوم 
وصدوده هزارریال بابت اصل خواسته وخسارت دادرسی وفق تعرفه قانونی ونیزخسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت تاریخ اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم 
اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق محکوم له شرکت گلستان ونیم 
عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 
مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
110/118881 مدیر دفتر شعبه 156دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی ابالغ 

خواهان/شاکی ایمان حسین زاده دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم سعید آقابزرگ 
به خواسته مطالبه وجه بابت.... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان بابل 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع 
بابل  شهرستان  دادگستری  والیت-  میدان  بابل-  شهرستان  مازندران-  استان  در 
کدپستی:4۷1۳۶58۷۳9 ارجاع و به کالسه 95۰998111۰9۰۰۶۷۰ ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن در تاریخ 1۳95/11/۲۳ و ساعت ۰8:۰۰ صبح تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و 
به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
آگهی ماده 1۰آیین نامه اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از 

تولید و عرضه مسکن بشرح ذیل اعالم می گردند :
1-آقای قادر کریمی فرزند نریمان به شماره شناسنامه ۲ ششدانگ یکباب ساختمان 
واقع در شهرستان داالهو – گهواره – خیابان شورا – کوچه دلگرم بمساحت 1۳1/۲9 
متر مربع تحت پالک 11۰۳ فرعی از 1۷۰- اصلی خریداری از آقای علی صالحی 

فرزند حسینقلی به شماره شناسنامه 981
ضمنا اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
بیست )۲۰( روز اعتراض خود را بصورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالک داالهو 

تسلیم نمایند در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد .
تاریخ انتشار : 1۳95/1۰/18

خلیل بساطی-رئیس ادره ثبت اسناد و امالک داالهو

آگهی تحدید اختصاصی

در  واقع  قریه سرخیدر  اصلی  دانگ پالک 54-  تحدید حدود شش  اینکه  نظربه 
بخش 1۳ کرمانشاه بعمل نیامداست وطبق رای شماره 1۳95۶۰۳1۶۰۰۷۰۰1۳۶۶ 
تاریخ 95/8/۲۶  هیات حل اختالف مستقر در ثبت جوانرود حکم به نفع آقای فواد 
کریمی از ششدانگ یک باب انباری سرپوشیده به مساحت 18۰ مترمربع صادر شده 
است، لذاحسب درخواست نامبرده تحدید حدود اختصاصی مورد درخواست درتاریخ 
1۳95/11/1۲ ساعت 1۰ صبح طبق ماده 15 قانون ثبت درمحل وقوع ملک موصوف 
به عمل خواهد آمد لذا متقاضی ومجاورین دعوت می شود در روز مقرر ودرمحل 
مربوطه حاضر که عملیات تحدید حدود حدود بامعرفی آنا انجام پذیرد وکسانی که به 
حدود مورد تقاضای نامبرده معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس 
ظرف مدت ۳۰ روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک جوانرود تسلیم 
نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سندمالکیت 

به نام آنان صادر خواهد شد. تاریخ انتشار     1۳95/1۰/18 
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

حصروراثت
آقای ادریس احمدی دارای شناسنامه شماره ۳۲۳۰۷۶9۲۳۶  به شرح دادخواست 
و چنین  نموده  گواهی حصروراثت  دادگاه درخواست  این  از  به کالسه 1/4۷5/95 
توضیح داده شادروان هاوین احمدی به شماره شناسنامه 59۶۰1۳8۷۰۰  در تاریخ 
1۳94/5/۲۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحومه منحصر است به:
1-ادریس احمدی   کدملی  ۳۲۳۰۷۶9۲۳۶     تاریخ تولد  1۳۶۲   نسبت          پدر متوفی

۲-شرمین رشیدی تبار    کدملی۳۲۳۰۰۰5۳14    تاریخ تولد   1۳۶8   نسبت     
مادر پسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینمایند 
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد وال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف روانسر

متن آگهی 

خواهان / شاکی وحید نعمتی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم بهرام سلیمانی 
و زهره سلیمانی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
– آباد  آباد واقع در خرم  اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه  بلوار پژوهنده روبروی  انتهای  خیابان ولیعصر 
و  آن1۳95/11/۰9  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   95۰998۶۶1۰1۰۰۳۶۰
ساعت۰9:۰۰تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سید سجاد موسوی.

آگهی ابالغ 

وقت دادرسی و ضمائم و نسخه ثانی دادخواست
حسب پرونده کالسه 95۰۶۷۳  مدیریت بانک مهر اقتصاد کرمانشاه  دادخواستی 
به خواسته مطالبه به طرفیت 1 – رضا ویسی دنگی فرزند بهمن ۲- عبدالکریم 
سلیمانی فرزند حسن  ۳- برزو ویسی دنگی فرزند حبیب  مطرح نموده که با توجه به 
مجهول المکان بودن خواندگان  و اجازه دادگاه و تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
مدنی به آنها ابالغ می شود. و در روز 1۷ / 11/ 1۳95 رأس ساعت 1۰ در جلسه 
دادگاه حاضر و در غیر این صورت دادگاه برابر محتویات پرونده رسیدگی خواهد نمود.

مدیر دفتر شعبه 1 حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود – کیکاوس مالح                                                    

نامه صادره 

در پرونده کالسه 95۰998۶۶98۰۰۰۲8۳ آقای حسن می آبادی فرزند محسن به 
اتهام خیانت در امانت و اخاذی تحت تعقیب می باشد به لحاظ عدم شناسایی در 
نشانی اعالمی ازسوی شاکی وفق ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در 
روزنامه آگهی تا در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی 
دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر یک ماه پس از نشر آگهی رسیدگی 

و اظهار عقیده به عمل می آید .
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – مصیب بازوند.

اجرائیه
محکوم له:آرش یحیی زاده فرزند عباس    محکوم علیه: علی رضازاده

شماره 951۰۰9۲1۶11۰۲۰۷۰  به  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به:به  محکوم 
وشماره دادنامه 95۰99۷۲1۶11۰۰۷۳1 محکوم علیه محکوم اند به پرداخت مبلغ 
۲15/۳5۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ ۷/484/5۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی و  وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدچک لغایت تاریخ 
اجرای دادنامه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشراجرائی برعهده محکوم علیه میباشد.

110/118838 مدیر دفتر شعبه 46 دادگاه عمومی حقوقی تهران
آگهی تغییرات موسسه 

تعاون با مومنین آستان مقدس حضرت عبد العظیم ع به شماره ثبت ۳۰5۷5 و 
شناسه ملی 1۰۳۲۰8۳5۷۳۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1۰/۰۷/1۳95 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جواد علی اکبریان به 
شماره ملی ۰9۳845۷۳۳۰ آقای حسین فهمیده به شماره ملی ۰۰419۷4451 
آقای حسن مرادیان به شماره ملی ۰۰448544۳9 آقای داود اکبری به شماره ملی 
۰۰۳9۷۳1588 برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )14201(

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 1-سارا محمودی فرزند هبت اله به نشانی :مجهول المکان 
مهلت حضور از تاریخ ابالغ :۳ روز –محل حضور : خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار 

پژوهنده –روبروی تامین اجتماعی 
در خصوص دعوی امیر حسین محمودی و هبت اله محمودی به طرفیت شما در 
مهلت مقرر فوق جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا در 

این شعبه حاضر شوید .
 دادورز اجرای احکام شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – 
بهزاد رومیانی . 

مفقودی

 برگ سبزو تسلسل اسناد مالکیت سواری کار هیوندای سانتافه مدل ۲۰۰9 به شماره 
انتظامی 8۷۲ص4۳ ایران 8۲ به شماره موتور G۶EA8A1411۷9و شماره شاسی
KMHSH81D۲9U۳۷5۷4۰به نام علی حاجی زاده مرزناکی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبزسواری پژو ۲۰۶ مدل 1۳8۲ به شماره انتظامی 9۲۶ج4۶ایران ۷۲ به 
شماره موتور FX۳N14۶4۳58و شماره شاسی ۰۰81۶9148۶به نام میترا برار پور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد
 بابل 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت اول 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علی اصغر  حقیقی شورا بسری فرزند حسن به 
شماره شناسنامه ۳4۲ صادره از نکا در مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از 
واحد دانشگاهی نکا به شماره 85/458۳ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا به نشانی 
مازندران – نکا – بعد از پایانه حمل و نقل دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا ارسال نماید 

نکا 

اگهی مفقودی
به شماره ملی  فرزند مرتضی  اینجانب مصطفی روحی سراجی  کارت دانشجویی 
۲1۷۰۲954۶1 و شماره دانشجویی 951۶۶۰۷4 رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه 

علم و فن آوری مازندران )بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی 
اصل سند وکالت فروشی بشماره 88۰9۶-9۳/۷/1۲ دفترخانه ۷۲ نکا و تعویض 
سیکلت  موتور  به  مربوط  نکا   ۷۲ دفترخانه   9۳/۷/14-881۰4 شماره  وکالت 
تندر سوپر به شماره پالک 45۲5۶-588 و شماره موتور ۲۰1۰۷۲۳۳و شماره 
می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  1۲5T89۳۳45***NEHمفقود  تنه 

باشد
 نکا 

مفقودي
 برگ سبز ،سند کمپاني و کارت شناسائي خودرو سمند ایکس ۷ مدل 1۳8۳ نقره 
اي متالیک با شماره شهربانی ۶۷1 و ۲4 ایران ۷۲ شماره موتور 1۲48۳1۲۳۰89 
به نام سید رمضان حسیني فرزند سید حسین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

بابل میباشد 

آگهی مفقودی

برگ سبز سواری سایپا 1۳1SE مدل 1۳9۳ به شماره انتظامی ایران 8۲-۷۳۶س۷9 
و به شماره موتور 51۲1۳۳۰ و به شماره شاسی NAS4111۰۰E1۰۲414۳ به نام 

احمد جعفری علمداری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی نوبت دوم 
کلیه اسناد و مدارک از جمله کارت هوشمند راننده و پایان خدمت و کارت ملی اینجانب 
نقی شاکری آستانی فرزند محمد علی شماره شناسنامه ۶48 متولد 1۳55/۶/1 و شماره 

ملی 49995۳۳1۷۰مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد
 نکا 

آگهی مفقودی
سند کمپانی وانت پیکان 1۶۰۰ آی مدل 88 سفید روغنی به شماره پالک ۷۲-95۳و۲۶ 
 NAAA۳۶AA۳AG8۶81۰4 به شماره موتور 11488۰5۰4۲5 و شماره شاسی

مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار
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رونمایي بانک اقتصاد نوین از بسته اعتباري 
کارگزاري بورس

بانک اقتصادنوین همسو و همراه با رشد و توسعه بازارهاي مالي به 
ویژه بازار سرمایه و در راستاي حمایت از رشد شرکت هاي کارگزاري 
بورس اوراق بهادار، از بسته ویژه این شرکت ها رونمایي کرد.به گزارش 
روابط عمومي بانک اقتصادنوین، بسته ویژه اعتباري ویژه شرکت هاي 
جدید  ظرفیت هاي  ایجاد  هدف  با  بهادار  اوراق  بورس  کارگزاري 
معامالتي و کمک به توسعه بازار سرمایه طراحي و در اختیار متقاضیان 
و  کوتاه مدت  به صورت  تسهیالتي  بسته  این  در  است.  قرار گرفته 
متناسب با ظرفیت و نیاز مشتریان اعطا مي گردد.شایان ذکر است در 
این بسته اعتباري خدمات و محصوالت متناسب با نیاز شرکت هاي 
کارگزاري بورس اوراق بهادار از جمله صدور ضمانت نامه، صدور کارت 
مجازي، برقراري درگاه هاي پرداخت الکترونیکي، خدمات ویژه کارکنان 
شرکت، انواع بیمه نامه ها و ... نیز براي متقاضیان پیش بیني شده است.بر 
اساس این گزارش،متقاضیان براي آگاهي و دریافت بسته اعتباري ویژه 
شرکت هاي کارگزاري، متقاضیان مي توانند به دفتر بانکداري شرکتي 
گلشهر بانک اقتصادنوین به آدرس تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، 
پالک ۲5 مراجعه یا با شماره تلفن ۲4595188 تماس حاصل نمایند.

 
حضور بانک ملت در میزگرد هویت همایش 

بانکداری الکترونیک

 عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک ملت وجود یک نظام 
با یک متولی واحد را برای  هویت دیجیتال به صورت متمرکز و 
نظام بانکی ضروری دانست.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، علی 
رضا لگزایی در میزگرد امضای همراه و نظام جامع هویت دیجیتالی 
پرداخت،  های  نظام  و  الکترونیک  بانکداری  همایش  در ششمین 
مشتریان بانک ها را به سه دسته مشتریان خرد، مشتریان حقیقی 
و شرکت ها و موسسات متوسط و شرکت های بزرگتر تقسیم کرد 
و گفت: مشتریان خرد که سهم کوچکی در گردش مالی و کسب و 
کار بانک ها دارند دغدغه جدی در زمینه هویت دیجیتال ندارند.
وی افزود:برای مشتریان حقیقی و شرکت ها و موسسات متوسط 
و همچنین شرکت های بزرگتر مفهوم هویت دیجیتال از اهمیت 
باالیی برخوردار است.عضو هیات مدیره  بانک ملت با بیان این نکته 
که بانک ها در حوزه امنیت سرمایه گذاری زیادی کرده اند، تاکید 
کرد: این در حالی است که هنوز مشتریان بخصوص مشتریان گروه 
دوم و سوم اعتماد کافی برای استفاده از ابزارهای الکترونیک جهت 

انجام تجارت الکترونیک خود را ندارند.
 

اعتماد سهامداران بانک پاسارگاد به اعضای 
هیأت مدیره

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک پاسارگاد روز سه شنبه 
هفته گذشته در محل مجتمع فرهنگی-ورزشی شهید بهشتی و با 
حضور بیش از 88 درصد از صاحبان سهام برگزار شد.به گزارش 
روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، در این مجمع دکتر قاسمی به عنوان 
رییس جلسه، علی اکبر امین تفرشی و رفعت نژاد به عنوان ناظر و دکتر 
نعیمیان به عنوان منشی انتخاب و هیأت رییسه مجمع را تشکیل 
دادند.بر اساس این خبر، در این مجمع که با دستور جلسه انتخاب 
اعضای هیأت مدیره بانک و سایر مواردی که در صالحیت مجمع 
است برگزار شد، سهامداران با اکثریت آراء به اعضای هیأت مدیره 
مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران رأی اعتماد دادند و 
مهر تأییدی بر روند موفق فعالیت بانک پاسارگاد زدند. به این ترتیب 
ذبیح ا...  وادی دار،  احمد  قاسمی،  مجید  دکتر  میرولد،  سیدکاظم 
خزایی، مصطفی بهشتی روی، کامران اختیار و علی اکبر امین تفرشی 
انتخاب شدند.گفتنی  بانک پاسارگاد  اعضای هیأت مدیره  عنوان  به 
است در این جلسه به کلیه پرسش های سهامداران در خصوص روند 

فعالیت ها، به صورت کامل پاسخ داده شد.
 

رشد 3۱ درصدی فعالیت های ارزی بانک سپه

عضو هیأت مدیره بانک سپه از رشد ۳1 درصدی فعالیت های ارزی این 
بانک در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بانک سپه مصطفی پرتوافکنان عضو هیأت مدیره بانک سپه 
با اشاره به پتانسیل ها، توان و تخصص ارزی موجود در مجموعه این بانک 
اظهار داشت: بانک سپه همواره یکی از اثرگذارترین بانک های کشور در 
عرصه فعالیت های ارزی است.وی مجموعه فعالیت ارزی بانک سپه در ده 
ماهه سال 94 را ۲ میلیارد و 8۲8 میلیون و ۳۶۶ هزار دالر عنوان کرد و 
گفت: این میزان فعالیت ارزی در ده ماهه سال 95 با ۳1 درصد رشد به 
۳ میلیارد و ۷1۶ میلیون و 1۲۷ هزار دالر رسیده است.عضو هیأت مدیره 
بانک سپه اظهار داشت: مجموع گشایش اعتبارات اسنادی بانک سپه از 
8۳۳ میلیون و ۳8۳ هزار دالر در ده ماهه سال 94 به 1 میلیارد و 8۳۷ 
میلیون و ۲۲۰ هزار دالر در ده ماهه سال 95، بروات اسنادی از 551 
میلیون و ۳۲9 هزار دالر در ده ماهه سال 94 به598 میلیون و ۶۳5 هزار 
دالر در ده ماهه سال 95 و مجموع حواله های ارزی -کاالیی صادر شده 
توسط بانک سپه از 1 میلیارد و 44۳ میلیون و ۶5۳ هزار دالر در ده ماهه 
سال 94 به 1 میلیارد و ۲8۰ میلیون و ۲۷۲ هزار دالر در ده ماهه سال 
95 رسید.پرتوافکنان با تاکید بر بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص 
تسهیل فعالیت های ارزی فعاالن اقتصادی که 11 دی ماه به بانک ها 
ارسال شده اظهار داشت: این بخشنامه از سوی بانک سپه به تمام شعب و 

ادارات خود ابالغ و اجرایی شده است.
 

مناطق آزاد

مصوبه مجلس رشد مناطق آزاد را کند می کند

الحاق  خصوص  در  مجلس  مصوبه  مورد  در  بارزگانی  اتاق  عضو 
سازمان مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی گفت: از دیدگاه فعاالن 
اقتصادی این کار به معنی اضافه کردن یک گره به گره های قبلی 
است زیرا فقط بوروکراسی اداری را بیشتر می کند.عضو اتاق بازرگانی 
ایران در موردوضعیت کنونی مناطق آزاد گفت: این مناطق باعث 
رشد و سرمایه گذاری داخلی و خارجی می شود و سبب می شود 
که با توجه به برخی تسهیالت قانونی  از جمله قانون کار و روادید 
سرمایه گذاران خارجی، تمایل بیشتری برای حضور در این مناطق 
وجود داشته باشد.ابوالفضل حجازی ادامه داد: در منطقه آزاد کیش، 
رشد  هم  و  بوده  گردشگری  توسعه  در جهت  هم  سیاست گذاری 
صنعت اما در طی سال های اخیر بیشتر به سوی تقویت گردشگری 
حرکت شده است که این اتفاق خوبی است و می توان در کنار آن با 
احداث کارخانجات بسته بندی و مونتاژ که آلودگی زیست محیطی 
نداشته باشند به صنعت کیش کمک کرد.وی در مورد مصوبه مجلس 
در خصوص الحاق سازمان مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی به 
ایلنا گفت: از دیدگاه فعاالن اقتصادی این کار به معنی اضافه کردن 
یک گره به گره های قبلی است زیرا  صرفا بوروکراسی  اداری را بیشتر 
می کند و این بار باید برای انجام امور با یک وزارتخانه در تماس بود. 

پیشرفت مطلوب پروژه دو 
خطه کردن راه آهن بافق - بندرعباس

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از خط 
آهن بافق-زرین شهر این منطقه را از گلوگاه های 
و گفت: کل  دانست  ایران  راه آهن  مهم  بسیار 
پروژه از ابتدای مسیر تا اصفهان تاکنون دارای 
۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.عباس آخوندی 
ی در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی قطعه 
چهارم خط راه آهن بافق-زرین شهر اظهار داشت: 
بندرعباس  از  این خط راه آهن در حال حاضر 
بوده که  فعال  به سمت اصفهان در یک خط 
خوشبختانه عملیات احداث دو خطه کردن آن 
از بافق تا بندرعباس در حال اجراست.آخوندی 
در ادامه با تاکید بر وجود گلوگاه های مهم ریلی از 
منطقه بافق به سمت زرین شهر گفت: این مسیر 
حدود 4۷۰ کیلومتر طول مستقیم دارد که با 
خطوط اضافه شده در ایستگاه های موجود در 

این محور به 5۰۰ کیلومتر می رسد.
 

کشاورزی

ورود سیستم جدید آبیاری به 
کشور با کمک چین

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به همکاری 
نوین  سیستم های  اجرای  برای  چین  و  ایران 
آبیاری در کشور همراه با انتقال تکنولوژی، گفت: 
سیستم نوین آبیاری تیپ )نواری( برای اولین بار 
برای آبیاری شالیزارهای کشور به مرحله اجرایی 
رسید.علیمراد اکبری در مراسم افتتاحیه اولین 
ادوات  و  آالت  ماشین  المللی  بین  نمایشگاه 
کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری و صنایع 
اجرای  هکتار  هر  ازای  به  کرد:  اظهار  وابسته 
سیستم های نوین آبیاری تحت فشار در اراضی 
کشاورزی کشور حدود 4 هزار و 4۰۰ مترمربع 
حال  در  افزود:  می شود.وی  جویی  صرفه  آب 
حاضر توانسته ایم 9۰ درصد ادوات و تجهیزات 
مورد نیاز برای اجرای سیستم های نوین آبیاری 
و تحت فشار را در کشور تولید کنیم و تنها برای 
بخش اندکی از لوازم هوشمند و قطره چکان های 
خاص که با فناوری های نوین روز تولید شده اند 

واردات داریم.
 

توسعه فرهنگ روستایی، مبنای 
توسعه کالنشهر تهران

رییس سازمان بین المللی اکو در دومین نمایشگاه 
توانمندی های روستاییان اظهار داشت: توسعه 
توسعه  مبنای  بر  تهران  کالنشهر  همه جانبه 
روستاها و عشایر است.محمدمهدی مظاهری 
در بازدید از غرفه های شانزده گانه استان تهران 
در دومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان 
با بیان این مطلب که توسعه روستاها و عشایر 
باشد،  کالنشهرها  در  توسعه  مبنای  می تواند 
خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ روستایی جزئی 
از برنامه های توسعه هر کشور است که به منظور 
اقتصادی  ـ  اجتماعی  ساختار  دگرگون سازی 
اهمیت  بر  می رود.وی  به کار  روستایی  جامعه 
شهرستان های  عشایری  و  روستایی  فرهنگ 
استان تهران در راستای حفظ توسعه پایدار و 
دستیابی به سالمت شهرنشینان کالنشهرهای 

بزرگ همچون تهران تأکید کرد.
 

گمرک

افزوده شدن ۲۸ گمرک به 
گمرکات کارشناسی مجازی

آن ها  در  که  گمرکاتی  تعداد  ایران  گمرک 
انجام  کارشناسی اظهارنامه ها به صورت مجازی 
می شود را با اضافه کردن ۲8 گمرک جدید به ۷۲ 
گمرک افزایش داد.مهم ترین اقدامی که در طول 
سال های اخیر گمرک ایران بر آن تاکید کرده و 
الکترونیکی  است،  نیز شده  آن  اجرای  به  موفق 
کردن گمرک بوده و یکی از اقدامات مهم گمرک 
در الکترونیکی کردن فرآیندهای گمرکی، موضوع 
کارشناسی متمرکز است.در گذشته بین کارشناس 
و ارباب رجوع ارتباط مستقیم در گمرکات وجود 
اداری  سیستم  در  را  فساد  امر  این  که  داشت 
افزایش می داد، اما با راه اندازی کارشناسی متمرکز 
یا مجازی در گمرک ایران، بعد از اینکه اشخاص 
اظهارنامه را ارائه می کنند، کار کارشناسی بدون 
ارتباط مستقیم میان کارشناس و ارباب رجوع به 

صورت مجازی انجام می گیرد.
 

تولید و تجارت

صادرات ۲ میلیارد دالری خشکبار 
ایران به دنیا

میلیارد  دو  صادرات  از  حکایت  رسمی  آمارهای 
از  مختلف  کشورهای  به  ایران  خشکبار  دالری 
ایتالیا،  انگلیس،  فرانسه،  آمریکا،  آلمان،  جمله 
معاون  خسروتاج،  دارد.مجتبی  سوئد  و  اسپانیا 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم آغاز به کار 
بین المللی آجیل، میوه های  نمایشگاه  چهارمین 
حاضر  حال  در  گفت:  وابسته  صنایع  و  خشک 
ساالنه بیش از ۲ میلیارد دالر خشکبار از ایران 
به کشورهای مختلف صادر می شود. بر این اساس، 
تولیدات ایران روانه 5۰ کشور دنیا می شود که 
انگلستان،  فرانسه،  آمریکا،  آلمان،  آنها،  از جمله 
کشورهای  پرتغال،  نروژ،  سوئد،  اسپانیا،  ایتالیا، 
حوزه خلیج فارس از جمله قطر، امارات متحده 
عربی، عربستان، کویت، کشورهای آسیایی چین، 

کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و روسیه است.

بانکحملونقل

گروه اقتصاد: طی چند هفته گذشته نرخ 
تومان  هزار و۲۰۰  مرز 4  از  در حالی  دالر 
عبور کرد که فعاالن اقتصادی افزایش نرخ 
برای بخش خصوصی  را زنگ خطری  دالر 
و به ضرر اقتصاد کشور می دانند و بر این 
باورند که این مسئله تشدید رکود، تعطیلی 
انسانی  منابع  توانمندی  کاهش  کارخانه ها، 
و پایین آمدن ارزش پول ملی را به دنبال 
ارز و حفظ ثبات  خواهد داشت.تعیین نرخ 
روند  بر  مستقیم  تاثیرگذاری  لحاظ  به  آن 
فعالیت بخش خصوصی، یکی از مسائل مهم 
بخش  بدون ک  است.  کشور  در  اساسی  و 
خصوصی به دنبال آن نیست که از نوسانات 
نرخ ارز سود ببرد، بلکه در پی آن است که 
از انجام فعالیت های اقتصادی خود کسب 
سود کند. بنابراین بخش خصوصی به ثبات 
نیاز دارد و ثبات را درخواست می کند. لذا 
مسلما افزایش نرخ ارز هیچ سود و اثر مثبتی 
بر رشد صنایع، بخش خصوصی و تولیدات 
لطمه  کشور  اقتصاد  به  و  ندارد  غیرنفتی 
وارد می کند.بر این اساس، به لحاظ اینکه 
در حال حاضر بین 8۰ تا 85 درصد واردات 
کشور مربوط به واردات مواد اولیه، کاالهای 
است؛  ای  سرمایه  کاالهای  و  واسطه ای 
کاالهای  این  به  که  صنایعی  قطع  طور  به 
وارداتی وابسته اند، بیشتر تحت تاثیر افزایش 
نرخ ارز قرار می گیرند. چرا که طبیعتا حتی 
به  آنها  واردات  ارز،  نرخ  افزایش  درصورت 
هر  در  تولیدی  های  فعالیت  ادامه  منظور 
شرایطی باید انجام شود.در چنین وضعیتی 
تولیدکنندگانی که بیشترین نیاز را به مواد 
هزینه  جبران  ازای  به  دارند،  وارداتی  اولیه 
و  اولیه  مواد  این  خرید  برای  که  بیشتری 
خواهند  مجبور  شوند،  می  متحمل  کاالها 
شد تا قیمت محصوالت و تولیدات خود را 
از  بیش  مردم  درنهایت  بنابراین  ببرند.  باال 
پیش قدرت خرید خود را از دست می دهند 
و همین مسئله منجر به تشدید رکود موجود 
در بازار می شود.به این ترتیب، کارشناسان 
افزایش کاذب نرخ ارز را به موجب وابستگی 

تولیدکنندگان به واردات تکنولوژی و دانش 
اولیه  مواد  و  تجهیزات  آالت،  ماشین  فنی، 

مورد نیاز، به زیان آنها می دانند.
é  تاثیرات افزایش قیمت ارز در بخش

صادرات
تبعات  کارشناسان  که  حالی  در  طرفی  از 
منفی بسیاری را برای افزایش نرخ ارز بر می 
شمرند؛ اما در مقابل برخی نیز معتقدند این 
موضوع تاثیرات مثبتی هم به همراه دارد که 
این تاثیرات در بخش صادرات قابل مشاهده 
است و در کوتاه مدت موجب رشد و رونق 
صنعت کشور به ویژه صنایع صادرات محور 
که تولیدات آنها صادراتی است، خواهد شد. 
البته این موضوع بیشتر در مورد آن بخشی 
از صادرات که مواد اولیه آن در داخل کشور 
فراهم است، صدق می کند.درواقع می توان 
برای صادرکنندگان  ارز  نرخ  افزایش  گفت؛ 
مورد  اولیه  مواد  که  پتروشیمی  محصوالت 
نیاز آنها در داخل کشور موجود است؛ ایجاد 
مدت  کوتاه  در  بتوانند  که  کند  می  انگیزه 
رونق بگیرند و با نرخ سود باالتری تولیدات 
خود را در خارج از کشور به فروش برسانند. 
اما درمقابل این موضوع را نباید نادیده گرفت 
که بخش عمده ای از صادرات کشور وابسته 
به خارج از کشور است.به این معنا که باقی 
هم  واردکنندگان  جزو  که  صادرکنندگان 

خارج  به  زیاد  وابستگی  دلیل  به  هستند، 
ماشین  و قطعات  اولیه  مواد  باید  از کشور، 
آالت خود را از کشورهای خارجی وارد کنند 
و لذا از این بابت لطمه می بینند. بنابراین 
را  خود  انگیزه  تولیدکنندگان  از  گروه  این 
دالل  به  و  دهند  می  دست  از  تولید  برای 
تبدیل می شوند.بدون شک در شرایط فعلی 
تکنولوژی، دانش فنی و ماشین آالت موجود 
در بخش صنایع کشور ضعیف و وابسته به 
خارج از کشور است و این واقعیت که ما هم 
درنهایت باید به بازارهای بین المللی وابسته 
است.  ناپذیر  اجتناب  واقعیت  یک  باشیم، 
بنابراین این ادعا که افزایش نرخ دالر باعث 
توسعه صادرات خواهد شد، یک ادعای غلط 
است و هرچه نرخ دالر بیشتر افزایش یابد، 
اولیه  مواد  شد  خواهند  مجبور  ها  کارخانه 
با سیاست  مسئله  این  که  بخرند  گرانتر  را 

خروج از رکود همخوانی ندارد.
é  بازارسازها، عامالن نوسان و افزایش

نرخ ارز
حفظ  برای  دولت  تالش  علیرغم  اینکه  اما 
ثبات اقتصادی در کشور، چه عواملی موجب 
نوسان و افزایش نرخ ارز و دالر در روزها و 
هفته های اخیر شده است، پرسشی است که 
کارشناسان در پاسخ به آن معتقدند: شاید در 
این زمینه بیشتر از مباحث واقعی اقتصادی، 

جنبه های روانی و انتظارات مطرح باشد؛ چرا 
که افزایش قیمت نفت و رشد صادرات نفت، 
منجر به افزایش درآمد ارزی دولت شده است.

اما این در حالی است که به باور گروهی دیگر 
مهمترین  که  آنجایی  از  نظران،  صاحب  از 
عرضه کننده و به عبارتی تامین کننده ارز 
باید  ارزی  است، رشد درآمد  بازار دولت  در 
تاثیرات مثبت به همراه داشته باشد، نه اینکه 
نرخ ارز را افزایش دهد. بنابراین هرچند برخی 
افراد جنبه های روانی را از دالیل افزایش و 
تغییرات نرخ ارز در هفته ها و روزهای اخیر 

عنوان می کنند، اما چنین نیست.
é  کمین در  ثباتی  بی  و  گرانی  رکود، 

اقتصاد
بازارساز  گروهی  رسد  می  نظر  به  درواقع 
ایام و مناسبت های خاصی که  و دالل در 
و  دارد  اقتصادی  توجیه  ارز  نرخ  افزایش 
مردم نیازمند تامین ارز و ناچار به خرید آن 
هستند، وارد این بخش می شوند و مبادرت 
می  بازار  در  ارز  نرخ  افزایش  و  تغییر  به 
بانک  متاسفانه  که  آنجایی  از  کنند. سپس 
مرکزی هم در جلوگیری از این بازارسازی 
ها و دولت هم در نرخ ارز دخالت نمی کند، 
قیمت جدیدی را برای ارز در نظر می گیرند. 
به  دخالت  با  تواند  می  دولت  که  حالی  در 
موقع، ضمن تامین ارز مسافری، آن را با نرخ 
دهد.آنچه  قرار  صنایع  اختیار  در  ارزانتری 
بازار  مرکزی  بانک  تفاوتی  بی  است،  مسلم 
ارز را بیشتر دچار هیجان می کند و این اثر 
روانی را به جا می گذارد که در بخش ارز 
باید قیمت جدیدی برقرار شود. درمجموع، 
تداوم  و  تورم  افزایش  از  جلوگیری  برای 
رکود در ماه های پیش رو، همان گونه که 
دولت در سال های گذشته با برنامه ریزی 
هایی سیاست کاهش نرخ دالر و تک نرخی 
ارز را در دستور کار قرار داده است،  شدن 
اکنون نیز باید برای کنترل نرخ دالر چاره 
اندیشی کند. بنابراین در این بخش، نظارت 
دقیق دولت به دلیل جلوگیری از بی ثباتی 

اقتصادی و خروج از رکود ضروری است.

رکود، گرانی و بی ثباتی در کمین اقتصاد 

افزایش نرخ ارز زنگ خطری برای بخش خصوصی

عمران  شرکت  مدیره  هیئت  عضو 
شهرهای جدید با بیان این که افزایش 
وام مسکن مهر پردیس کمک به تکمیل 
این  با  گفت:  است،  متقاضیان  آورده 
و  سال  پایان  تا  مردم  آورده  افزایش 
واحد  هزار   ۲4 آینده  سال  فروردین  یا 
مسکن مهر پردیس به بهره برداری می 
داشت:  اظهار  طاهرخانی  رسد.حبیب ا... 
میلیون   ۳۰ از  مهر  مسکن  وام  افزایش 
می تواند  تومان  میلیون   4۰ به  تومان 
کمک موثری در تکمیل آورده متقاضیان 
در مسکن مهر پردیس باشد.وی با بیان 
متراژ  پردیس  مهر  مسکن  در  اینکه  
واحدها باال است و طبیعتا قیمت تمام 
شده در متراژهای باال افزایش می یابد 
و سهم محوطه سازی این واحدها بیشتر 
از سایر سایت های مسکن مهر است، به 
ایلنا گفت: البته باید توجه داشته باشیم 
سایر  از  پردیس  مهر  مسکن  پروژه  که 
شروع  دیرتر  مهر  مسکن  های  پروژه 
سال های  تورم شدید  افزایش  به  و  شد 

سخت  را  شرایط  و  برخورد   91 و   9۰
می  تومانی  میلیون   4۰ وام  بود.  کرده 
تواند کمکی باشد تا بخشی از واحدهای 
مسکن مهر پردیس در مدت زمان کوتاه 
بر  تاکید  با  شود.طاهرخانی  آماده  تری 
ساختمانی  بخش  قطع  طور  به  که  این 
به  سال  پایان  تا  پردیس  مهر  مسکن 
که  است  ممکن  گفت:  رسد،  می  اتمام 
مواردی که معارض داشته باشند و زیر 
نرسد  جاری  سال  پایان  به  آن  ساخت 
روبنایی مسکن  بخش  قطع  به طور  اما 
اتمام می  تا پایان سال به  مهر پردیس 
رسد.این مقام مسئول افزود:  با ارائه وام 
های 4۰ میلیون تومانی، ۲4 هزار واحد 
و  سال  پایان  تا  را  پردیس  مهر  مسکن 
تحویل می  آینده  ماه سال  فروردین  یا 
دهیم. این ۲4 هزار واحد از فازهای 11، 
فاز 9 قدیم، فاز 8 و  فاز 5 تحویل می 
واحدها  این  از  برداری  بهره  البته  شود. 
منوط به این است که همکاری الزم از 
شود.عضو  انجام  بانکی  سیستم  سوی 
شهرهای  عمران  شرکت  هیئت مدیره 
حاضر  حال  در  که  این  بیان  با  جدید 
کشور  سراسر  مهر  مسکن  پروژه  در 
1۲۰ هزار واحد متقاضی ندارد و قاعدتا 
متقتاضی  بدون  واحدهای  این  تکمیل 
این  بر  بنا  داد:  ادامه  ندارد،  مفهومی 
متقاضی  که  است  واحدهایی  با  اولویت 
دارند و این واحدها به طور قطع بخش 
رییس  وعده  طبق  شان  ساختمان 
جمهوری تا پایان سال به بهره برداری 

خواهد رسید..

معاون اول رییس جمهور از 
میلیارد  هزار  پنج  پرداخت 
تومان تسهیالت ارزان قیمت 
توسعه  و  اشتغالزایی  برای 
عشایری  و  روستایی  اقتصاد 
جهانگیری  داد.اسحاق  خبر 
دائمی  محل  در  حضور  با 
المللی  بین  های  نمایشگاه 
تهران از بخش های مختلف 
و  کرد  بازدید  نمایشگاه  این 

های  توانمندی  و  تولیدات  جریان  در 
روستاییان و عشایر استان های مختلف 
رییس  اول  گرفت.معاون  قرار  کشور 
از  بازدید  حاشیه  در  همچنین  جمهور 
این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگاران با 
تاکید بر اینکه عشایر و روستاییان نقش 
گفت:  دارند  کشور  اقتصاد  در  مهمی 
دولت برای فعال کردن اقتصاد روستایی 

به طور جدی در صحنه حضور دارد.
محور  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
از  که  است  این  مقاومتی  اقتصاد  اصلی 
توسعه  برای  درونی  های  ظرفیت  همه 
داشت:  اظهار  کنیم  استفاده  کشور 
مختلف  مناطق  در  روستاییان  و  عشایر 
که  هستند  بزرگی  های  ظرفیت  کشور 
هم می تواند به اشتغال و اقتصاد کشور 
توسعه  و  رشد  باعث  هم  و  کند  کمک 
این  افزود:  جهانگیری  شود.دکتر  کشور 
ظرفیت ها در بخش های مختلف نظیر 
و  دستی  صنایع  دامداری،  کشاورزی، 
در  مثال  عنوان  به  و  است  گردشگری 
یک  ایرانی  فرش  دستی،  صنایع  بخش 

سطح  در  شده  شناخته  و  مهم  کاالی 
جهان است که هم بار صنعتی و هم بار 
فرهنگی بر دوش دارد و فرهنگ و تمدن 

ایران زمین را معرفی می کند.
کرد:  اضافه  جمهور  رییس  اول  معاون 
متعدد  دستی  صنایع  فرش  بر  عالوه 
دیگری در نقاط مختلف کشور تولید می 
شود که در این نمایشگاه نمونه هایی از 
آنها عرضه شده است و هر استان نماد 
و  است  کشور  دستی  صنایع  از  بخشی 
صد  چند  قدمت  صنایع  این  از  برخی 

ساله دارند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه اگر گردشـگری 
در ایـران آنطـور کـه بایـد فعـال شـود 
توسـعه صنایـع دسـتی را بـا خـود بـه 
کـرد:  تصریـح  داشـت  خواهـد  دنبـال 
خوشـبختانه در سـال هـای اخیر بخش 
توسـعه خوبـی  و  رشـد  از  گردشـگری 
زیـادی  بـوده و گردشـگران  برخـوردار 
بـه سـمت ایـران روی آورده انـد. البتـه 
در بخـش زیر سـاخت های گردشـگری 
و  مشـکالت  هتـل،  کمبـود  همچـون 

محدودیـت هایـی نیـز وجـود دارد.

پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
ارزان قیمت برای توسعه اقتصاد روستایی

واگذاری واحدهای بدون متقاضی با حذف شروط

تحویل ۲4 هزار واحد مسکن مهر پردیس 
تا پایان سال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال پیامک 
به سه گروه برای حذف یارانه ۳ میلیون نفر 

دیگر از پردرآمدها خبر داد.
نفر  میلیون   4 یارانه  حذف  از  ربیعی  علی 
تاکنون خبر داد و گفت: حدود ۷ میلیون نفر 

رفتار غیرقابل  و  باال  در کشور درآمد خیلی 
کنترل اقتصادی دارند.

وی با بیان اینکه برای سه گروه پیامک داده ایم 
افزود: گام بعدی دولت حذف یارانه ۳ میلیون 
رفاه  وزیر  تسنیم،  گزارش  به  است.  دیگر  نفر 

توانم  نمی  اینکه  بیان  با  فقر هم  درباره خط 
خط دقیق فقر را بیان کنم گفت: 5۰ درصد 
بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل دستمزد 
8۲۰ هزار تومان را می گیرند اما نمی توان این 
حداقل دستمزد را به عنوان خط فقر اعالم کرد.

شورای فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک ایران 
در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت و توان 
سامانه جامع امور گمرکی و کاهش مدت زمان 
توقف و ایستایی کاال اختیارات کارشناسی امور 
اطالعات  فناوری  داد.شورای  افزایش  را  گمرکی 
استفاده  راستای  در  ایران  گمرک  ارتباطات  و 
امور  جامع  سامانه  توان  و  ظرفیت  از  حداکثری 
ایستایی  و  توقف  زمان  مدت  کاهش  و  گمرکی 
کاال اختیارات کارشناسی امور گمرکی را افزایش 
داد که بر این اساس، این تصمیم کارشناسان امور 
گمرکی مسئولیت تأیید نهایی اظهارنامه ها را نیز 

عهده دار شدند، لذا از این پس نیاز به تأیید رئیس 
سرویس ارزیابی در سامانه جامع گمرکی وجود 
ندارد.گمرک ایران اجرای سامانه جامع گمرکی را 
با محوریت فناوری اطالعات و ارتباطات و با هدف 
ترخیص  گمرکی  تشریفات  فرآیند  کردن  کوتاه 
کاال که مهم ترین و تأثیرگذارترین عامل در بهبود 
سال 1۳9۲  از  است  خارجی  تجارت  تسهیل  و 
آغاز کرد. این سامانه که نماد کلی از تحقق شعار 
سازمان جهانی گمرک در سال ۲۰1۶ مبنی بر 
»گمرک دیجیتال، حرکت به سمت جلو« است 
هم اکنون در گمرکات کشور پیاده سازی شده است

ارسال پیامک حذف 
یارانه برای ۳ میلیون 

نفر دیگر

در راستای توسعه تجارت خارجی؛

گمرک ایران 
به ترخیص کاال 

شتاب تازه ای 
بخشید
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی با تاکید بر اینکه در 
جامعه ایران مردم از بداخاق ها متنفرند و دوران 
انگ زنی و تخریب و انتقام جویی به سر آمده گفت 
اکنون دوران اخاق گرایی و توجه به فضلیت آغاز 

شده است.
و  فرهنگ  وزارت  از  زمان  پیام  گزارش  به 
نخستین  در  امیری  صالحی  ارشاد،سیدرضا 
همایش ملی › نیما، زبان و شعر طبری › در 
شهرستان نور ، افزود :همه باید باور کنیم که 
انسان ها در جامعه نیازمند تولید و بازتولید 
اخاق و معرفت برای تداوم حیات هستند. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گفت : مردم چه 
گناهی کرده اند که باید در بمباران تهمت و افترا 
و شایعه زندگی کنند و ما باید در این تریبون و 
در این نقطه منادی وحدت اخاق و معرفت و 

انسانیت باشیم. 
صالحی امیری با اشاره به تهاجم به دولت تدبیر 
و امید ، افزود : آنهایی که امروز دولت را مورد 
تهاجم قرار می دهند، بدانند که دولت منتخب 
مردم است و کسانی که تاش می کنند بین 
این دولت و نظام جدایی ایجاد کنند ، دچار یک 

انحراف تحلیلی شده اند. 
وی ادامه داد : موفقیت نظام ، بدون بدون موفقیت 
دولت ناممکن است و لذا موفقیت دولت موفقیت 

نظام خواهد بود. 
وزیر فرهنگ وارشاد اسامی گفت : عده ای تاش 
می کنند مجموعه تاش دولت و خدماتی را که 

در کشور انجام می شود ، نادیده بگیرید . 
صالحی امیری با بیان اینکه الزمه توسعه استان 
مازندران وجود انسجام ، همدلی و همرنگی است، 
گفت: همه ما باید باور داشته باشیم که غرب 
استان سرزمینی پر گنجی است که ناشناخته 

مانده است.
وی افزود : انصاف این است که اگر این ظرفیت و 
این فرصت را امروز هر کس در اختیار می داشت 
، هم اکنون شاهد حضور میلیون ها توریست و 
صدها سرمایه گذار و هزاران فعال فرهنگی در این 

منطقه بودیم. 
وی گفت : الزمه حرکت دولت برای توجه به این 
استان شکوفایی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 
است که امیدوارم با این همدلی که امروز بین شما 
و نمایندگان، ائمه جمعه ، روحانیت و نخبگان 

وجود دارد برای همیشه اختاف را در استان کنار 
بگذارید و به فکر مردم باشید. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی خاطر نشان کرد : 
من و شما و نمایندگان عزیز حاضر در این جمع 
و روحانیت معزز هیچ شانی جز خدمت به مردم 

نداشته و نداریم. 
مردم  به  جمهوری  رئیس  سام  اباغ  با  وی 
مازندران ، گفت : دولت تدبیر و امید خود را خادم 
شما می داند و همیشه بر این باور است که مردم ، 
بزرگ ترین سرمایه دولت هستند.  صالحی امیری 
افزود : آنچه که امروز بیش از هر روز دیگر به آن 
نیاز داریم احیای کانون های شعر ، ادب و هنر در 

شهرستان ها، استان ها و کشور است. 

به  تنها  نه  امروز  جامعه  اینکه  بیان  با  وی 
نیاز دارد  و غرور ملی  به هویت  بلکه  نشاط 
و غرور  و شاعر هویت بخش  : شعر  ، گفت 
در  تواند  می  شاعر  و  و شعر  آفرین هستند 

نسل جوان نشاط و غرور ایجاد کند. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی ادامه داد : ما بیش 
تداوم حیات  برای  هنر  به  دیگری  زمان  از هر 

اجتماعی نیاز داریم. 
وی گفت : تاکید ما بر توسعه در حوزه فرهنگی 
و هنری صرفا به عنوان اوقات فراغت برای گذران 
وقت نیست ، بلکه امروز در کنار خوراک ، پوشاک 
حمل و نقل ، آموزش و مسکن ، به معرفت اخاق، 
فضیلت ، همدلی و همنوایی در جامعه نیاز داریم. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

تخریب کنندگان دولت دچار انحراف تحلیلی شده اند

»زخم باز« آماده ارایه به فیلم فجر شد

تبریزی  حسین  کارگردانی  به  باز«  »زخم  سینمایی  فیلم 
پس از ضبط سکانس های پایانی در بندرعباس برای ارایه به 

سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر آماده شد.
فیلمبرداری فیلم سینمایی »زخم باز« به کارگردانی حسین 
تبریزی و تهیه کنندگی مصطفی علمی فرد که از اوایل آذرماه 
در ۲ استان تهران و هرمزگان و سه شهر بندری میناب، کنگ 
و بندرعباس آغاز شده بود، روز گذشته در مکان خانه ملیحه به 
پایان رسید و هم اکنون گروه تولید درصدد آماده سازی نسخه 
نهایی فیلم و ارایه به سی وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 
هستند. در سکانس های پایانی این فیلم، محمود پاک نیت، مجید 

مشیری و مهوش صبرکن به ایفای نقش پرداختند.
در این فیلم گیلدا ویشکی به عنوان چهره جدید سینمای ایران 
در نقش اصلی این فیلم معرفی می شود. از دیگر بازیگران این 
فیلم می توان به پندار اکبری، مهری آل آقا، علیرضا استادی، بی تا 
عالمی، سما راد، اشکان قاسمی، عبدالرضا سهرابی، امین چنارانی، 
پژواک ایمانی اشاره کرد. همچنین بازیگران بومی بندرعباس که 
قوی دل،  از محمدعلی  عبارتند  اند،  کرده  بازی  فیلم  این  در 
عبدالرضا بلوچ زاده، فرزاد امیرزاده، فریده سلمانی نصرالهی، سیما 
پورساالری، حسن ذاکری، شیوا قاسمی، فرشته محسن نژاد، صبا 

صادقی، ماهان علیزاده.

رضا عطاران به دوستان تلویزیونی اش سر زد
رضا عطاران در روز کلید خوردن سریال »پنچری« در پشت 

صحنه آن حاضر شد تا به دوستان قدیمی خود سر بزند.
سریال »پنچری« به کارگردانی برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی 
مهرام مهام روز چهارشنبه 1۵ دی ماه کلید خورد و یکی از 

مهمانان آن رضا عطاران بود.
رضا عطاران نیز که مهران مهام تهیه کنندگی بیشتر کارهای وی 
را بر عهده داشته است، روز چهارشتبه در لوکیشن سریال حاضر 

شد تا به قول خودش به دوستانش سر بزند.
نحوه  درباره  خبرنگاران  با  هایی  گفت  و  گپ  همچنین  وی 
به  بازگشتش  و  شهر ۴«  آسمان  »زیر  سریال  در  حضورش 

تلویزیون داشت.
عطاران که به عنوان مشاور فیلمنامه با »زیرآسمان شهر ۴« 
همکاری می کند، درباره زمان شروع مجدد این پروژه گفت: 
ما خیلی دوست داشتیم مهران غفوریان دوباره کار کند و برای 
همین هم من به این پروژه آمدم ولی ظاهراً اکنون خود مهران 

غفوریان درگیر سریال »همسایه ها« در شبکه نسیم است.
وی درباره بازگشتش به تلویزیون نیز گفت: اصل، دیده شدن 
کار است و من هم اکنون در سینما حضور دارم. با این حال در 
طراحی سریال »زیر آسمان شهر ۴« هر کمکی که بتوانم انجام 
می دهم. رضا عطاران درباره بازگشتش به تلویزیون و فعالیتش 
در این حوزه صحبت های دیگری هم داشت اما خواست که 

منتشر نشود.

دختر آرتور میلر اصغر فرهادی را استاد تعلیق نامید

در مراسمی که  در نیویورک برگزار شد، اصغر فرهادی با دریافت 
جایزه انجمن ملی نقد آمریکا، این جایزه را از دست ربکا میلر، 

دختر آرتور میلر دریافت کرد.
 به نقل از هالیوود ریپورتر، در این مراسم ربکا میلر اصغر فرهادی 
را  برای ساخت فیلم »فروشنده« تحسین و از او به عنوان استاد 
تعلیق یاد کرد. فرهادی که تاکنون دو بار دیگر برای فیلم های 
قبلی اش از این انجمن جایزه گرفته نیز دریافت این جایزه را 

افتخار بزرگی برای خود نامید.
انجمن ملی نقد آمریکا پیشتر برندگان خود را معرفی کرده بود و 

در مراسمی جوایز برندگان را به آن ها اهدا کرد.
همچنین کانال رسمی تلگرام فیلم »فروشنده« نیز در گزارشی از 

این مراسم چنین نوشته است:
ربکا میلر هنگام اهدای جایزه به فرهادی درباره او گفت: اصغر 
ظاهرا  لحظه های  که  می کند  کاری  فیلم هایش  در  فرهادی 
روزمره با تعلیق بسیار ارائه شوند. من واقعا فکر می کنم که او 
نه تنها استاد واقعی تعلیق است، بلکه استاد برانگیختن احساس 
هم دلی در مخاطب نیز هست. نمایشنامه »مرگ یک فروشنده« 
پس زمینه ای  است در این فیلم. این نمایشنامه درباره مردی  است 
که جامعه اش تغییر می کند و درباره فشاری است که جامعه وارد 

می کند تا این مرد را تغییر دهد.

»معمای شاه« کامل ترین سریال 
در مورد تاریخ معاصر ایران

بازیگر نقش مرتضی مطهری در سریال »معمای شاه« معتقد است این 
سریال کامل ترین سریال در مورد تاریخ معاصر ایران است که تاکنون 

توسط رسانه ملی تولید و پخش شده است.
 به گزرش پیم زمان ،رسول توکلی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون 
و بازیگر نقش مرتضی مطهری در سریال » معمای شاه« طی گفتگویی 
با اشاره به این سریال گفت: در شرایطی که متاسفانه آمار سرانه مطالعه 
ما بویژه در نزد نسل جوان چندان مساعد نیست تولید آثار تصویری 
در خصوص تاریخ معاصر و تاریخ انقاب ، بهترین رویکرد برای توجه 

مخاطبین به این دوران از تاریخ است.
بازیگر فیلم سینمایی » تاراج« با بیان اینکه نباید مدیران فرهنگی ما از 
قدرت مدیوم تلویزیون غافل شوند و با شناخت از این مقوله می توانند 
استفاده های بهتری را از این مدیوم داشته باشند افزود: معتقدم آثار 
تاریخی باید بعد از گذشت حدود 1۵۰ الی ۲۰۰ سال پس از وقایع 
تاریخی تولید شوند اما به شرطی که روایت گران ، آدم های صادق ، 

منصف و عادل باشند.
این کارشناس مسائل هنری ، سریال »معمای شاه« را نسبت به  مجموعه 
هایی قبلی تلویزیون همچون کاه پهلوی ، کیف انگلیسی و ... کامل ترین 

سریال در مورد تاریخ معاصر ذکر کرد.
بازیگر نقش مرتضی مطهری ، توقف چندین باره پروژه به دلیل کمبود 
بودجه را یکی از آفت های رسانه ملی در امر تولید یاد کرد و اظهار داشت 
: با وجود تاش رسانه ملی برای تولید این سریال اما این سریال بارها با 

کمبود بودجه مواجهه شد که بر روی کیفیت کار بی تاثیر نبوده است. 
رسول توکلی ادامه داد : حضور گسترده بازیگران حرفه ای ، لوکیشن 
های متفاوت ، حرکتهای دوربین ، هنروران بسیار و سختی کار از شاخصه 
هایی است که معمای شاه را از دیگر آثار تلویزیون متمایز کرده و به 
جرئت می توان گفت چنین اتفاقی ؛ برای اولین بار است که در تلویزیون 

ایران رخ داده است.
وی که از پاییز سال ۹۲ تاکنون درگیر این پروژه بوده است و برای هر 
بار حضور در جلوی دوربین ، چندین ساعت زیر گریم بوده است گفت: 
من شاهد بودم که آقای ورزی پیش از حد توان یک فیلمساز در این 
کار فعالیت می کرد و به یاد دارم زمانی که این پروژه شروع شد ایشان 
فقط چند موی سفید در محاسنش داشت اما اکنون محاسنش سفید 

شده است.
مدیرعامل »مؤسسه فرهنگی و هنری نقش جهان« با اشاره به کسانی که 
بدون تماشا کردن حتی یک قسمت کامل از سریال ، دست به نقد این 
سریال می زنند یادآور شد: من به همه منتقدین توصیه می کنم ابتدا 
تمام سریال را ببینید و آنگاه قضاوت کنند و در نقد های خود از جاده 
انصاف و عدل منحرف نشوند. ضمن اینکه یادمان نرود سریال توانسته 

است مخاطب خودش را پیدا کند و مردم را پای تلویزیون بنشاند. 

خبـر

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را     
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

 بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت     
 کنار آب رکن آباد و گلگشت مصال را

امروز با حافظ

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه 
فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی. 

)هیلزهام(

سفر »پیرزنی که تمام قوانین را 
زیر پا گذاشت« به ایران

رمانـی دیگـر از ادبیـات سـوئد بـا عنـوان 
پـا  زیـر  را  قوانیـن  تمـام  کـه  »پیرزنـی 
آمـوت منتشـر  از سـوی نشـر  گذاشـت« 

شـد.
بـه گـزارش مهـر، نشـر آمـوت بـا انتشـار 
ترجمـه کیهـان بهمنـی از رمـان »پیرزنی 
کـه تمـام قوانیـن را زیـر پـا گذاشـت« اثر 
دیگـر  اثـر  سـوندبرگ،  اینگلمـن  کترینـا 
از ادبیـات سـوئد را بـه مخاطبـان ایرانـی 

معرفـی کـرد.
»کترینا اینگلمن سـوندبرگ« نویسـنده ی 
یکـی   ،1۹۴۸ سـال  متولـد  سـوئدِی 
ادبیـات  نویسـندگان  محبوب تریـن  از 
عامه پسـند تاریخـی در این کشـور اسـت. 
در  را  داسـتانی  اثـر  هجـده  سـوندبرگ 
کارنامـه ی ادبـی خـود ثبـت کـرده اسـت.

 مشـهورترین اثـر او »پیرزنـی کـه تمـام 
قوانیـن را زیر پا گذاشـت«، پس از انتشـار 
در سـال ۲۰1۲ به سـرعت مبـدل به اثری 
پرفـروش شـد و در مدتـی کوتاه بـه هفده 
زبـان ترجمـه شـد. موفقیـت کتاب سـبب 
شـد نویسـنده رمانـی دیگـر در ادامـه این 
داسـتان بنویسـد که ایـن اثر نیز در سـال 
۲۰1۴ بـا عنـوان شـانس دوبـاره پیـرزن 

شد. منتشـر 
در ایـن رمـان داسـتان »مارتـا اندرسـون« 
پیـرزن هفتـاد و نـه سـاله ای روایت شـده 
کـه رویـای فـرار از آسایشـگاه و سـرقت 
پیـرزن  می پرورانـد.  سـر  در  را  بانـک  از 
کـه بـه هیـچ وجه قصـد نـدارد باقـی عمر 
خـود را بـر روی یـک صندلـی راحتـی در 
گوشـه ای از آسایشـگاه بگذرانـد، تصمیـم 
زندگـی  کار،  ایـن  جـای  بـه  می گیـرد 
بدیـن  بسـازد.  بـرای خـود  را  پرهیجانـی 
ترتیـب او بـه همراه  چهار دوسـت قدیمی 
خـود دسـت بـه کار می شـود. اعضـای این 
گـروه پنـج نفره کـه به بانـد بازنشسـته ها 
معـروف اسـت، در ابتـدا در برابـر قوانیـن 
سـخت گیرانه  آسایشگاه شـورش می کنند. 
اعتـراض اولیـه  گـروه بـه سـاعت خـواب و 
غذایی اسـت کـه در ظروف پاسـتیکی به 
آن هـا داده می شـود. بـا بـاال رفتـن جرأت 
گـروه، اعضـای بانـد تصمیـم می گیرنـد با 
نقشـه ای دقیـق ابتـدا از آسایشـگاه فـرار 
اسـتکهلم  در  بهتـر  مکانـی  در  و  کننـد 
سـاکن شـوند. قـدم بعـدی اعضـای گـروه 
نیز این اسـت کـه وارد جرگـه ی تبهکاران 

حرفـه ای شـوند.
کیهـان بهمنـی مترجـم ایـن رمـان دارای 
وی  از  و  اسـت  انگلیسـی  زبـان  دکتـرای 
آثاری چون »خدمتکار و پروفسـور نوشـته 
اوگاوا«،  یوکـو  »انتقـام/  اوگاوا«،  یوکـو 
»دختـری که پادشـاه سـوئد را نجـات داد 
نوشـته یوناس یوناسـون« و »من از گردنم 
بـدم میاد نوشـته نـورا افرون« توسـط این 

ناشـر منتشـر شـده است.
رمـان »پیرزنـی کـه تمـام قوانیـن را زیـر 
اینگلمـن  »کترینـا  نوشـته   گذاشـت«  پـا 
سـوندبرگ« بـا ترجمـه  »کیهـان بهمنی«   
 ۳۳۰۰۰ قیمـت  بـه  و  صفحـه    ۴۸۶ در 
تومان توسـط »نشـر آمـوت« منتشرشـده 

. ست ا

سخن حکیمانه

در بازار کتاب

آگهی مناقصه   
 نوبت دوم 

شهرداری پاوه به استناد موافقتنامه های سال 1395 .در نظر دارد اجرای پروژه  
ذیل را از محل اعتبارات طرح تملک دارائیهای سرمایه ای به مناقصه بگذارد .

لذا ازکلیه شرکتهای دارای صالحیت که مایل به شرکت در این مناقصه میباشند دعوت به عمل 
می آید که از روز سه شنبه مورخ 95/10/14 تاپایان وقت اداری روزپنجشنبه مورخ 95/10/23 
در ساعات اداری غیر از ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد ذیحسابی شهرداری 
پاوه واقع در میدان شهداء-خیابان امام محمد غزالی مراجعه واسناد مربوطه را پس از تکمیل تا 
پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/11/4 به واحد حراست تحویل  یا جهت کسب اطالعات 

بیشترباشماره تلفن 08346122891 داخلی 26  تماس حاصل نمایند:

شرایط:
1-برآورد  پروژه براساسه فهرست بهای راه وباند وفرودگاه سال 1395 می باشد. 

2-حداقل پایه مورد نیاز پایه 5 رشته راه یا ابنیه می باشد .
3-سایر اطالعات وجزئیات مربوطه به معامله در اسناد مناقصه طبق قانون برگزاری مناقصات 

مندرج است.
4-پیشنهادات بایستی بطور صریح وروشن وبدون الک گرفتگی وخط خوردگی در پاکت باشند. 
نفع  به  ترتیب  به  آنان  وتضمین  سپرده  شوند  منصرف  هرگاه  مناقصه  ودوم  اول  5-برندگان 

شهرداری ضبط خواهد شد.
6-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است . 

7-هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
8-آگهی درپایگاه اطالع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcitv.ir  قابل رویت 

ودستیابی می باشد
9-پیشنهادات واصله در روز سه شنبه مورخ 95/11/5 در جلسه کمیسیون معامالت شهرداری 

راس ساعت 15 در محل شهرداری پاوه مفتوح می گردند.
روابط عمومی شهرداری پاوه

ردیف

1

شرح پروژه 

احداث معبرارتباطی سه راهی 
ارشاد به خیابان شهید چمران

مبلغ اعتبار مصوب)ریال(

2/860/000/000

مبلغ سپرده )ریال(

14/300/000

شهرداری پاوه

مردمی  گفت:  فارابی  بنیاد سینمایی  مدیرعامل 
کشور،  سراسر  در  فجر  فیلم  جشنواره  بودن 

شاخصه این جشنواره است.
یک  فجر  فیلم  جشنواره  گفت:  تابش  علیرضا 
انقاب  از  پس  نسل  برای  نوستالژی  و  خاطره 

محسوب می شود. 
تئاتر،  موسیقی،  فیلم،  جشنواره های  گفت:  وی 
تجسمی و شعر فجر همه و همه یادگارهای دوران 

فرهنگ و هنر پس از انقاب هستند.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی افزود: در ایام فجر 
جوان ها،  خانواده ها،  در  اشتیاقی  و  شور  انقاب، 
روزنامه نگاران و اهالی رسانه و منتقدان به وجود 
می آید و آنها مصمم اند تا بیایند محصول یک سال 
فرهنگ و هنر و سینمای کشور را در سالن ها، کنار 
عوامل سینما ببینند، فیلم ها را رصد کنند و درباره  

فیلم ها به گفت و گو بپردازند.
از  ذهنم  در  که  خاطره ای  شد:  یادآور  تابش 
جشنواره فیلم فجر ثبت شده، اشتیاق عمومی و 
صف های طوالنی است که مردم ما تا نیمه های 
شب در سینماها برای استقبال از جشنواره فجر 
و فیلم ها ایجاد می کردند و منتظر تماشای فیلم 
مورد عاقه خود بودند که این، نشان از وجود یک 
سرمایه اجتماعی و تبلور شور و نشاط در مردم ما 

و البته پیوند سینما با مردم این کشور است.
وی با اشاره به فراگیری سینما در سراسر کشور، 
اظهار داشت: تا همین یکی دو سال پیش، من به 
 خاطر دارم که جوانان شهرستانی، با شور و شوق 
از شهرهای مختلف به تهران می آمدند تا جشنواره 

فیلم فجر را در کنار مردم پایتخت دنبال کنند. 

رونمایی  زمان،برنامه  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
پوستر سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر با حضور 
سعید اسدی دبیر جشنواره ،عباس محبوب طراح 
پوستر، قباد شیوا هنرمند و گرافیست  و قدردانی از 
بزرگان بخش هویت بصری روز چهارشنبه پانزدهم 

دی ماه در سالن مشاهیر تئاتر شهر برگزار شد.
  سعید اسدی دبیر جشنواره از مراحل طراحی پوستر 
این دوره از جشنواره گفت : این پوستر حاصل تاشی 
چند ماهه است و با توجه به محورهای موضوعی 
جشنواره، چند نکته کلیدی و مهم دارد که یکی از 

آنها مسئولیت اجتماعی هنر است.
اسدی با اعام دوباره حمایت این دوره از جشنواره 
تئاتر فجر از پویش ملی »من صدای آب هستم«  
توجه  پویش،  این  از  حمایت  کنار  در  داد:  ادامه 
خاص هم به هموطنان روشندل و ناشنوا داریم به 
طوریکه در برنامه رونمایی امروز هم نمایندگانی از 
کانون ناشنوایان حضور دارند و در جشنواره نیز یک 
گردهمایی با حضور این دوستان داریم. دبیر جشنواره 
تئاتر فجر با اشاره به شعار »تئاتر برای همه« که در 
دوره های گذشته مطرح شده بود، یادآور شد: تاش 
کردیم این مفهوم را در پوستر جشنواره برجسته 
کنیم نه اینکه فقط به خود آن شعار توجه کنیم. بر 
همین اساس در بخش هویت بصری نیز رویکردی 
جدی به مردم داریم و این چنین است که پوستر 

امسال دعوت به کنش اجتماعی است.
با  همدالنه  نگاهی  با  خواست  حاضران  از  اسدی 
جشنواره تئاتر همراه شوند و خاطرنشان کرد: تئاتر 
امکان  که  اجتماعی  مکان های  از  یکی  به عنوان 
گردهمایی های مردمی را فراهم می کند، باید بیش از 

این مورد توجه باشد تا بتوانیم هرچه بیشتر نهادهای 
اتفاق  این  در  حضور  برای  را  مردم  و  اجتماعی 
بزرگ که همزمان با جشن های انقاب هم هست، 
دعوت کنیم. در ادامه تصاویر کوتاهی درباره مراحل 
شکل گیری این پوستر پخش شد و عباس محبوب 
طراح آن، توضیحات کوتاهی درباره روند طراحی 
خود ارایه کرد. سپس قباد شیوا هنرمند گرافیست 
و یکی از داوران بخش هویت بصری این دوره از 
جشنواره دیدگاه های خود را درباره پوستر مطرح 
کرد. مجموعه گرافیکی پوستر با سلیقه طراحی شده 
است، اما با این پوستر یک مساله کوچک دارم چون 
تمام رنگ هایی که در آن به کار رفته است، رنگ های 
سرد است و بهتر است همین پوستر را با رنگ های 
گرم طراحی کرد تا بهتر مخاطب را جذب کنداو با 
ابراز خرسندی از اینکه هنر گرافیک در تئاتر بیش 
از گذشته جدی گرفته می شود، افزود: مجموعه 
گرافیکی پوستر با سلیقه طراحی شده است، اما با این 
پوستر یک مساله کوچک دارم چون تمام رنگ هایی 
که در آن به کار رفته است، رنگ های سرد است و 
بهتر است همین پوستر را با رنگ های گرم طراحی 

کرد تا بهتر مخاطب را جذب کند.

تابش: 

مردمی بودن، شاخصه جشنواره فیلم فجر است

پوستر سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر رونمایی شد


