
رئیس قوه قضائیه، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را 
مجاهدی خستگی ناپذیر و شخصیتی موثر در فراز 
و نشیب های انقالب توصیف کرد  و گفت: ارتحال 
ناگهانی و تکان دهنده ایشان، بیدار باشی برای همه 
مسئوالن است تا خود را برای مسیر دشوار و بی 

نهایت پس از مرگ آماده کنند.
قضائیه،  قوه  عمومی  روابط  کل  اداره   گزارش  به 
آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی 
اهل بیت حضرت  با تسلیت وفات کریمه  قضایی، 
معصومه)س( تصریح کرد: تعبیر »فان لک عند اهلل 
است،  آمده  ایشان  زیارت  در  الشان« که  شانا من 
است.  بیت  اهل  کریمه  معنوی  مقام  از  کاشف 
وجود معنوی ایشان موجب جذب و جلب عالمان 
امروز  و  است  شده  قم  مقدس  شهر  به  بزرگان  و 
قم به برکت مضجع شریف حضرت معصومه )س( 
یکی از بزرگترین مراکز علمی جهان اسالم و بلکه 
با مالحظه برخی امور، بزرگترین مرکز علمی جهان 

اسالم و تشّیع است. 
رئیس دستگاه قضایی افزود: تدریس علوم و تعلیم 
ترویج  و  السالم(  بیت)علیهم  اهل  معارف  تعلم  و 
از  شهر  این  در  السالم(  )علیهم  بیت  اهل  اخالق 
ناحیه عالمان بزرگ به سراسر کشور و جهان اسالم 
به جهت  را  باید خداوند  ما  و  کند  نورافشانی می 
شکرگزار  کشورمان  به  بزرگ  نعمت  این  اعطای 
تسلیت  با  ادامه  در  قضاییه  قوه  رئیس  باشیم.  
فقید  رئیس  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  ارتحال 
مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: از خدا 
می خواهیم که روح ایشان را با ارواح طیبه شهدا، 

صدیقین و ائمه اطهار)ع( محشور کند. 
آیت اهلل آملی الریجانی خاطر نشان کرد: آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی سالهای متمادی قبل از انقالب 
یار  انقالب  از  بعد  ناپذیر،  خستگی  مجاهدان  از 
صدیق حضرت امام راحل)قدس اهلل نفسه الزکیه( و 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و در همه فراز و 

نشیب های انقالب، شخصیتی تاثیر گذار بود. 
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ارتحال ایشان بسیار 
ناگهانی و تکان دهنده بود، تصریح کرد: این حادثه، 
بیدار  ابناء بشر و  خصوصا  سرنوشت محتوم همه 
باشی برای همه ما مسئوالن است تا همگی خود را 
برای تنهایی و مسیر بی نهایت پس از مرگ آماده 

کنیم. 

آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه توجه به این 
معانی و عالم پس از مرگ، آثار مهمه ای در حیات 
الموت  با مضمون »ذکر  انسان دارد، روایت  دنیوی 
افضل العباده« را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: 
درگذشت شخصیت های بزرگ این اثر را دارد که 
به نوعی بیدار باش برای قلوب همگان است تا مسیر 
آینده خود را بهتر بشناسند. از خداوند متعال می 
را  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  روح  که  خواهیم 
مشمول عنایات خاصه خود بگرداند و وی را از رحمت 
واسعه خود که می فرماید »نبیء عبادی أَنّی أَنا الغفور 
الرحیم« بهره مند سازد. برای ایشان علو درجات و 
برای بازماندگانشان صبر و اجر را مسئلت می کنم.  
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به سالروز قیام 19 دی مردم قم، این قیام را 
قیامی معنادار و سرآغاز آخرین حرکت های منجر به 
انقالب اسالمی دانست و تصریح کرد: رژیم طاغوت 
فاصله  روحانیت  و  مردم  میان  که  کرد  می  گمان 
انداخته و شاید با انتشار مقاله ای توهین آمیز علیه 
حضرت امام)ره( قصد داشت این فاصله را بسنجد اما 
بحمداهلل با حضور مردم بصیر در صحنه، این خیال 

باطل آنها از بین رفت. 
این  در  مهم  نکته  افزود:  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
شاید  برخی  ذهن  به  که  موضوعی  بود  آن  حادثه 
کوچک می آمد، در نظر اهل بصیرت مطلب مهمی 
تلقی شد و همین امر بود که موجب شد مردم به 

خوبی درک کنند که پشت صحنه توهین به امام 
راحل)ره( مطلب دیگری است و آن طراحی رژیم 

برای جدایی مردم از روحانیت بود. 
برای  تالش  اینکه  بیان  با  قضایی  دستگاه  رئیس 
وجود  هم  هنوز  روحانیت  و  مردم  میان  انشقاق 
دارد، به برخی دیدگاهها از جمله تز اسالم منهای 
مهمترین  از  یکی  گفت:  و  کرد  اشاره  روحانیت 
مسائلی که امام نسبت به آن بسیار حساسیت نشان 
می داد همین تز اسالم منهای روحانیت بود که آن 
امروز هم  را خیانت به اسالم و مردم می دانست. 
تالش هایی در این عرصه صورت می گیرد که برای 
باید مردم و  نقشه های خائنانه  این  خنثی کردن 

روحانیت به هوش باشند. 
آیت اهلل آملی الریجانی ادامه داد: مسئله جدایی مردم 
از روحانیت فقط بحث اشخاص روحانی نیست بلکه 
مقصود افرادی که این دیدگاه را دنبال می کنند، جدا 
شدن مردم از تعالیم و آموزه های دینی است زیرا می 
دانند حامالن این آموزه ها، متخصصان و عالمان دین 
هستند.  رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حمله به 
روحانیت و اشخاص روحانی در باطن، حمله به تعالیم 
دینی است، خاطر نشان کرد: ما این تعبیر را قبول 
نداریم که روحانیت یک قشر است بلکه از نگاه ما 
روحانیون متخصصانی هستند که تخصصشان بازنشر 

تعالیم و آموزه های دینی است. 
ادامه در صفحه 3

عراقچی:

 نقض برجام باید به نحو مؤثری  جبران شود
دید  از  گفت:  آیسا  قانون  تمدید  خصوص  در  خارجه  امور  وزیر  معاون 
به نحو  باید  و  است  آمریکا  برجامی  تعهدات  نقض  آیسا  قانون  تمدید  ما 
مؤثری جبران شود و این موضوع در دستور کار کمیسیون مشترک قرار 

گرفته است.
سید عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه و 
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در خصوص تمدید قانون آیسا اظهار 
آمریکا است  برجامی  تعهدات  آیسا نقض  قانون  ما تمدید  از دید  داشت: 
و باید به نحو مؤثری جبران شود و این موضوع در دستور کار کمیسیون 

مشترک قرار گرفته است.
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افـزایش
 قـدرت دفـاعی 

ایـران

تشریح حضور ایران 
در مراسم حج سال 

آینده

آغاز نیم فصل 
دوم لیگ برتر

 فوتبال
7

افزایش هزینه ها، بهانه ای 
برای قیمت خودروها

چندروزی است که قیمت خودروها بار دیگر سیر صعودی گرفته 
و درحال افزایش است و متاسفانه نمایندگی های فروش قیمت 
که  دهند،درحالی  نمی  قرار  سایت  در  شفاف  صورت  به  را  ها 
قرارگیری قیمت ها به صورت شفاف در سایت از ایجاد حباب 

در بازار و ایجاد بازار داللی جلوگیری می کند.

افزایش تولید نفت ایران 
به روزانه 4 میلیون بشکه

معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت از پیشدستی ژاپنی ها 
در ارسال مطالعات آزادگان جنوبی به شرکت ملی نفت خبر داد 
و گفت: بر اساس برنامه ریزی ها حداکثر تا چهار هفته آینده برای 

مناقصه آزادگان جنوبی اعالم عمومی خواهد شد. 

نفت و انرژیاقتصادی
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آیت اهلل آملی الریجانی: ارتحال آیت اهلل هاشمی بیدار باش برای همه ما است

لزوم هوشیاری نسبت به تالش های تفرقه افکنانه دشمن
راه اندازی  و  افتتاح  به  اشاره  با  نفت  وزیر  معاون 
امسال،  ماه  بهمن  تا  پتروشیمی  جدید  طرح   ۵
تاکنون 9 میلیارد دالر  ابتدای سال  از  اعالم کرد: 

پتروشیمی صادر شده است.
پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  گزارش  به 
طرح  پنج  اینکه  بیان  با  شاهدایی  مرضیه  ایران، 
پتروشیمی در  دهه فجر و سه طرح جدید دیگر 
تولید  وارد مدار  آینده  ابتدای سال  پتروشیمیایی، 
رسید،  خواهند  رسمی  بهره برداری  به  و  می شوند 
کاویان  پتروشیمی  دوم  فاز  اساس،  این  بر  گفت: 
پتروشیمی  دوم  فاز  تن،  میلیون  یک  ظرفیت  به 
پتروشیمی  تن،  هزار   ۵۵٠ ظرفیت  به  مروارید 
پتروشیمی  و  تن  هزار   ٢۵٠ ظرفیت  به  انتخاب 
آماده  هزارتن،   ٢۵٠ ظرفیت  به  تخت جمشید 

افتتاح رسمی در دهه فجر هستند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان اینکه 
یک  ظرفیت  با  هم  پردیس  پتروشیمی  دوم  فاز 
میلیون تن تا پایان سال به بهره برداری می رسد، 
تصریح کرد: همچنین سه واحد از طرح پتروشیمی 
نیز  بوشهر، متانول مرجان و واحد نخست مخازن 

در اوایل سال آینده،  آماده افتتاح خواهند شد.
اعالم  با  مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
صنعت  نصب شده  ظرفیت  تن  میلیون   ٦٤ اینکه 
 1٠٠ از  بیش  به  آینده  سال   ۵ تا  پتروشیمی، 
میلیون تن خواهد رسید، تاکید کرد: انتظار داریم 

تن  میلیون   ۵٠ به  تولید  ظرفیت  امسال  پایان  تا 
برسد. این مقام مسئول، خاطرنشان کرد: از ابتدای 
محصوالت  تن  میلیون   1٠ حدود  تاکنون،  سال 
مختلف پتروشیمی به ارزش حدود 9 میلیارد دالر 

به خارج از کشور صادر شده است.

افتتاح 5 طرح جدید پتروشیمی
ایران ۱۰میلیارد دالر پتروشیمی صادر کرد 

نمایندگان  نوشت  گزارشی  در  رویترز  خبرگزاری 
مجلس ایران روز دوشنبه طرحی را تصویب کردند که 
بر اساس آن بودجه دفاعی ایران در  راستای توسعه 

برنامه موشک های بالستیک افزایش می یابد.
نمایندگان  نوشت  گزارشی  در  رویترز  خبرگزاری 
مجلس ایران روز دوشنبه طرحی را تصویب کردند که 

ایران در راستای توسعه  بر اساس آن بودجه دفاعی 
برنامه موشک های بالستیک افزایش می یابد. 

را  خود  دفاعی  بودجه  ایران  افزود:  ادامه  در  رویترز 
که  بالستیک،  برنامه موشک های  توسعه  راستای  در 
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پیش از 
این گفته است آن را متوقف خواهد کرد، ۵ درصد 

افزایش می دهد. 
در این گزارش آمده است: این برنامه ایران می تواند 
با دولت آینده آمریکا  ایران  موجب ایجاد تنش بین 
برنامه  کشورها  این  زیرا  شود  غربی  کشورهای  و 
موشک های بالستیک ایران را در تضاد با قطعنامه های 

سازمان ملل در خصوص ایران می دانند. 

رویترز گزارش داد:

افـزایش قـدرت دفـاعی ایـران 
توان موشکی ایران 

اختالف مقام های 

آمریکایی را تشدید 

کرده است

معاونت  حمایت  با  و  زودی  به  فین تک ها  فعالیت 
بانک  نظارت  و  ریاست جمهوری  علمی وفناوری 

مرکزی ساماندهی می شود.
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  دلیری،  علیرضا 
درباره  ریاست جمهوری  علمی وفناوری  معاونت 
حمایت معاونت علمی از فین تک ها گفت: با توجه 
به اختصاص یک بند از نظام تامین مالی دانش بنیان 
که به تازگی تدوین و تقدیم دولت می شود، بانک 
مرکزی مسؤولیت تدوین دستورالعمل برای فعالیت 
این شرکت ها را دارد، اما از طرفی با توجه به اینکه 
فعالیت فین تک ها بر اساس فناوری های جدید است 
و مردم می توانند از این طریق سهل تر و سریعتر و 
با اطمینان بیشتری خدمات خود را دریافت کنند، 
لذا این موضوع مورد توجه وحمایت معاونت علمی 
اساس  بر  و  فناوری ها جدید  این  زیرا  قرار گرفت؛ 

فعلیت های دانش بنیان است.
اشاره  فین تک ها  فعالیت  به جزییات  ادامه  در  وی 
مالی هستند  فناوری های  فین تک ها  و گفت:  کرد 
اینترنتی در  راه اندازی  کسب وکارهای  از  که پس 
کارهای  و  این کسب  برای  مالی  اینترنت خدمات 
اینترنتی توسط فین تک ها انجام می شود و دراصل 
یا فروشندگان  و  با شرکت ها  بانک ها  اینها واسطه 

کاال می شوند.
دلیری با اشاره به اینکه مدت کوتاهی از آغاز فعالیت 
پیشرفت  گفت:  می گذرد،  درکشور  شرکت ها  این 
تکنولوژی و سرعت خدمات رسانی کمک شایانی به 
کسب و کار می کند و این امر در تمام دنیا اجرایی 
شده و در کشور ما نیز در مدت کوتاهی بیش از ٢٠ 
شرکت یا مجموعه فین تک کار خود را آغاز کرده و 

بیزینس موفقی داشته اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی اظهار 
فعالیت  برای  خاصی  قوانین  حاضر  حال  در  کرد: 
ممکن  دلیل  همین  به  نشده،  تعریف  فین تک ها 
با  ادامه فعالیت خود  است که آنها در آینده برای 
مشکالتی مواجه شوند به همین منظور فعالیت آنها 

باید ساماندهی شود.
جلسات  برگزاری  از  پس  کرد:  اظهار  دلیری 
مشترک بانک مرکزی و معاونت علمی و نمایندگان 
فعالیت های  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  فین تک ها 
آنها باید در یک چارچوب خاص بررسی و تعریف 
شود که در این میان معاونت علمی متولی حمایت 
از فناوری های جدید و بانک مرکزی به عنوان متولی 
امور مالی کشور توافق کرده و دستورالعملی تهیه 
شد تا با همکاری خود نمایندگان فین تک بتوانند 

تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند.

فعالیت فین تک ها ساماندهی می شود
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لزوم هوشیاری نسبت به تالش های 
تفرقه افکنانه دشمن

وحدت و انسجام ملی؛ پیام حضور پرشور مردم
پیکر آیت ا... هاشمی رفسنجانی در جوار امام )ره( آرام گرفت

همین صفحه  
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امام جواد )ع(:

کالم  نور

دبیر هیات دولت: امروز تعطیل نیست
برخی شایعات  به  واکنش  در  دولت  دبیر هیات 
منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تعطیلی 
چهارشنبه اعالم کرد که امروز تعطیل نیست و 
همه ادارات، سازمانها و مدارس فعالیت عادی خود 

را انجام خواهند داد.
هیچ  دولت  افزود:  میرزایی  حاجی  محسن   
تصمیمی مبنی بر تعطیلی روز چهارشنبه اتخاذ 
نکرده و شایعاتی که در این زمینه منتشر شده 

است، صحت ندارد.
وی خاطرنشان ساخت: هیات دولت به مناسبت 
رئیس  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  درگذشت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و یار دیرین امام 
)ره( و رهبری، در بیانیه ای، سه روز عزای عمومی 
اعالم کرد اما این امر به معنای تعطیلی نیست و 

فقط دیروز - سه شنبه- تعطیل بوده است.
آزاد  دانشگاه  تصمیم  که  گفت  میرزایی  حاجی 
اسالمی مبنی بر لغو امتحانات این دانشگاه در روز 

چهارشنبه ارتباطی با دولت ندارد.

بهزیستی برای کاهش نرخ طالق
 مکلف شد

نمایندگان مجلس تکلیف سازمان بهزیستی را 
اجرای  نرخ طالق در طول  راستای کاهش  در 

برنامه ششم توسعه تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی الیحه برنامه 
سازمان   119 ماده  تصویب  توسعه،  با  ششم 
به  مکلف  را  سیما  و  صدا  سازمان  و  بهزیستی 
انجام اقداماتی برای کاهش نرخ طالق در طول 

سال های برنامه کردند.
بر اساس بند الف این ماده، سازمان بهزیستی 
نرخ  کاهش  و  کنترل  راستای  در  است  مکلف 
پایه در طول اجرای  طالق به 20 درصد سال 
مرکز  طریق  از  را  الزم  سازی  زمینه  برنامه، 
مراکز  و  مددکاری  و  اجتماعی  های  فوریت 
مشاوره و خدمات روانشناختی جهت پیشگیری 
از اختالف و بحران های خانوادگی و پیشگیری 
مردمی،  نهادهای  کمک  با  طالق  وقوع  از 

خدمات خود را گسترش دهد.
همچنین بر اساس بند 2 این ماده، سازمان صدا 
خود  های  برنامه  در  است  مکلف  نیز  سیما  و 
ترویج ازدواج، ضد ارزش بودن طالق و آسیب 
فرزندان،  و  زوجین  برای  آن  اجتماعی  های 
خانواده  به  زوجین  پایبندی  افزایش  فرهنگ 
و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای 
ایرانی مد نظر   – اصلی سبک زندگی اسالمی 

قرار دهد.

جزئیات تازه از تولید ۳ محصول 
رنو در ایران  

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
رنو  با  خودرو  مشترک  تولید  زمان  تغییر  از 
فرانسه خبر داد و گفت: قرارداد ایدرو و رنو به 

زودی و طی سال جاری امضا می شود.
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  معظمی  منصور 
چه  رنو  شرکت  با  مشترک  تولید  تفاهم نامه  
زمانی به قرارداد تبدیل می شود؟ اظهار داشت: 
مشارکت با رنو در مرحله اتمام مذاکرات است 
بسیار  آینده  در  تفاهم نامه موجود  امیدواریم  و 

نزدیک به قرارداد منجر شود. 
با  گسترش  سازمان  قرارداد  کرد:  تصریح  وی 
شرکت رنو تا پایان امسال منعقد می شود که بر 
اساس آن 3 محصول شامل سیمبل، نیو داستر 

و کوئید در کشور به تولید خواهد رسید. 
معظمی ادامه داد: اولین خودروی مشترک در 

سال 2017 به تولید خواهد رسید. 
وی در عین حال با بیان اینکه نخستین خودرو 
تولیدی با رنو مشخص شده است، از اعالم نام 

آن خودداری کرد. 
معظمی در پاسخ به این سؤال که تولید کوئید 
برای چه زمانی پیش بینی شده است؟ گفت: ما 
بر اساس نیاز بازار عمل می کنیم و با توجه به 
اینکه بازار به دنبال خودروی ارزان  قیمت است، 
برای تولید چنین محصولی اقدام خواهیم کرد. 
از  یکی  کرد:  تأکید  گسترش  سازمان  رئیس 
اهداف ما در مشارکت با رنو، تولید خودروهای 

ارزان  قیمت است. 
تفاهم نامه  امضای  زمان  در  فارس،  گزارش  به 
همکاری سازمان گسترش و رنو فرانسه، زمان 
تولید نخستین خودروی مشترک سال 2018 

اعالم شده بود. 

خبر

مهارت آموزی موجب پایداری مشاغل  
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه برنامه آموزشی مبتنی 
فارغ  تعداد  افزایش  به  توجه  با  گفت:  و  داد  خبر  کار  بازار  نیاز  بر 
التحصیالن و تنوع نیازهای بازار کار، برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر 

تقاضا را در اولویت برنامه های خود قرار داده ایم.
مهارت  اظهارکرد:  ایسنا،  با  گفت وگو  در  سازگارنژاد  امین  محمد 
برای  کار  جویای  افراد  و  می شود  مشاغل  پایداری  موجب  افزایی 
آنکه بهتر و سریع تر جذب بازار کار شوند باید آموزشهای مهارتی 

را فرا بگیرند.
ادامه داد: در حال حاضر آموزش های غیر رسمی کوتاه مدت  وی 
جزو ماموریتهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای است و این سازمان 
با داشتن 700 مرکز دولتی و 8000 آموزشگاه آزاد خصوصی متولی 

امر آموزش کشور است.
وی با انتقاد از مغفول ماندن مهارت آموزی در نظام آموزش کشور، 
و  جامعه  رو  این  از  است  ارزش  با  عمومی  نیاز  یک  مهارت  افزود: 
دستگاههای  نگاه  و  بروند  آموزی  مهارت  سمت  به  باید  خانواده ها 
نظارتی نسبت به سازمان آموزش فنی و حرفه ای نگاهی آموزشی 

باشد.
سازگارنژاد درعین حال یکپارچه نبودن نظام آموزش و بیکاری فارغ 
قانون  در  گفت:  و  دانست  آموزش  مهم  چالش  دو  را  التحصیالن 
آموزش های  و  است  جامعه  آحاد  همه  حق  شغل  داشتن  اساسی 
باید پیوند میان کار و دانش را مستحکم تر کند لذا امروز  مهارتی 
نیاز جامعه در  به  از هر زمان دیگر الزم است پاسخ روشنی  بیش 
زمینه کار و تولید بدهیم و از همکاری تمام دستگاه ها برای گسترش 

مهارت آموزی در بخش های مختلف استفاده کنیم.
اشاره به ضرورت توجه  با  تعاون، کار و رفاه اجتماعی  معاون وزیر 
سازمان  کرد:  اظهار  آموزی  مهارت  مقوله  به  توسعه  ششم  برنامه 
نقش  و  خود  باالی  توانمندی  و  تجربه  با  حرفه ای  و  فنی  آموزش 
موثری که در زمینه ارائه آموزشهای مهارتی دارد در صورت ایجاد 
بسترهای مناسب در برنامه ششم، می تواند آموزشهای مهارتی را به 
طور کامل به بخش غیردولتی بسپارد تا جذب اعتبارات و تسهیالت 
نیز به سمت بخش غیردولتی سوق یابد و این سازمان  صرفا نقش 

سیاستگذاری، هدایت و نظارت را برعهده بگیرد. 

مجلس ونزوئال رای به برکناری مادورو داد

نمایندگان مجلس ونزوئال که اکثریت آن را مخالفان دولت تشکیل 
می دهند رای به برکناری نیکوالس مادورو از قدرت دادند.

را  آن  اکثریت  که  ونزوئال  مجلس  میزان،  خبرگزاری  گزارش  به 
مخالفان دولت تشکیل می دهند رای به برکناری نیکوالس مادورو 
ریاست جمهوری در  انتخابات  برگزاری زودهنگام  و خواستار  داده 

این کشور شدند. 
براساس گزارش »رویترز« نمایندگان مجلس ونزوئال دلیل برکناری 
رئیس جمهور این کشور را »کوتاهی در انجام وظایف« اعالم کرده و 

»مادورو« را مقصر اصلی بحران کنونی کشور معرفی کردند. 
بنا به تحلیل  »رویترز« اما این  اقدام مجلس ونروئال هیچ کمکی 
به  برون رفت از بن بست یک ساله بین قوه مجریه و قوه مقننه 

نخواهد کرد. 
»خولیو بورخس« رئیس مجلس در باره این اقدام مجلس می گوید 
اقدام مهمی دانست و تنها راه ممکن برای  اقدام مجلس  این  که  
از  توانند  انتخابات است چرا که مردم می  از بحران کنونی  خروج 

طریق انتخابات  نظر خود را اعالم کنند. 
واکنش  در  ونزوال  سوسیالیست  حزب  معاون  کابلو«  »دیوسدادو 
استعفا  و  نداده  استعفا  تأکید کرد که مادورو  اقدام مجلس  این  به 
نخواهد داد و همچنین در مسئولیت خود کوتاهی نکرده و ما هیچ 

رأی دادگاه را قبول نداشته و نخواهیم پذیرفت. 

ورود آستان قدس رضوی 
به توسعه میدان های گازی کشور

با  رضوی  قدس  آستان  گفت:  گاز شرق  و  نفت  مدیرعامل شرکت 
توجه به تفاهمنامه ای که با شرکت نفت مناطق مرکزی امضا کرده، 
تهیه طراحی تفصیلی و توسعه ای میدان توس را انجام داده است.

با توجه به نیاز مناطق شمالی و شمال شرقی کشور به گاز، توسعه 
میدان های گازی این منطقه همواره مورد توجه بوده است.

دراین میان، ماجرای قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران، عاملی 
مورد  پیش  از  بیش  منطقه،  این  گازی  های  میدان  توسعه  تا  شد 

توجه قرار گیرد.
میدان خانگیران ازجمله میدان های گازی شمال شرقی کشور است 
که تولید از آن جریان دارد و قرار است طرح های توسعه ای دیگری 

در این میدان به اجرا گذاشته شود.
همچنین وزارت نفت، طر ح هایی را نیز برای توسعه میدان های 
به  توان  می  آنها  جمله  از  که  دارد  کار  دستور  در  شده  شناسایی 
میدان توس اشاره کرد که قرار است با مشارکت آستان قدس رضوی 

اجرا شود.
به گزارش شرکت ملی نفت، محمد مام بیگی مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز شرق در این باره گفت: در سال جاری برنامه توسعه میدان 
میدان  ها  میدان  این  از  یکی  داریم،  کار  را در دستور  های جدید 

توس است که امیدواریم هر چه زودتر به بهره برداری برسد. 
وی با بیان این که این میدان پتاسیل گاز ترش دارد، اضافه کرد: 
نفت  با شرکت  که  ای  تفاهمنامه  به  توجه  با  آستان قدس رضوی 
مناطق مرکزی امضا کرده ، کار طراحی تفصیلی و توسعه ای میدان 
توس را انجام داده و اکنون به منظور بررسی به کمیته مخازن ارجاع 

داده شده است.
میدان توس در 100 کیلومتری شمال مشهد قرار دارد، این میدان 
تولید  از ظرفیت  و  دارد  گاز در جا  متر مکعب ذخایر  میلیارد   60

روزانه چهار میلیون متر مکعب گاز برخوردار است.
مام بیگی افزود: در صورتی که شرکت نفت مناطق مرکزی بتواند 
اعتبارات الزم را جذب کند، توانایی توسعه این میدان را با استفاده 

از توان داخل شرکت دارد.

خبر

آیت اهلل  مرحوم  پیکر  تدفین  و  تشییع  مراسم 
اکبر هاشمی رفسنجانی که با حضور میلیونی 
بود،  آغاز شده  نیم صبح  و   8 از ساعت  مردم 
تشخیص  مجمع  فقید  رییس  خاکسپاری  با 

مصلحت نظام در جوار امام راحل پایان یافت.
آیت اهلل  مرحوم  پیکر  با  وداع  آیین   
تشخیص  مجمع  رئیس  هاشمی رفسنجانی، 
مصلحت نظام  با حضور جمع کثیری از مردم، 
فعاالن سیاسی و مسئوالن کشوری و لشکری 

از مقابل دانشگاه تهران برگزار  شد.
مقام  پیام  مراسم  این  آغاز  اول   لحظات  در 
اهلل  آیت  مناسبت درگذشت  به  رهبری  معظم 
قرائت  تهران  دانشگاه  در  رفسنجانی  هاشمی 

شد. 
رفسنجانی،  هاشمی  اهلل  آیت  مرحوم  بیت 
حجت االسالم حسن روحانی ، آیت اهلل صادق 
ابراهیم  الریجانی،   علی  و  الریجانی  آملی 
جعفری وزیر خارجه عراق، عمار حکیم رییس 
سردار  سلیمانی،  سردار  عراق،  اعالی  مجلس 
محمدعلی جعفری، سردار باقری،سردار رحیم 
صفوی ، امیر سیاری ،محمد نهاوندیان، سردار 
حسین دهقان، سید محمود علوی ،سیدحسن 
بیژن  رضایی،   محسن  قاضی زاده هاشمی، 
عبدالرضا  حائری شیرازی،،  آیت اهلل  زنگنه، 
رحمانی فضلی، سورنا ستاری، حسین هاشمی، 
،محمدرضا  امامی کاشانی  محمد  احمد جنتی، 
تابش، ، عبداهلل جاسبی، میرزاده، حاجی بابایی، 
پرویز فتاح، احمد توکلی، محمدرضا نعمت زاده، 
ناطق نوری،  حجت االسالم  آخوندی،  عباس 
سیدمحمد دعایی، حجت االسالم علی عسگری، 
موسوی  کرمانی،  موحدی  حجت االسالم 
مظاهری،  ،طهماسب  خرازی  ،کمال  الری 
محمدرضا باهنر، حجت االسالم مجید انصاری، 
حسن  قالیباف،  محمدباقر  صالحی امیری، 
محمدرضا  حسینی،  سیدمحمد  قشقاوی، 
عالالدین  جعفری دولت آبادی،  میرتاج الدینی، 
،حجت االسالم  حضرتی  الیاس  بروجردی، 
از  زیادی  جمع  و  خامنه ای  سیدهادی 
نمایندگان مجلس مسئوالن لشگری و کشوری 
اهلل  آیت  پیکر  تشییع  مراسم  اولیه  ساعات  از 
حاضر  تهران  دانشگاه  در  رفسنجانی  هاشمی 

شدند.
مراسم  حاشیه  در  هاشمی  یاسر  و  مهدی 
در  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  پیکر  تشییع 
میان جمعیت حضور یافتند و مردم نیز به ابراز 

همدردی با آنها پرداختند.
مجمع  فقید  رییس  برادر  هاشمی  محمد 
میان  از  که  نیز  نظام  مصلحت  تشخیص 
جمعیت مردم خود را به محل برگزاری مراسم 
تشییع آیت اهلل هاشمی رساند،  از ابراز ارادت 
و همدری های مردمی  فقیدش  برادر  به  مردم 

تشکر کرد.
»عزا عزاست امروز روز عزاست امروز، خامنه ای 
رهبر صاحب عزاست امروز«، » هاشمی راهت 
تسلیت   خاتمی،  »روحانی،   ،« دارد«  ادامه 
عزاست  روز  امروز  عزاست  عزا   « تسلیت«، 
امروز، جمهوری اسالمی صاحب عزاست امروز«  
، »عزا عزاست امروز روز عزاست امروز، هاشمی 
امروز« »  هاشمی درود  مبارز پیش خداست 
امروز،  عزاست  »عزا  تو«،  راه  بدرقه  ما  رهبر 
، »عزا  امروز«  هاشمی عزیز ما پیش خداست 
خداست  پیش  مبارز  هاشمی  امروز  عزاست 
امروز«،  »بهشتی، مهمان برایت آمده، هاشمی 
ماست  شعار  حسین  »حسین  تو«  خدانگهدار 
شعارهایی  جمله  از   ، ماست«  افتخار  هاشمی 
بود که در این مراسم دوستداران رییس فقید 

مجمع تشخیص مصلحت نظام سر دادند.

ارگان ها و نهادهای مختلف نیز پیام های تسلیت 
خود را در بنرها و پالکاردهای مختلف نصب و 
یا به همراه پوسترهایی از رییس فقید مجمع 

تشخیص مصلحت نظام توزیع می کردند.
هاشمی  آیت اهلل  پیکر  کنندگان  تشییع 
رفسنجانی هم چنین تصاویری از ایشان در کنار 
رهبری در دست داشتند که از جمله روی یکی 
همدلی  سال   59  « بود؛  شده  نوشته  آن ها  از 
و هفکری«. هم چنین پالکاردهایی با مضامین؛ 
»به خدا می سپارمت« ، » هاشمی روحت شاد، 

روحانی زنده باد«  و ... در دست داشتند.
و  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  از  تصاویری 
که  روحانی  حسن  المسلمین  و  حجت االسالم 
بر روی آن نوشته شده بود،« آیت اهلل هاشمی؛ 
مظهر استقامت و صبر ، مرد فردا« نیز در دست 
معظم  رهبر  می شد.  دیده  کنندگان  تشییع 
انقالب راس ساعت10 صبح  جهت اقامه نماز بر 
پیکر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی وارد دانشگاه 
تهران شدند و نماز را بر پیکر رییس فقید مجمع 

تشخیص مصلحت نظام اقامه کردند.
 مراسم تشییع پیکر مرحوم هاشمی رفسنجانی 
اهلل  آیت  حضرت  توسط  نماز  اقامه  از  بعد 
حال  در  و  آغاز   تهران  دانشگاه  از  خامنه ای 
فقید  رییس  پیکر  حامل  خودروی   حاضر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان سیل 
دوستدارانش  تا  میدان راه آهن و سپس حرم 

امام راحل حرکت کرد. تشییع کنندگان پیکر 
اله اال  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را با ذکر ال 
اهلل ، از لشکر حزب اهلل، اهلل اکبر ، ال اله اال اهلل 

بدرقه کردند.
همزمان با حرکت خوروی حامل پیکر آیت اهلل 
میان خیل دوستداران  در  رفسنجانی  هاشمی 
آن فقید انقالبی جمعیت زیادی از مردم جهت 
و  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  پیکر  با  وداع 
دیرین  یار  آن  خاکسپاری  مراسم  در  شرکت 
امام و رهبری در حرم مطهر امام خمینی )ره( 
حضور یافته و با سردار دادن شعارهایی نظیر 
خامنه  امروز  عزاست  روز  امروز،  عزاست  عزا 
عزاداری  به  امروز  عزاست  صاحب  رهبر  ای 

پرداختند.
بر  »آیت اهلل«  پیکر  حامل  ماشین  پیشاپیش 
روی پالکاردی قسمتی از بیانات حضرت امام 
تاریخ  مردان   « که  این  بر  مبنی  خمینی)ره( 
بدانند  باید  بدخواهان  هستند.  زنده  آخر  تا 
زنده است«.  زنده است، چون نهضت  هاشمی 
حضرت  تسلیت  پیام  از  قسمتی  هم چنین 
نیز در  انقالب اسالمی  آیت اهلل خامنه ای رهبر 

پشت این پالکار آورده شده بود.
ظهر  اذان  از  بعد  اندکی  و  دیروز  ظهر  مقارن 
پیکر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بر روی دست 
وارد صحن حرم  انقالبی  فقید  دوستاداران آن 
خیل  دستان   برروی  و  )ره(شد  امام  مطهر 
و  گردید  راحل  امام  ضریح  وارد  دوستدارانش 
جوار  در  خاکسپاری  دینی  آداب  انجام  از  بعد 

مقتدای خود آرام گرفت. 
آیت اهلل  خاکسپاری  مراسم  پایان  از  پس   
هاشمی رفسنجانی در حرم مطهر امام خمینی 
)ره( هنگام خروج خانواده ایشان از حرم مطهر 
مردم قدرشناس و همیشه در صحنه کشورمان 
با سردادن  شعارهای» هاشمی هاشمی تسلیت 
تسلیت « آن ها را تا درب خروجی حرم مطهر 

امام خمینی )ره( همراهی کردند.
روز  عصر  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  اهلل  آیت 
و  قلبی  عارضه  علت  به  جاری  هفته  یکشنبه 
بیمارستان  به  انتقال  از  پس  تنفسی  نارسائی 
فانی  دار  شهدای تجریش در سن 82 سالگی 

را وداع گفت.

وحدت و انسجام ملی؛ پیام حضور پرشور مردم

پیکر آیت ا... هاشمی رفسنجانی در جوار امام )ره( آرام گرفت

محله  آزادسازی  عراق  تروریسم  با  مبارزه  سازمان 
السکر را در شرق شهر موصل اعالم کرد.

رویدادهای  و  موصل  تحوالت  از  اخبار  مهمترین 
به  رو  روند  و  عراقی  نیروهای  پیشروی  به  مربوط 
اشغال  از  موصل  مختلف  مناطق  سازی  آزاد  جلو 
گروههای تکفیری صهیونیستی به شرح ذیل است.

شبکه تلویزیونی االتجاه گزارش داد: سازمان مبارزه 
با تروریسم عراق آزادسازی محله السکر را در شرق 

شهر موصل اعالم کرد.
جنگ های خیابانی در محله اندلس در شرق موصل
خبرنگار  از  نقل  به  المیادین  تلویزیونی  شبکه 
اندلس  محله  در  خیابانی  های  جنگ  آغاز  از  خود 
نیروهای عراقی  افزود،  و  داد  در شرق موصل خبر 
و  هستند  پیشروی  حال  در  موصل  شهر  عمق  در 
را  شهر  این  شرقی  ازمنطقه  درصد  هشتاد  تاکنون 

آزاد کردند.
آزادسازی 80 درصد از محله های شرقی موصل

نیروهای  المیادین،  تلویزیونی  شبکه  گزارش  به 

عراقی در ادامه نبردها با افراد مسلح گروه تکفیری 
صهیونیستی داعش در شهر موصل، تاکنون هشتاد 
آزاد کرده  را  این شهر  از محله های شرقی  درصد 

اند.
االندلس  محله  طرف  به  عراقی  نیروهای  پیشروی 

موصل
نیروهای  داد:  گزارش  المیادین  تلویزیونی  شبکه 
افراد  با  شدید  درگیریهای  با  همزمان  عراقی 
در محله  داعش  تکفیری صهیونیستی  مسلح گروه 
این  به پیشروی در  االندلس در شرق شهر موصل 
مسجد  عراقی  نیروهای  دهند.  می  ادامه  محله 

الصائغ را در شرق موصل آزاد کردند. 

شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: افراد مسلح 
گلوله  تعدادی  داعش  صهیونیستی  تکفیری  گروه 
خمپاره به طرف محله های مسکونی در شرق شهر 

موصل عراق شلیک کردند. 
یک سخنگوی نظامی در عراق روز سه شنبه اعالم 
کرد عملیات پیشروی نیروهای عراقی به سمت دو 
منطقه دیگر در جنوب شرقی موصل همچنان ادامه 
دارد ولی روند پیشروی این نیروها به علت استفاده 
به  نظامیان  غیر  کارگیری  به  تاکتیک  از  داعش 
عنوان سپر انسانی در برخی مناطق کند شده است.
سخنگوی نیروی واکنش سریع پلیس فدرال عراق 
به این خبرگزاری گفت : » چالش اصلی این است 

که داعشی ها خودشان را در میان خانوارهای غیر 
نظامی عراقی پنهان کرده اند به همین دلیل روند 
می  صورت  محتاطانه  بسیار  و  شده  کند  پیشروی 

گیرد. «
واکنش  های  یگان  و  عراقی  نیروهای  افزود  وی 
فلسطین  مناطق  سمت  به  خود  مسیر  به  سریع 
نیروهای  ولی  دادند  ادامه  روز  آخرین  در  سومر  و 
داعش به سمت غیر نظامیانی که تالش می کنند 

فرار کنند ، تیراندازی می کنند.
وی افزود : »  خانواده ها وقتی می بینند نیروهای 
می  سعی    ، هستند  آمدن  پیش  حال  در  عراقی 
کنند با در دست داشتن پرچمهای سفید از مناطق 

تحت کنترل داعش به سمت نیروهای عراقی  فرار 
کنند ولی نیروهای داعش با پرتاب بمب های آتش 
زا و گلوله های خمپاره و تیراندازی به آنان حمله 
ای مجبور  از منطقه  ها  داعشی  گاه  می کنند. هر 
به عقب نشینی  می شوند ،آن منطقه را کورکورانه 
و بدون هدف زیر گلوله باران سنگین می گیرند.  

صهیونیستی  تکفیری  گروه  تروریست   90 از  بیش 
به  عراقی  های  جنگنده  هوایی  حمله  در  داعش 

مناطق مختلف استان نینوا به هالکت رسیدند.
العراقیه، جنگنده های  به گزارش شبکه تلویزیونی 
عراقی مناطقی را در استان نینوا بمباران کردند که 

بر اثر آن نود و سه تروریست به هالکت رسیدند.

الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز  سرپرست 
بررسی  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
طرح واگذاری نظارت بر شبکه های مجازی به 
شرکت های شناسنامه دار خصوصی این حوزه 
خبر داد و گفت: مالیات شامل همه درآمدها 
می  الکترونیک  تجارت  درآمدهای  جمله  از 
شود و مالیات کسب وکارهای اینترنتی مربوط 

به شبکه بانکی است.
گسترش  به  اشاره  با  صادق زاده  رمضانعلی 
کسب وکارهای نوین در فضای مجازی گفت: 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک به صورت های 
مختلف سعی می کند از کسب وکارهای نوین 
که  کند  حمایت  دانش بنیان  شرکت های  و 
اعتماد  نشان  صدور  حمایت ها  این  جمله  از 

الکترونیک است.
وی افزود: از جمله دیگر روش هایی که برای 
مجازی  فضای  در  کسب وکارها  از  حمایت 
صورت می گیرد تخصیص درگاه های پرداخت 
الکترونیک از جانب سیستم بانکی به آنهاست 
که اجازه می دهد تا بتواند پرداخت های خود 

را به طور احسن و به سهولت انجام دهند.
به  مربوط  اینترنتی  کسب وکارهای  مالیات 

شبکه بانکی است
الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز  سرپرست 
به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
گسترش حمایت های وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک، 
براساس  و  سامانه  این  براساس  داد:  ادامه 
و  داخلی  تولید  از  حمایت  سیاست های 
ملزم هستند  نوین دستگاه ها  کسب وکارهای 
مناقصات جزئی و عمده خود را از این طریق 
این  از  نیز  را  و خریدهای خود  کنند  برگزار 
انجام  که  حمایتی  با  تا  بگیرند  سامانه ها 
دانش بنیان  به گسترش شرکت های  می شود 

در حوزه تجارت الکترونیک افزوده شود.

این که  به  اشاره  با  ادامه  در  صادق زاده 
تجارت  درآمدهای  جمله  از  درآمدها  همه 
اظهار  هستند،  مالیات  مشمول  الکترونیک 
این  از  مالیات  دریافت  سازوکار  کرد: 
نیست،  ما  به  مربوط  اشخاص  شرکت های 
اما این کسب وکارها نیز همانند بقیه مشاغل 

مشمول مالیات است.
واگذاری نظارت فضای مجازی به بخش 

خصوصی
فضای  در  تبادالت  امنیت  خصوص  در  وی 
ساماندهی  خصوص  در  کرد:  بیان  مجازی، 
نماد  آنها  به  در وب سایت ها  تجارت  وضعیت 
داده  الکترونیکی  پرداخت  درگاه  و  اعتماد 
با  امروز  اما شکل دیگر تجارتی که  می شود، 
جوامع  طریق  از  تجارت  هستیم،  روبرو  آن 
مجازی است که در آن ممکن است از مشتری 
به کارت شود که  پرداخت کارت  درخواست 
قاعدتا روش امنی نبوده و هیچ ضمانتی برای 
تحویل کاال برای آن وجود ندارد و بهترین کار 
برای جلوگیری از این اتفاق هوشیاری مردم 
در پرهیز از اعتماد به فروشگاه هایی است که 
از جانب مرکز توسعه تجارت الکترونیک مورد 

تایید قرار نگرفتند.
الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز  سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که 
مجازی  فضای  بر  نظارت  برای  طرح هایی 
وجود دارد، تصریح کرد: گرچه اکنون مکانیزم 
برای نظارت بر جوامع نظارتی وجود  خاصی 
این  نظر  مورد  طرح های  جمله  از  اما  ندارد، 
فضای  ابعاد  کلیه  امنیت  کنترل  برای  مرکز 
مجازی  فضای  بر  نظارت  واگذاری  مجازی 
شناسنامه  دارای  که  است  شرکت هایی  به 
با تعریف وظایف نظارتی در قالب  تا  هستند 
افزایش  را  فضا  این  بر  نظارت  کارایی  صنفی 

دهیم. 

واگذاری نظارت بر شبکه های مجازی
 تجارت الکترونیک هم مالیات دارد

معاون وزیر امور خارجه در خصوص تمدید 
قانون  تمدید  ما  دید  از  گفت:  آیسا  قانون 
و  است  آمریکا  برجامی  تعهدات  نقض  آیسا 
باید به نحو مؤثری جبران شود و این موضوع 
قرار  مشترک  کمیسیون  کار  دستور  در 

گرفته است.
امور  و  حقوقی  معاون  عراقچی  عباس  سید 
بین الملل وزارت امور خارجه و رئیس ستاد 
تمدید  خصوص  در  برجام  اجرای  پیگیری 
تمدید  ما  دید  از  داشت:  اظهار  آیسا  قانون 
آمریکا  برجامی  تعهدات  نقض  آیسا  قانون 
است و باید به نحو مؤثری جبران شود و این 
مشترک  کمیسیون  کار  دستور  در  موضوع 

قرار گرفته است.
نشست های  خصوص  در  همچنین  وی 
کمیسیون  نشست  از  پیش  که  کارشناسی 
کرد:  عنوان  است،  شده  برگزار  مشترک 
به  و  داشتند  خوبی  بحث  کارشناسان 

جمع بندی های خوبی رسیدند.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با اشاره به 
اینکه قبل از این نشست کارشناسان ایرانی 
کارشناسان  با  دوجانبه  مذاکرات  دور  یک 
طبق  کرد:  خاطرنشان  داشته اند،  آمریکایی 
رفتار  به  نسبت  اگر کشوری  برجام  سازوکار 
باید  اول  باشد  داشته  شکایتی  دیگر  کشور 
بین آن دو کشور صورت  مذاکرات دوجانبه 
بگیرد و ما این مذاکرات دوجانبه را داشتیم. 

ششمین کمیسیون مشترک اجرای برجام با 
حضور نمایندگان ایران و 1+5 برگزار شد

برجام  اجرای  مشترک  کمیسیون  ششمین 
هتل  در   5+1 و  ایران  نمایندگان  حضور  با 

کوبورگ وین برگزار شد.
 این نشست به درخواست 16 دسامبر -26 

آذرماه- محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
و  آمریکا  بدعهدی های  بررسی  منظور  به  و 
تمدید قانون موسوم به ایسا، بعداز ظهر سه 

شنبه برگزار شد.
مشترک  کمیسیون  در   5+1 هیات  ریاست 
طرف  ریاست  و  است  اشمید  هلگا  عهده  به 
ایرانی را سید عباس عراقچی به عهده دارد.

و  عراقچی  سیدعباس  نشست،  این  از  پیش 
معاون  اشمید  هلگا  با  روانچی  تحت  مجید 
اتحادیه  خارجی  سیاست  کننده  هماهنگ 
اروپا دو بار در ساعات 9 و 11 به وقت محلی 

دیدار و گفت و گو کردند.
اجرایی  کارگروه  نشست  هم  گذشته  روز 
هیات های  حضور  با  ها  تحریم  لغو  کردن 
کارشناسی از ایران و آمریکا در وین برگزار 

شد.
قالب  در  کارشناسی  وگوهای  گفت  در 
تحریمها«،  لغو  کردن  اجرایی  »کارگروه 
اجرای  پیگیری  ستاد  دبیر  بقایی  اسماعیل 
هیات  ریاست  امور خارجه  وزارت  در  برجام 

کارشناسان ایران را به عهده داشت.
جداگانه  طور  به  ایران  کارشناسی  هیات 
و  روسیه  چین،  های  هیات  با  دیدارهایی 

ایاالت متحده داشت.
پیگیری  ستاد  رییس  عراقچی  عباس  سید 
اجرای برجام و رییس هیئت مذاکره کننده 
ایسا  قانون  تمدید  اینکه  بر  تاکید  با  ایرانی 
نخواهیم  تحمل  گفت:  است،  برجام  نقض 
تعهدات  بهانه های مختلف  به  کرد کشوری 

خود را زیر پا بگذارد.
طراحی  برای  جمهوری  رییس  دستور  وی 
سازوکار  کردن  فعال  و  اتمی  های  پیشرانه 
سیاسی و حقوقی پیش بینی شده در داخل 
های  بدعهدی  به  ایران  واکنش  را  برجام 

آمریکایی ها در قبال برجام عنوان کرد.  

عراقچی:

 نقض برجام باید به نحو مؤثری  جبران شود

آزادی 80 درصد از 
محله های شرقی موصل
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تشریح حضور ایران در مراسم حج سال آینده
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از آمادگی جمهوری اسالمی 

ایران برای پاسخ به دعوت نامه وزیر حج عربستان خبر داد.
برای  الزم  مقدمات  شد  مقرر  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به 
شرکت در مذاکرات دو جانبه با مسئوالن حج عربستان در خصوص 
حج سال 1396 در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه 

مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت فراهم شود.
علی  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت  ریاست  به  که  نشستی  در 
وزیارت  درامورحج  فقیه  ولی  نماینده  شد  تشکیل  عسکر  قاضی 
هاشمی  اهلل  آیت  رحلت  و  )س(  معصومه  حضرت  وفات  سالروز 

رفسنجانی یار و یاور رهبری و مردم را تسلیت گفت.
وی با اشاره به اینکه دعوت نامه عربستان برای برگزاری دیدارها و 
مذاکرات دو جانبه درخصوص حج به صورت رسمی دریافت شده 
است، اظهار داشت: متن این دعوت نامه با دعوت نامه های گذشته 
جمهوری  نظر،  مورد  محورهای  به  توجه  وبا  ندارد  تفاوت  خیلی 

اسالمی ایران در روزهای آینده پاسخ آن را ارسال خواهد کرد. 
قاضی عسکر لزوم سرعت بخشیدن به فعالیت کمیته های کارشناسی 
برای مشخص کردن محورهای مذاکرات و نکات مورد نظر برای حج 
گذاری زائران ایرانی را خواستار شد و گفت: تمامی امور مرتبط با 
حج  ازجمله اسکان، تغذیه ، امور پزشکی ، حمل و نقل و امنیت 
حجاج ، مسایل بانکی و کنسولی و... باید سریعا کارشناسی و راهکار 

مناسب اندیشیده شود. 
در این نشست آقای حمید محمدی سرپرست سازمان حج و زیارت 
معظم  مقام  بعثه  و  سازمان  این  در  مختلف  های  بخش  مدیران  و 
انتظاراتی  و  اجرایی  مشکالت  درباره  خود  دیدگاه  بیان  به  رهبری 
که باید در مذاکرات دو طرف مطرح شود، پرداختند و تاکید کردند 
که برای اعزام زائران ایرانی به حج 96 باید مقدمات الزم در ایران 
و عربستان فراهم شود و با توجه به قطع روابط دو کشور و فرصت 
باقیمانده، عربستان باید در مواردی که به این کشور مربوط است، 

همکاری کند.
از  جلسه  این  ادامه  در  زیارت  و  امورحج  در  فقیه  ولی  نماینده 
مسئوالن حوزه های مختلف در سازمان حج و زیارت و بعثه مقام 
در  را  محورهای ستادی  اجرایی کردن  که  رهبری خواست  معظم 
برنامه خود قرار دهند و درخصوص نحوه ثبت نام از زائران با توجه 

به مالحظاتی که وجود دارد سیاست گذاری کنند. 
در این جلسه آقای فرهاد پرورش مدیر عامل هواپیمایی جمهوری 
این  تمهیدات  و  ها  آمادگی  درخصوص  نیز  )هما(  ایران  اسالمی 
شرکت برای پروازهای حج گزارشی ارائه کرد و قرار شد محورهای 

مورد نظر هواپیمایی هما جمع بندی و به سازمان حج ارائه شود.
هیئت  اینکه  به  اشاره  با  عسکر  قاضی  والمسلمین  االسالم  حجت 
کرد:  تاکید  شد،  خواهد  اعزام  عربستان  به  مذاکره  برای  ایرانی 
از  ایران  با طرف مقابل خواسته های جمهوری اسالمی  درمذاکرات 
جمله امور مربوط به شهدای مسجد الحرام و منا مطرح خواهد شد و 
امیدواریم زمینه ،  برای ادای حجی باشکوه، عزتمند همراه با  آرامش 

و امنیت زائران فراهم شود.

خطر ریزش پزشکان حاذق از بخش دولتی
رییس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به منع فعالیت همزمان 
برنامه ششم توسعه،  پزشکان در بخش های دولتی و خصوصی در 

نسبت به خطر ریزش پزشکان حاذق از بخش دولتی هشدار داد.
رییس  به  دو صفحه ای خود  نامه   به  اشاره  با  زالی،  علیرضا  دکتر 
مجلس شورای اسالمی درباره بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم 
از طرح موضوع در صحن علنی مجلس و چالش های  توسعه قبل 
بالقوه اجرای آن برای آینده نظام سالمت، گفت: چند موضوع باید 
قانونی تصویب  اینکه وقتی  اول  تاکید قرار گیرد؛  این باره مورد  در 
می شود باید ضمانت اجرایی آن هم به خوبی طراحی شود و ساز و 
کار پیرامونی اجرا و تحقق آن را به خوبی در نظر گیریم؛ تبیین این 

موضوع بسیار مهم است.
وی افزود: در شرایط فعلی کشور، بیش از 30 سال است که نظام 
بخش  عمال  که  است  گونه ای  به  کشور  در  سالمت  خدمات  ارایه 
تنیدگی  هم  در  این  و  شده اند  تنیده  هم  در  خصوصی  و  دولتی 
نظام ارایه خدمات در بخش دولتی و خصوصی، ساختار کمپلکس 
اقدام  گونه  هر  اساس  همین  بر  است.  کرده  ایجاد  را  پیچیده ای  و 
و  این ساختار  به شدت موجب شکسته شدن  رادیکال،  و  ناگهانی 

مخدوش شدن شاکله ساختار ارایه خدمات در کشور خواهد شد.
وی تاکید کرد: اکنون پرداخت ها در بخش دولتی هم از نظر عددی 
فاقد  که  است  گونه ای  به  کارانه  پرداخت  هم  و  قدرمطلقی  هم 
انگیزه های الزم برای حضور مستمر پزشکان در بخش دولتی است و 
این موجب می شود بسیاری از پزشکانی که بتوانند بین بخش دولتی 
و خصوصی یکی را انتخاب کنند، حتما بخش خصوصی را انتخاب 
خواهند کرد. بنابراین به طور بالقوه این خطر وجود دارد که بسیاری 
از آینده  از پزشکان حاذق و کارآمد بخش دولتی به دلیل نگرانی 
و امنیت شغلی خود، عمال از بخش دولتی خارج شده و به بخش 

خصوصی روند که باز هم مردم متضرر خواهند شد.
زالی افزود: جامعه پزشکی در سال های اخیر همواره در اجرای آیین 
نامه و بخش  نامه ها با اختالل در امنیت شغلی خود روبرو بوده؛ مثال 
در همین دو - سه سال اخیر تعداد زیادی از پزشکان مطب خود را 
تعطیل کردند و به بخش های دولتی رفتند، اما متاسفانه پرداختی به 
آنها صورت نگرفت و از دو طرف متضرر شدند؛ هم مطب را تعطیل 
نداشتند. در چنین شرایط  کردند و هم در بخش دولتی دریافتی 
را  قوانینی  چنین  به  ورود  پزشک  که  است  مشخص  بی اعتمادی 

مخاطره آمیز خواهد دانست.

نتانیاهو ممنوع الخروج شد
پلیس رژیم صهیونیستی برای اینکه در روند بازجویی ها از نخست 
وزیر این رژیم خللی ایجاد نشود، وی را از سفر به خارج از فلسطین 

اشغالی منع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پلیس رژیم صهیونیستی برای 
ایجاد  خللی  رژیم  این  وزیر  نخست  از  ها  بازجویی  روند  در  اینکه 

نشود، وی را از سفر به خارج از فلسطین اشغالی منع کرد. 
پایگاه خبری العهد به نقل از منابع آگاه که با پایگاه صهیونیستی 
نتانیاهو،  بنیامین  نوشت:  بودند  کرده  صحبت  مرکزی«  »عنیان 
نخست وزیر اسرائیل، سفر خود را به داووس لغو کرد و علت اصلی 
بود طی دوره  به وی گفته  اسرائیل  پلیس  بود که  آن  این مسئله 
بازجویی و به سبب احتمال ایجاد مانع در تدابیر قانونی، نمی تواند 

از اسرائیل خارج شود. 
خارج  اسرائیل  از  که  شد  متعهد  نتانیاهو  پایگاه،  این  اعالم  به  بنا 
نشود، زیرا نمی خواهد درگیر صدور دستور ممنوع الخروج شدن و 
سایر محدودیت ها شود. همه متهمانی که تخلفاتی مشابه تخلفات 

نتانیاهو داشته اند، شامل این محدودیت ها می شوند. 
نتانیاهو به اخذ رشوه و هدایای نقدی از بازرگانان متهم است.

درآمد 5 میلیارد دالری مجتمع گاز 
پارس جنوبی

مجتمع گاز پارس جنوبی در نه ماه امسال بیش 
از 5 میلیارد دالردرآمدداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل 
این مدت   مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: در 
5 میلیارد و 600 میلیون دالر  درآمد معادل 
22 میلیارد تومان حاصل از ارزش اضافه تولید 
شده  محقق   94 سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

است.
گازی  عظیم  مجتمع  افزود:   حسنی  مسعود 
پارس جنوبی از سال 83 با تامین سه درصد از 
تولید گاز کشور آغاز به کار کرده است و اکنون 
بیش از 63 درصد از گاز کشور در این مجتمع 

پاالیش و تامین می شود.
میدان  مشترک  مخزن  از  برداشت  گفت:  وی 
گازی از ابتدای سال تا کنون، نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، 20 درصد افزایش یافته است.
در  توسعه  عملیات  پایان  با  افزود:  حسنی 
گاز  تامین  میزان   ، پارس جنوبی در سال 97 
در پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی به 
80درصد خواهد رسید که در مجموع 60درصد 

از گاز کشور در این مجتمع تولید خواهد شد.
وی گفت: تا پایان سال 97 با تالش متخصصان 
850  میلیون متر مکعب گاز از مخزن مشترک، 
720 میلیون متر مکعب گاز  دو هزار و پانصد 

تن گوگرد تولید خواهد شد.
گاز  مجتمع  نزدیک  آینده    در  افزود:  حسنی 
پارس جنوبی با تولید 5 میلیون بشکه میعانات 
گازی، به معادل دو برابر تولید شرکت بریتیش 

پترولیم خواهیم رسید.

گروه 1+5 با صادرات اورانیوم
 به ایران موافقت کرد

سخنگویان وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید 
در واکنش به گزارش هایی درباره وارد کردن 
این  ایران،  به  روسیه  از  خام  اورانیوم  محموله 
برجام  مخالف  یا  ممنوعیت  دارای  را  موضوع 
ندانستند با این حال بر ضرورت دقت و بازرسی 

تاکید کردند.
کربی  جان  تودی،  ای  اس  یو  گزارش  به 
در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کنفرانسی مطبوعاتی گفت: چنین جابجایی به 

وسیله ایران ممنوع نیست.
وی افزود: اورانیوم طبیعی نمی تواند در شکل 

خام آن برای ساخت بمب استفاده شود. 
طبیعی  اورانیوم  هرگونه  کرد:  تصریح  کربی 
توافقنامه  شروط  براساس  شود،  ایران  وارد  که 
مشمول  سال،  پنج  و  بیست  مدت  به  )برجام( 
راستی آزمایی پیشرفته و تدابیر شفاف سازی 

خواهد بود.
گفت:  نیز  سفید  کاخ  سخنگوی  ارنست  جاش 
بازرسی  و  دقیق  موضوع رصد  ترتیباتی  چنین 
گنجانده  ای  هسته  توافق  در  که  است  هایی 
شده تا اطمینان حاصل شود که ایران همچنان 

به توافق هسته ای )برجام( پایبند است.
گزارشی  در  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  پیشتر، 
دیپلماتیک  منابع  برخی  از  نقل  به  اختصاصی 
ازای صادر کردن  قرار است در  »ایران  نوشت: 
راکتورهای  کننده  خنک  مواد  از  تن  چندین 
از روسیه یک محموله  هسته ای )آب سنگین( 
بزرگ اورانیوم طبیعی دریافت کند. این تصمیم 
که  کشورهایی  سایر  و  آمریکا  دولت  توسط 
ایران هستند  با  توافق هسته ای  خواهان حفظ 

تایید شده است.«
دو دیپلمات ارشد به خبرگزاری رویترز گفتند 
اورانیوم طبیعی که حدود  این محموله  انتقال 
130 تن خواهد بود توسط آمریکا و پنج قدرت 
انتقال  البته  است.  شده  تایید  دیگر  جهانی 
امنیت  شورای  رسمی  تایید  مستلزم  هنوز  آن 
سازمان ملل متحد است ولی با توجه به اینکه 
کشورهای دخیل در مذاکرات هسته ای با ایران 
عضو این نهاد هستند تایید آن جنبه تشریفاتی 

دارد.

اقدام مذبوحانه امارات در جمع آوری 
کتب درسی حاوی نام »خلیج فارس«

امارات متحده عربی در اقدامی مذبوحانه دستور 
که  داده  را  جدیدی  درسی  کتاب  جمع آوری 

حاوی نقشه ای با نام خلیج فارس است.
به گزارش روزنامه امارت الیوم، وزارت آموزش 
از  پس  کرد  ادعا  متحده  امارات  پرورش  و 
نام  از  استفاده  درباره  شکایت هایی  دریافت 
به  اقدام  در کتاب های درسی،  فارس«  »خلیح 

جمع آوری این کتاب ها کرده است.
انتشار  که  است  کرده  اعالم  وزارتخانه  این 
حاوی  که  چهارم  کالس  جدید  کتاب های 
طور  به  است  فارس  خلیج  نام  با  نقشه ای 
یک  که  را  آنچه  و  است  شده  اجرا  آزمایشی 

اشتباه خوانده، رفع خواهد شد.
اخیر  سال های  طی  عربی  کشورهای  برخی 
تالش می کنند که از استفاده از نام خلیج فارس 

خودداری کنند.
شرکت  ایر  عمان   2015 سپتامبر  ماه  در 
هواپیمایی عمان، استفاده از نام خلیج فارس در 
نقشه های هوایی یکی از پروازهای خود را ناشی 
این  و گفت که  دانست  از »ترجمه غیردقیق« 

نقشه از دسترس خارج شده است.
واکنش  در  که  کرد  ادعا  عمان  هوایی  خطوط 
در  اجتماعی  شبکه های  کاربران  اعتراض   به 

کشورهای عربی دست به این اقدام زده است.
 2010 سال  در  ایران  گزارش،  این  اساس  بر 
شرکت های  خطوط  که  صورتی  در  کرد  اعالم 
هواپیمایی به غیر از خلیج فارس از نام دیگری 
در نقشه های هوایی خود استفاده کنند، به آنها 

اجازه ورود به حریم هوایی اش را نخواهد داد.

خبرخبر

ادامه از صفحه 1
بر  مجدد  تاکید  با  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
تفرقه  های  تالش  به  نسبت  هوشیاری  لزوم 
افکنانه میان مردم و روحانیت تصریح کرد: هم 
و  گفتار  اعمال،  که  کند  توجه  باید  روحانیت 
کردارش جذب کننده باشد نه دفع کننده و هم 
مردم باید با بصیرت هر چه بیشتر، ارتباط خود 
را با روحانیت حفظ کنند تا توطئه های خائنانه 
دشمن در این زمینه هیچ مجالی نداشته باشد. 
سخنان  پایانی  بخش  در  قضاییه  قوه  رئیس 
خود با اشاره به اظهارات اخیر جان کری وزیر 
ترامپ  دونالد  به  او  توصیه  و  آمریکا  خارجه 
بر  مبنی  کشور  این  منتخب  جمهور  رئیس 
ایران اظهار کرد: متاسفانه  افزایش فشارها به 
خود  حضور  لحظات  آخرین  در  شخص  این 
زمان  در  و  خارجه  امور  وزارت  کسوت  در 
ریخت.  را  خود  زهر  دیگر  بار  خداحافظی،  

اظهاراتی  چنین  که  رسد  می  نظر  به  گرچه 
برجام  و  مذاکره  در مسیر  ناحیه کسی که  از 

ها  تحریم  رفع  برای  ظاهرا  و  داشته  حضور 
از  چیز  هیچ  اما  باشد  عجیب  کرده  تالش 

چنین  طبیعت  زیرا  نیست  عجیب  دشمن 
دشمنی همین است. 

رئیس دستگاه قضایی افزود: توصیه جان کری 
به ترامپ مبنی بر تشدید تحریم ها به منظور 
عقب نشینی ایران از توسعه برنامه موشکی و 
نشان  منطقه،  در  مقاومت  جریان  از  حمایت 
و درس  اول  نقطه  به  آمریکا  بازگشت  دهنده 
سالها  این  در  که  است  تجربیاتی  از  نگرفتن 
آمریکایی  متاسفانه  است.  آورده  دست  به 
تالش  و  نمی  گیرند  پند  تجربیات  این  از  ها 
آرمان  و  اهداف  از  را  ایران  ملت  که  دارند 
های بزرگ انقالب دور کنند در حالی که این 
خیال باطلی است و ما امیدواریم که مردم و 
مهمتر  همه  از  و  واتحاد  همدلی  با  مسئوالن 
معظم  مقام  ارشادات  و  فرامین  از  تبعیت  با 
رهبری، مسیرهای دشوار انقالب را به سالمت 

طی کنند.

آیت اهلل آملی الریجانی: ارتحال آیت اهلل هاشمی بیدار باش برای همه ما است

لزوم هوشیاری نسبت به تالش های تفرقه افکنانه دشمن

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به 
است  »دشوار  گفت:  اسد  بشار  اخیر  اظهارات 
انتخابات  درباره  اسد  اظهارات  روی  بخواهیم 

حساب باز کنیم!« 
به گزارش شبکه خبری المیادین، جان کربی، 
اظهاراتی  در  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
مداخله جویانه گفت:  »سخت است که بتوان 
با اظهارات بشار اسد، رئیس جمهور سوریه درباره 
انتخابات با جدیت برخورد کرد. آنچه که بشار اسد 
باید عمال انجام دهد توقف بمباران ها و اجازه دادن 
به آژانس های امدادرسان برای ورود بدون قید و 
شرط به مناطق سوریه و حل سیاسی بحران با 

مشارکت تمامی گروه هاست.« 
که  می گوید  اسد  »بشار  داشت:  عنوان  کربی 
کنترل کامل مناطق کشورش را به دست خواهد 
گرفت. ما روشی را که نظام اسد برای سیطره بر 
مناطق در پیش گرفته دیدیم در نتیجه به نظر 
می رسد که سخت است تعهد وی درباره انتخابات 

را جدی گرفت!« 
کربی گفت که آمریکا همچنان خواهان مذاکراتی 

است که به انتقال سیاسی در سوریه بینجامد. 
بشار اسد، اخیرا در مصاحبه با رسانه های فرانسوی 
گفت که وی آماده مذاکره درباره تمامی مسائل 
است. وی گفت: زمانی که از مذاکره درباره پایان 
صحبت  سوریه  آینده  با  سوریه  در  درگیری 
می کنیم به این معناست که همه چیز ممکن 

است و این مذاکرات حد و مرزی ندارد. 

بشار اسد درباره آمادگی اش برای 
بررسی پستش در مذاکرات گفت: 
بله اما پست من مربوط به قانون 
اساسی  قانون  و  است  اساسی 
درباره مکانیسمی که براساس آن 
رئیس جمهور به قدرت می رسد یا 
کامال  می شود،  برکنار  قدرت  از 
واضح است. اگر می خواهند این 
گیرد  قرار  بررسی  مورد  مسئله 
بررسی  اساسی  قانون  باید  پس 
دولت  ملک  اساسی  قانون  شود. 
مخالفان  یا  رئیس جمهور  یا 
نیست، بلکه باید ملک مردم باشد 
درنتیجه باید درباره قانون اساسی 
همه پرسی برگزار شود. این یکی از نکاتی است که 
می توان در نشست صلح درباره آن صحبت کرد. 

اسد گفت: این مسئله بر دو پایه استوار است که 
اولی اراده مردم سوریه و دومی این است که اگر 
من احساس کنم می توانم رئیس جمهور باشم 
پس نامزد انتخابات می شوم اما این مسئله به 
عامل اول بستگی دارد. اگر احساس کنم مردم 
رئیس جمهور  مطمئنا  نمی خواهند  مرا  سوریه 
مربوط  من  به  موضوع  درنتیجه  شد.  نخواهم 
نیست بلکه به مردم سوریه مربوط است و اینکه 

آیا مرا می خواهند یا خیر. 
از سوی دیگر، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر 
کل سازمان ملل گفت که این سازمان به صورت 
مستقیم در مذاکرات درباره آتش بس در وادی 

بردی در حومه دمشق مشارکت نمی کند. 
وی افزود: ما اطالعی از کسانی که منابع آب را در 
دمشق هدف قرار می دهند، نداریم و نمی دانیم آیا 
دولت یا مخالفان مسلح این منابع را هدف قرار 
می دهند و قدرت تحقیقات در یان خصوص را 

هم نداریم. 
دوجاریک گفت: بیش از 5.5 میلیون تن نیاز به 
آب دارند و این محور فعالیت های کنونی سازمان 

ملل است. 
اخیرا شورشیان جبهه النصره و دیگر گروه های 
مسلح منابع آبی دمشق را هدف قرار دادند که به 

قطع آب پایتخت منجر شد. 

بیان  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
در  واقعی  فضای  قوانین  بردن  بکار  اینکه 
تاکید  نیست،  جوابگو  چندان  مجازی  فضای 
کرد که فضای مجازی به قوانین خاص خود 

نیاز دارد.
اقدام  »محمود واعظی« در همایش »محتوا، 
ارتباطات  وزارت  محل  در  دستاوردها«  و  ها 
فضای  در  که  قوانینی  بردن  کار  به  افزود: 
تولید  مجازی  فضای  در  دارد  کاربرد  واقعی 

اشکال خواهد کرد.
وی به مشکالت اخیر ایجاد شده برای برخی 
کسب و کارهای نوین نیز اشاره کرد و گفت: 
باید تدوین قوانین متناسب این نوع کسب و 

کارها مورد توجه جدی قرار گیرد.
از  ارتباطات  وزارت  حمایت  اعالم  با  واعظی 
تسهیالت  اختصاص  افزود:  نوپا،  کارهای 

بخشی از این حمایت هاست.
ریال  میلیارد   1200 اختصاص  به  وی 
بنیان  دانش  شرکت   300 به  تسهیالت 
اشاره کرد و گفت: سال آینده نیز این مبالغ 

اختصاص خواهد یافت. 
فعالیت  اکنون  اینکه  بیان  با  ارتباطات  وزیر 
گسترش  کشور  سراسر  به  نوپا  های  شرکت 
نوپا  کارهای  و  کسب  افزود:  است،  یافته 
تا  شوند  بزرگ  کنسرسیومی  به  تبدیل  باید 

موفقیت های بیشتری کسب کنند.

در  ها  تعرفه  شده  مقرر  گفت:  واعظی 
کمیسیون تنظیم مقررات به گونه ای تدوین 
بنیان  دانش  های  شرکت  سود  به  تا  شوند 

باشد.
تولید محتوا  باید کاری کرد  تاکید کرد:  وی 

در کشور ثروت آفرین شود. 
در  نیز  اطالعات  فناوری  سازمان  رییس 
محتوا  تولید  کردن  برابر   10 همایش،  این 
اقتصاد  های  برنامه  در  طرح  مهمترین  را 
مقاومتی وزرات ارتباطات اعالم کرد و گفت: 
تاکنون در این زمینه اقدام های خوبی انجام 

شده است.
دسترسی  شبکه  توسعه  جهانگرد،  نصراهلل 
ملی  شبکه  قالب  در  ارتباطی  های  شبکه  و 
اقدام ها برشمرد و  این  اطالعات را از جمله 
افزود: اکنون وضعیت خوبی از نظر دسترسی 
چهارم  و  سوم  نسل  و  شده  ایجاد  کشور  در 

تلفن  همراه نیز توسعه خوبی داشته است. 
ایجاد  برای  شده  انجام  های  اقدام  به  وی 
اشاره  اداری  نظام  به  دسترسی  در  تسهیل 
دولت  فجر  دهه  در  و  بزودی  گفت:  و  کرد 
مردم  تا  شد  خواهد  اندازی  راه  الکترونیک 

بتوانند از مزایای آن بهرمند شوند.
بسیار  را  بومی  محتوای  تولید  همچنین  وی 
مهم ارزیابی کرد و آن را یکی از مولفه های 

تولید امنیت در فضای مجازی دانست. 

واکنش آمریکا به اظهارات اسد درباره انتخابات 
ریاست جمهوری 

واعظی:

 بکارگیری قوانین واقعی در فضای مجازی پاسخگو نیست

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
ایران با اعالم اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه 
در  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد  است 200  قرار 
نفت و گاز انجام شود گفت :پیش بینی ما بازار 
تجهیزات  سازندگان  برای  دالری  میلیارد   100
هزار  توان 200  رقم می  این  با  که  است  نفتی 
فرصت شغلی برای قشر تحصیلکرده در این حوزه 

ایجاد کرد.
رضا خیامیان در نشست سرمایه گذاری صنعت 
بین  نمایشگاه  سیزدهمین  حاشیه  در  که  نفت 
المللی نفت و انرژی کیش برگزار شد با تسلیت 
رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی؛ ایشان را یکی 
از پشتیبانان اصلی بخش خصوصی خواند و گفت 
که این بخش یکی از حامیان خود را از دست داد.
انجمن سازندگان تجهیزات نفت  با معرفی  وی 
بخش  شرکت   700 انجمن  این   : گفت  ایران 
خصوصی را در برمی گیرد که در زمینه ساخت 
تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت 
می کنند که بسیاری از نیازهای این صنعت را در 

زمان تحریم تامین کرده است .
وی با اعالم اینکه در صنایع پایین دستی نفتی 
توانند  می  داخلی  سازندگان  و  نداریم  مشکلی 
کنند  تامین  را  نیاز  مورد  تجهیزات  از  بسیاری 
تامین  زمینه  در  و  دستی  باال  بخش  در  افزود: 
جذب  و  فناوری  انتقال  با  باید  نیز  تجهیزات 
سرمایه گذار پیشقدم باشیم. وی اظهار کرد : در 
این انجمن و پس از برجام فضا برای کشورهای 
خارجی باز شد و تالش کردیم تا از این فرصت 
برای انتقال تکنولوژی و راه اندازی شرکت های 

مشترک و سرمایه گذاری بهره مند شویم .
خیامیان گفت : در این راستا مرکزی به عنوان 
استصنا  فناوری  و  سرمایه گذاری  توسعه  مرکز 
)انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران( 
اساس  بر  مرکز  این  که  کردیم  ایجاد  در کیش 
مدل یونیدو بوده و در تمام جهان این دفاتر در 

کشورهای مختلف ایجاد شده است .
وی اظهار کرد : ما در این زمینه مذاکره کردیم 
اما به طور کامل زیر نظر یونیدو نیستیم، چون 
مبالغی را که باید پرداخت کنیم سنگین است 
مشکل  با  مورد  این  در  هم  خصوصی  بخش  و 
روبروست تالش داریم برای انجام اینکار منابعی 

جذب کنیم.
این مسئول در انجمن سازندگان تجهیزات نفت 
ایران گفت :در راه اندازی دفتر کیش اهدافی را 
دنبال می کنیم که جذب سرمایه گذاری خارجی 

و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشورمهمترین 
هدف است ، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور 
عالقه مند به سرمایه گذاری در ایران هستند اما 
به نظر بسترهای الزم را فراهم و طرحهای خوبی 

به آنها معرفی نکرده ایم .
وی تاکید کرد : اگر طرح ها را خوب معرفی و 
صندوق های سرمایه گذاری ایجاد کنیم بسیاری 
به  زیادی  تمایل  انرژی  و  گاز  و  نفت  حوزه  در 
سرمایه گذاری دارند چرا که درآمد خوبی بدنبال 
دارد. رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت با اعالم اینکه در شرایط کنونی 60 درصد 
افزود  است  خالی  ما  تولیدکنندگان  ظرفیت 
استفاده  بخوبی  ظرفیت ها  این  از  توانیم  می   :
انجام  ایتالیایی ها و هلندی ها  با  کنیم؛مذاکراتی 

گرفته که امیدواریم نتیجه بخش باشد.
وی گفت : یکی از مهمترین راهکارها ،سرمایه 
خارجی  و  ایرانی  شرکت های  مشترک  گذاری 
است که با این اقدام می توان به سمت انتقال 

فناوری و در نهایت صادرات گام برداشت .
خیامیان با بیان اینکه ایران به ویژه کیش می تواند 
هاب صادرات تجهیزات حوزه انرژی باشد، گفت: 
چندی پیش نمایشگاهی در آذربایجان برگزار شد 
و بزرگترین شرکت این کشور برای خرید جنس 
از ایران ابراز عالقه کرد اما هنگام عملیاتی شدن 
کار اعالم کردند که هولوگرام استاندارد ندارید و 
این معامله لغو شد که این به دلیل مسائل تحریم 
گذاری  سرمایه  خارجی ها  با  اگر  بنابراین  بود، 

از  می توانیم  باشیم،  داشته   ) مشترک) جوینت 
برند آنها برای صادرات استفاده کنیم.

برای  کیش  انتخاب  علت  مورد  در  وی 
سرمایه گذاری گفت : کیش امکانات خوبی دارد 
و سرمایه گذار به راحتی می تواند رفت وآمد کند 
و  اقامتی  امکانات  از  تواند  می  گذار  سرمایه   ،
گردشگری استفاده کند ، از طرفی قرار است در 
آینده چند فاز عسلویه در کیش اجرایی  شود و 
کیش یک منبع عظیم گازی است که می توان 

طرح های زیادی در آن اجرا کرد.
که  بازدیدی   : گفت  ،خیامیان  ایرنا  گزارش  به 
مسئوالن از دفتر کیش داشتند معتقد بودند که 
کیش را به عنوان پایگاه انتقال تکنولوژی برای 
انجام  اینکار  که  کنید  قلمداد  خصوصی  بخش 

خواهد شد.
وی از تمام سرمایه گذاران عالقه مند به سرمایه 
گذاری در بخش نفت و گاز و تجهیزات دعوت 
کرد تا در کیش سرمایه گذاری کنند و انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت آمادگی کامل 

برای هدایت آنها دارد .
رئیس استصنا اعالم کرد :بر اساس برنامه ششم 
توسعه قرار است 200 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در نفت و گاز انجام شود ما برای خودمان تعریف 
کردیم که اگر 60 درصد این رقم برای تجهیزات 
باشد، رقمی معادل 120 میلیارد دالر خواهد شد 
که اگر نصف آن را از ایرانی ها بخرند، 60 میلیارد 
دالر بازار برای ما در برنامه ششم توسعه وجود 

خواهد داشت .
خیامیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت : 
در عراق در حوزه نفت و گاز سرمایه گذاری 300 
میلیارد  که 180  انجام می شود  میلیارد دالری 
دالرآن مربوط به تجهیزات است، اگر ما بتوانیم 
20 درصد آن را تامین کنیم ، 36 میلیارد دالر 
بازار ایجاد می شود و اگر چهار میلیارد دالر هم از 
کشورهای همسایه کار بگیریم بازار 100 میلیارد 
ایجاد  نفت  تجهیزات  سازندگان  برای  دالری 

می شود که این بازار نیازبه سرمایه گذاری دارد.
وی تصریح کرد :ما مسئول نسل جوان در کشور 
هستیم که با این 100 میلیارد دالر می توان 200 
هزار فرصت شغلی برای قشر تحصیلکرده در این 

حوزه ایجاد کرد. 
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
در ادامه گفت: یکی از موضوعات مورد تاکید در 
جذب سرمایه گذاری تشکیل صندوق های سرمایه 
گذاری است که می تواند به صورت داخلی )آن 
شور ( در داخل کشور و )اف شور ( در مناطق 

آزاد ایجاد شود.
وی اظهار کرد : گفت وگوهایی با بانک خاورمیانه 
ایجاد صندوق  بتوانیم  امیدواریم  انجام شده که 
های سرمایه گذاری را عملیاتی کنیم و بانک ها 

هم باید در این زمینه پشتیبانی کنند .
خیامیان ایجاد صندوق های سرمایه گذاری در 
کشور را بسیار مفید خواند و گفت : مردم می 
توانند پول های خرد در آن صندوق ها بریزند ، 
باید پروژه تعریف و در صنعت و تولید سرمایه 

گذاری و بازار کار ایجاد کنیم.
وی اظهار کرد : درایتی که در دولت تدبیر و امید 
گذاری  سرمایه  جذب  به  تواند  می  دارد  وجود 

بیشتر کمک کند .
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی با هدف 
معرفی توانمندی های کشور در حوزه های نفت، 
گاز، آب، برق و انرژی های تجدید پذیر دوشنبه 
شب با حضور 180 شرکت داخلی و خارجی در 

جزیره کیش گشایش یافت.
 40 و  داخلی  شرکت   140 نمایشگاه  این  در 
نماینده و شرکت خارجی در فضایی به معرفی 
فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری و سرمایه 
پذیری و دستاوردهای سازندگان و تولیدکنندگان 
نفت، گاز، پتروشیمی، آب و برق و انرژی های نو 

می پردازند .
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش تا 

23 دی ماه میزبان بازدیدکنندگان است. 

پیش بینی بازار 100میلیارد دالری برای سازندگان تجهیزات نفتی
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رونوشت آگهی حصر وراثت

کالسه  به  دادخواست  شرح  به   3 شماره  شناسنامه  دارای  بهرامی  توکل  آقای 
9509986658100158  ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان صادق خان بهرامی بشناسنامه 98  در تاریخ95/10/14 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
اله بهرامی  به ش ش 226 به ش ملی 6139808790 متولد 1340   1-حجت 

فرزند متوفی 
2-کبری بهرامی  به ش ش  166به شماره ملی 6139808197  متولد 1337 

فرزند متوفی 
3-توکل بهرامی ب ش ش 3 به شماره ملی 6139873444 متولد 1324 فرزند 

متوفی 
4-فرامرز بهرامی  به ش ش 165به شماره ملی 6139808189 متولد37  فرزند 

متوفی 
5- توسل بهرامی به ش ش 164 به شماره ملی 6139808170 متولد 1327 فرزند 

متوفی 
6-عذرا بهرامی به ش ش 225 به شماره ملی 6139808781متولد 1331 فرزند 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه شورای حل اختالف شعبه اول رای شهرستان دوره چگنی.  

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 

اسماعیل غالمی فرزند عسکری  به شرح دادخواست به کالسه 13/1480/95این  
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عسکری 
غالمی فرزند اسماعیل     به ش ش 1و شماره ملی 2063941262 صادره از بابل     
در تاریخ 95/10/6اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
1-خانم شمسیه احمد پور فرزند یداله به ش ش 8 صادره از بابل متولد سال 1324 

همسر متوفی 
2-اسماعیل غالمی فرزند عسکری به ش ش 2051 صادره از بابل متولد سال 1365 

پسر متوفی 
3-مهران غالمی فرزند عسکری به ش ش 10 صادره از بابل متولد سال 1348 پسر 

متوفی 
4-آسیه غالمی فرزند عسکری به ش ش 353 صادره از بابل متولد سال 1349 

دختر  متوفی 
5-رقیه غالمی فرزند عسکری به ش ش 84 صادره از بابل متولد سال 1356 دختر  

متوفی 
6-خدیجه غالمی فرزند عسکری به ش ش 37019صادره از بابل متولد سال 1357 

دختر متوفی 
7-مرضیه غالمی فرزند عسکری به ش ش 1310 صادره از بابل متولد سال 1360 

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

 قاضی قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف بابل 

دادنامه )950449(

پرونده کالسه 9409981922500462 شعبه 103 کیفری دو شهر تنکابن 103 
جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 9509971920900778

شاکی : خانم زهرا خلعتبری برامسر فرزند عالءالدین به نشانی شهرستان تنکابن خ 
جمهوری ک نسترن 3 

متهمین 1- خانم فروزان سنایی به نشانی تنکابن – انتقال خون – ساختمان نیلوفر 
– طبقه اول واحد 7 

تنکابن  آزاد واحد  تنکابن دانشگاه   – به نشانی مازندران  یاسین سنایی  آقای   -2
دانشجوی رشته واحد حقوق 

اتهام ها : 1- ضرب و جرح عمدی 2- تهدید 
رای دادگاه : در خصوص اتهام فروزان سنایی – اهل و ساکن کالردشت – فعال 
متواری و فاقد سابقه کیفری دائر به ایراد ضرب عمدی نسبت به زهرا خلعتبری 
دادگاه با توجه به مفاد کیفر خواست صادره از دادسرا و شکایت شاکی خصوصی و 
گواهی های پزشکی قانونی و شهادت شهود و متواری بودن متهمه بزه انتسابی را 
محرز و مسلم دانسته با انطباق عمل ارتکابی متهم با مواد 448و549و452و462 و 
بند الف ماده ماده 488و 449 و 559 قانون مجازات اسالمی مشارالیه را به پرداخت 
نیم درصد دیه کامله بابت ارش آسیب نسوج نرم کمر در حق شاکیه محکوم می نماید 
و در خصوص اتهام دیگر متهمه دائر به تهدید و اتهام یاسین سنایی دائر به مشارکت 
در ایراد ضرب عمدی و تهدید با توجه به مفاد اظهارات شاکی به شرح صورتجلسه 
مورخه 95/9/29 به لحاظ عدم توجه اتهام بزه تهدید و ایراد ضرب جرح عمدی نسبت 
به یاسین سنایی و فقدان ادله اثباتی مبنی بر احراز بزه تهدید نسبت به خانم فروزان 
سنایی و مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی رای 
بر برائت متهمان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قانون واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

تجدید نظر استان خواهد بود م. الف 941/95
رییس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 تنکابن عبداله اقبالی 

هیات موضوع

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

اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560301057000013مورخ1395/06/03 هیات اول / دوم 
سند  فاقد  ساختمان¬های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی حسن آبادی فرزند مجید بشماره شناسنامه 7 کد ملی 
0794060811 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 162/87 مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 313 فرعی از 361 اصلی واقع در 
استان البرز ناحیه دو کرج از مالک رسمی قاسم مردانی کمالی گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می¬شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می¬توانند 
از تاریخ انتشار 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.  386م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

اصالحیه

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 134و رای شماره 5336مورخه 95/04/31 به تقاضای آقای سید 
کاظم موسوی آهو قلندری فرزند سید رضا نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت 280/70متر مربع مجزی شده از پالک  507 فرعی 38  اصلی واقع در 
بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای عزت اله 
فریدونی زاده 2- پرونده کالسه 716و رای شماره 2733 مورخه 1395/3/11 به 
تقاضای آقای عین شا رفیعی نیا فرزند نورعلی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت 178/19متر مربع مجزی شده از پالک  8فرعی 43 اصلی واقع در بخش 
اولیه )رسمی( آقا / خانم فرضی  از مالکیت مالک  2شهرستان خرم آباد خروجی 
بهاروندرسیدگی و تایید انشاء گردیده . که در دو نوبت نوبت اول 1395/10/4 و نوبت 
دوم :1395/10/20 چاپ گردیده آقای سید کاظم موسوی آهو قلندری فرزند سید 

رضا صحیح می باشد. م الف 414460
لرستان – خرم آباد

ابالغ
خواهان / شاکی اداره جهاد کشاورزی دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم جواد 
اله ویرن – جواد ذوقی توتکابنی  به خواسته تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی  
و باغها  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بخش بوستان شهرستان رباط کریم 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان بهارستان  ) 
104 جزایی سابق( واقع در جاده ساوه – کیلومتر 25 – نسیم شهر- میدان هفت 
تیر- ابتدای بلوارخیرآباد – خیابان دادگستری – دادگستری شهرستان بهارستان 
ارجاع و به کالسه 9409982986201534  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/02/24 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم و به در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای 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 نشرآگهی 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. م / الف 2237 
دفتر دادگاه شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان بهارستان ) 104 جزایی سابق( 

آگهی ابالغ

 اجراییه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
بدین وسیله به آقای علی بابوس فرزند صید موسی شناسنامه شماره 2106 و کدملی 
4859547616 صادره ازپلدختر ابالغ می شود که بانک پاسارگاد شعبه خرم آباد 
مورخ  استناد چک شماره 021639  به  ریال  مبلغ 206/000/000  وصول  جهت 
1393/4/15 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائیه به کالسه 9500126 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1395/4/25 مامور پست محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار برابر نامه وارده 
مفاد  اجرا  نامه  آئین  ماده 18  و طبق  مورخ 1395/8/25  به شماره 36002963 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م 

الف 414575 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد – مجید طاری 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

خانم / اقای صابر خوش نژاد رکابدارکالئی دارای شناسنامه شماره 664  به شرح 
درخواست به کالسه 993/95 /6 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان کبری اندایشکر  بشناسنامه 131 در تاریخ 93/8/2  
اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :

1 سارا خوش نژاد رکابدارکالئی  ش ش 396 فرزند متوفی
2صابر خوش نژاد رکابدارکالئی ش ش 664 فرزند متوفی

3 ام کلثوم خوش نژاد رکابدارکالئی ش ش 4989 فرزند متوفی
4 جمیله خوش نژاد رکابدارکالئی ش ش 802 فرزند متوفی
5 فرید خوش نژاد رکابدارکالئی ش ش 621 فرزند متوفی 

6 میترا خوش نژاد رکابدارکالئی ش ش 1804 فرزند متوفی 
7 صالح خوش نژاد رکابدارکالئی ش ش 2 فرزند متوفی 

8 سیف اهلل خوش نژاد رکابدارکالئی ش ش 796 فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد م الف 9510809519
رئیس شعبه ششم دادگاه قائمشهر

آگهی مفقودی

سند کمپانی و شناسنامه و تسلسل اسناد مالکیت خودرو سواری پیکان مدل 1382 
به شماره پالک ایران 82-799د72 و شماره شاسی : 82417989 و شماره موتور: 

11158229500 به نام روح اله اسدی مفقود و فاقد اعتبار است.
بابل

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شعبه چهارم   کالسه پرونده: 95 /456  /4

شعبه چهارم   شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: ئاکو منوچهری فرزند تیمور   خوانده: مجتبی پریزن  - مجهوالمکان

خواهان فوق داداخواستی با خواسته مطالبه  بطرفیت خوانده مجتبی پریزن فوق 
تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای روز1395/11/23  ساعت 30 / 9 
وقت رسیدگی تعیین شده است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این 
آگهی بوی ابالغ می شود در وقت رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه 

به شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه چهارم شورای حل اختالف جوانرود

آگهی مفقودی

شهربانی شماره  به   1391 مدل   405  GLX پژو  سواری  خودرو  سبز   برگ 
 84-329ص18 شماره شاسی NAAM 31 FC 4 CK 361106 شماره موتور 

13991002422 مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی حصر وراثت

ازرامهرمزدرخواستی  بشناسنامه 220صادره  پدرعبد  نام  آل خمیس  آقای شریف 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم بلقیس خانم 
فوت  دائمی  درتاریخ 1377/1/30اقامتگاه  رامهرمز  بشناسنامه 30صادره  خمیسی 
ورثه اش عبارتند از 1-متقاضی 1-مریونه آل خمیس فرزند حسین شماره شناسنامه 
انجام  با  رامهرمز.اینک  از  1334/2/2صادره  1910604879متولد  ملی  138کد 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
واال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشودازدرجه 

اعتبار ساقط است .شماره م الف:)12/517(
آگهی فقدان مدرک تحصیلی        قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز-حسن رئیسی زاده

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب پیمان علیزاده فرزند عزت اهلل به شماره شناسنامه 
محض  ریاضی  رشته  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  بابل  از  صادره   146
هندسه توپولوژی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی واحد قایم شهر با شماره 
25796مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی  واحد قایم شهرارسال نماید
 بابل 

آگهی مفقودی

کارت هوشمند راننده باری به شماره 2833320،تاریخ صدور 93/2/31به نام 
بلداجی به شماره ملی6299508094دارای شماره گواهینامه  نادری  حسین 

8900655393مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک   

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی پراید مدل 83 به شماره شهربانی 591م27 ایران 82 با 
شماره موتور 00675016 و شماره شاسی s1412283215495 به نام احمد علی 

نوروزپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 ساری

مفقودی
 سند کمپانی پراید مدل 88 با شماره شهربانی 384س12 ایران 62با شماره موتور 
3226058و شماره شاسی s1412288381819 بنام جمشید رضا بازپرسی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
ساری

عالج و نجات نثر ما از آشفتگیها  و امثالهم  پاک کردن  زبان 
حافظ  و  سعدي  انوري،   سنایي،  اگر  مثال  نیست،   عربي  از 
میخواستند این کار را بکنند چه اتفاقي میافتاد؟ درصد بزرگي 
عربیاي  واژهها  این  دیگر   اما  است.   عربي  بزرگان،  کلمات  از 
شده  فارسي  لغات  این  صورت  یا  است  شده  فارسي  که  است 
را  اینها   اینها.  دو  هر  یا  و  میرود  کار  به  فارسي  در  معني  یا 
زمینه  این  در  هم  هرکسي  بیگانه.  لغات  بگوییم  نمیتوانیم 
افراط و تفریط کرد شکست خورد. زبان عربي به دلیل ارتباط 
انگلیسي  با  اما   دارد  بیشتري  ما سنخیت  با  قرنها  مداوم طي 
دائم  برخي  نداریم،  زیادي  ارتباط  غربي  زبانهاي  و  فرانسه  و 
کلمات خارجي به کار میبرند؛ مثال به جاي کلمه لغو میگویند 
براي  کردن.  میگویند سیو  کردن  ذخیره  به جاي  کنسل شد، 
لغو  این کلمه  نداریم؟   را  آنها  واژگان جایگرین  ما  چه؟  مگر 
را  از زبان عربي گرفتیم و خیلي خوب است. همه در به کار 
وارد  که   پدیدهاي  هر  ندارند.  افراط  بیگانه   واژههاي  بردن 
فرض  میآورد.  خود  همراه  به  را  جدیدي  لغات  میشود  کشور 
ممکن  باالخره    . و...  اینترنت  به  مربوط  امور  کامپیوتر،  کنید 
است چند واژه فارسي بسازیم ولي اکثر آنها خارجي است  و 
از نثر غیرسالم  به گمان من اگر هوشیار باشیم و نثر سالم را 
تشخیص دهیم و افراط و تفریط را کنار بگذاریم خیلي صدمه 
نمیزند.   هر زباني در معرض دگرگوني و داد و ستد با زبانهاي 
دیگر قرار دارد و به مرور زمان زبان تغییر میکند. طبیعي است 
هیچ زباني درجا نمیزند، البته کم و بیش دارد.  زبان فارسي که 
با آن سخن میگوییم و مینویسیم همان زباني نیست که هزار 
این طبیعي  سال پیش به کار میبردند و دگرگون شده است. 
است براي اینکه به مرور  زمان پدیدههایي به کشورمان میآید 

که قبال وجود نداشته است.
 استاد دانشگاه و پژوهشگر

عبرت  ها  آدم  خاطرات  شنیدن  با  گاهي 
همراهمان  عمر  یک  که  گیریم  مي  هایي 
و  و سختي  و خوبي  بدي  هر  با  زندگي  اند. 
مشترک  خاطرات  گاهي  گذرد.  مي  خوشي 
در بین نسل ها، آهي مي شود از سر دلشان 
و تجدید یک حس مشترک که همیشه مانا 
کودکي  سخت  هاي  روز  که  مادري  است. 
اش را لحظه به لحظه به یاد دارد. آن روزها 
آسمان دل پري داشت ولي مانند این روزها 
کرمش  نداشت  سوز  استخوان  سرماي  فقط 
بودند.  درشت  برف  هاي  دانه  بود.  بیشتر 
مي  ها  آن  باریدن  به  شروع  آسمان  وقتي 
کرد تا همه جا را سفید پوش نمي کرد بي 

خیال نمي شد.
که  بود  اینجا  شد.  مي  مسدود  مان  کوچه 
حداقل  تا  شدند  مي  کار  به  دست  مردان 
را  خودشان  ي  خانواده  مرور  و  عبور  مسیر 
بافت  دست  کاله  و  چکمه  پارو،  کنند.  باز 
عیال مربوطه کافي بود تا ماموریت به خوبي 
دو  با  محقر  و  کوچک  اي  خانه  شود.  انجام 
اتاق و کم ترین امکانات ممکن. چراغ نفتي 
نیم سوزي که تنها براي یک وجب دورتر از 
هاي  لباس  چقدر  بس.  و  داشت  گرما  خود 
بافتي که به تن داشتیم بر اثر نزدیکي بسیار 
به آن مي سوختند و رنگ عوض مي کردند. 
اما تا چند سال مجبور بودیم آن ها را به تن 
کنیم. فقر و نداري خانواده چاره اي جز این 
زیرزمین  در  که  مادري  گذاشت.  نمي  باقي 
برایمان  هیچ  از  کوچکش  آشپزخانه  و  خانه 
فهمید  مي  چه  بچه  ساخت.  مي  چیز  همه 
نداشتن را... گرسنه ماندن را... نخوردن را... 

نپوشیدن را... .
اوقات تلخي سر سفره همین هیچ  با  بیشتر 
به  نماندن  گرسنه  براي  و  نشستیم  مي  ها 
براي  جان  تا  خوردیم  مي  اي  لقمه  زور 
را  سخت  شرایط  آن  در  خواندن  درس 
باالترین  این وجود همیشه  با  باشیم.  داشته 

نمرات کالس متعلق به بچه هاي خانواده ي 
زحمتکش ما بود. مادري که تمام تالشش را 
براي رعایت تمیزي و نظافت فرزندانش مي 
کرد. پدري که صبح مي رفت و دیر وقت بر 
بچه  به  حواسش  جوره  همه  اما  گشت.  مي 

هایش بود.
بوسید.  مي  را  رویشان  بودند  خواب  وقتي 
کوچک  چند  هر  اي  هدیه  گاهي  حتي 
بالش  زیر  را  آن  کرد.  مي  تهیه  برایشان 

است  یادم  هنوز  که  واي  کرد.  مي  مخفي 
ما  به  دیدن هدیه  با  که  بي حدي  ذوق  آن 
کرده  کار  کودکي  از  پدرم  داد.  مي  دست 
واقعي  مرد  بود. یک  آدم زحمت کشي  بود. 
براي خانواده. آن روزها کسي چندان پیگیر 
بهداشت دهان و دندان اعضاي خانواده اش 
مانند  دندانپزشکي  خدمات  که  چرا  نبود. 
قرار  امور  الویت  در  و  بود  گران  روزها  این 

نداشت.

زحمت یک ماهه شان تنها به تامین مایحتاج 
ضروري شان مي رسید. اما پدرم... آه پدرم... 
خیلي حواسش به مسواک زدن و دندان هاي 
فرزندانش  به  پدر  مهر  ها  موقع  آن  بود.  ما 
توجه  به  برسد  چه  نداشت  چنداني  بروز 
شرایط  گرچه  مهم.  غیر  ظاهر  به  نکات  به 
ما  براي  پدرم  اما  نبود  مناسب  مان  زندگي 
مسواک کودکانه مي خرید و از همان خمیر 
دندان هاي ضعیف و نه چندان با کیفیت آن 

و  گذاشت  مي  رویش  عدس  قدر  به  روزها 
منتظر مي شد تا کارمان تمام شود.

و کم حوصله.هوا سرد  بودیم  ما هم کودک 
با چنان  تر.  و حوض وسط حیاط سرد  بود 
عجله و سرعتي مسواک مي زدیم که نزدنش 
مي  اینکه  با  پدرم  اما  بود.  بهتر  گمانم  به 
کار  این  انجام  در  را  ترین دقت  دانست کم 
محبتش  و  مهر  از  پر  ایم دست  کرده  خرج 
ترین  شیرین  همین  کشید.  مي  سرمان  را 
الالیي ممکن قبل از خوابمان بود. صبح که 
بیدار  مدرسه  به  رفتن  براي  مادر  کمک  به 
مي شدیم پدر را نمي دیدیم. چرا که زودتر 
پي  در  بود.  شده  خارج  منزل  از  همه  از 
کسب روزي. الحق و االنصاف حالل و گوارا. 
جانم  بر  خاطراتش  اما  گذشتند  ها  روز  آن 
حک شده است. پدر پیر شد. بي دندان شد. 
گرچه  روزها  آن  سختي.  به  اما  خورد  غذا 
غذا  درست  براي  فرصتي  اما  داشت  دندان 
نوعي  به  کدام  هر  ها  بچه  نداشت.  خوردن 
سرگرم کار و زندگي خودشان شدند. اشتباه 
از  کفایت  قدر  به  نیستیم  وفا  بي  ما  نکنید 
وفاي پدر و مادرمان در وجودمان داریم. اما 
بد  چقدر  که  زمانه  از  امان  زمانه...  از  امان 

شد روابط خانواده ها.
هاي  عزیزترین  براي  درخوري  کار  نشد 
همیشه  دلم  در  دهم.  انجام  ام  زندگي 
نماند  برایم  چیزي  عمل  در  اما  خواستم 
این  دارم  دهان  در  دندان  شرمندگي.  جز 
نمي  دلم  است.  درونم  درد  ترین  سخت 
براي  پدرم  وقتي  بخورم  چیزي  خواهد 
زجر  بیشترین  لقمه  ترین  کوچک  خوردن 
را مي کشید. یادم که مي افتد روح و روانم 
دگرگون مي شود. کاش فقر نبود. نیاز نبود. 
ناچاري نبود. تا شرمندگي براي فرزندان هم 
رسیدگي  و  دندان  به  دیگر  پدر  بود.  نمي 
بدن  در  جان  دیگر  که  چرا  ندارد  احتیاج 

ندارد.

عالج نثِر ما، 
حذف کلمات عربي نیست!

سعید حمیدیان

پدر دیگر جان در بدن ندارد
ثنا فالح سخنگو

ابالغ وقت

 رسیدگی به تجدیدنظر خوانده: محمد امین محسنی فرزند محمد حسن 
کالسه پرونده 950181 

وقت رسیدگی 96/3/16 ساعت 10 
شعبه  از  صادره   94/6/31 مورخ   648 دادنامه  از  خواهی  تجدیدنظر   : خواسته 

1178 دادگاه عمومی تهران 
که  نموده  تهران  استان  تجدیدنظر  دادگاه  تسلیم  دادخواستی  خواه  تجدیدنظر 
جهت رسیدگی به شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
مراتب  آدک   ق   344-174 مواد  مقررات  اجرای  در  و  خوانده  تجدیدنظر  به 
یکنوبت منتشر تا تجدیدنظر خوانده   در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی 

است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
408067/م الف مدیردفتر شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر تهران   

احضار متهم 

و  عمومی  دادسرای  دادیاری   2 شعبه  2/95د/1178   کالسه  پرونده  بموجب 
صفایی  کولیوند  دو  هر  محمدرضا  و  علیرضا  مطهری  تهران   18 ناحیه  انقالب 
باتهام ضرب و جرح عمدی  تحت تعقیب می باشد وقت مقرر برای یک ماه پس 
از نشر آگهی تعیین گردید که بعلت مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به محل 
اقامت وی ممکن نگردیده است لذا در اجرای ماده 174 ق آدک مراتب یک نوبت 
از طریق یکی از جراید کثیراالنتشار بنامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی جهت تحقیق و دفاع از اتهام خود در این شعبه حاضر شود بدیهی 
است در صورت عدم حضور غیابا اتخاذ تصمیم خواهد شد و می توانید یک نفر 

وکیل بهمراه داشته باشید 
408068/م الف   دادیاری شعبه 2 دادسرای ناحیه 18 تهران

ابالغ احضاریه 
وقت رسیدگی ناصر احمدی فرزند منصور و مهدی پازوکی 

باتهام  فوق  متهمین  بطرفیت  و  غیره  و  الماسی  محمد  شکایت  خصوص  در 
مشارکت در سرقت و خرید اموال مسروقه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
 2 کیفری  دادگاه  به شعبه 1129  رسیدگی  که جهت  نموده  تهران  شهرستان 
تهران واقع در مجتمع قضایی شهید محالتی ارجاع و به کالسه 950469/1129  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/12/9 و ساعت 9/00 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 344 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
408064/م الف منشی دادگاه کیفری 2 شعبه 1129 مجتمع قضایی شهید محالتی تهران

آگهی احضار متهم

شماره  کیفرخواست  موجب  به  اردبیل  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
کالسه  پرونده  در   )1395/08/02( مورخ   )9510430400304188(
)9509980400900167( برای متهم )بهزاد قهرمان زاده( فرزند توکل به اتهام 
به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  چاقو(  با  عمدی  و جرح  )ضرب 
شعبه 106 دادگاه کیفری اردبیل ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه )95/12/4( 
ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم و در اجرای مقررات مواد 174 و 406 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
منشی شعبه 106 دادگاه کیفری 2 شهرستان اردبیل- منصور هراسی
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»اردوگاه سازی«، برنامه ای برای ترک 
اعتیاد اجباری

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: اردوگاه سازی 
نمی تواند یک نسخه بلندمدت برای حل و یا کاهش 
آسیب اعتیاد در کشور باشد اما یک اقدام موقتی 

است که باید انجام شود.
مراکز  اگر  کرد:  اظهار  محسنی بندپی  انوشیروان 
ترک اعتیاد اجباری در کشور وجود نداشته باشد، 
معتادان متجاهر در جایی چون گورستان نصیرآباد 
شهریار و در اشکالی همچون گورخوابی خود را 

نشان می دهند.
چنین  انتشار  آنکه  از  انتقاد  ادامه ضمن  در  وی 
تصاویر و ساختن واژه هایی همچون گورخوابی و 
... سیاسی کردن مسائل اجتماعی است گفت: اگر 
مراکز ترک اعتیاد اجباری در کشور وجود نداشته 
باشد برخی از معتادان متجاهر به این شکل ظهور 
کرده و مدتی بعد هم کسانی که به دنبال ساختن 
واژه های سیاسی هستند شروع به واژه سازی هایی 
همچون پل خوابی، پارک خوابی و ... کرده تا از 

مسائل اجتماعی به اهداف سیاسی خود برسند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت: در 
حال حاضر امکان اسکان موقت برای معتادان وجود 
دارد. در بعضی شهرها نیز گرمخانه راه اندازی شده 
و تمامی افراد معتاد متجاهر و بی خانمان می توانند 
شب را در آنجا خوابیده و در صورت تمایل صبح نیز 

مرکز را ترک کنند.
بندپی در ادامه تاکید کرد: همواره تالش ما آن است 
که فرد با عالقه، عزم و اراده خود وارد مراکز اقامتی 
و پروسه درمانی شوند اما در حال حاضر با توجه به 
وضعیت موجود ناچار هستیم برنامه ترک اجباری را 

برای برخی از گروه ها اجرایی کنیم.

مکانی در پایتخت به نام 
آیت ا... هاشمی نامگذاری می شود

رئیس کمیته نامگذاری شورای اسالمی شهر تهران 
گفت: دوفوریت طرح نامگذاری مکانی در پایتخت 
به نام آیت ا... هاشمی رفسنجانی بزودی به صحن 

شورا ارائه می شود.
ارائه پیشنهاد طرح دوفوریتی  از  مجتبی شاکریا 
نامگذاری مکانی به نام آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
در تهران خبر داد و افزود: با بررسی معابر، میادین و 
بوستان های شهر تهران، مکانی به نام این شخصیت 

بزرگ نظام نامگذاری خواهد شد.
نام  به  محلی  طبیعی  بطور  اینکه  بیان  با  وی 
شخصیت هایی که برای نظام زحمت کشیده اند، 
نامگذاری می شود، اظهار کرد: روال نامگذاری ها 
به اینگونه است که دو فوریت طرح در صحن علنی 
شورای شهر مطرح و پس از جانمایی در کمیته 
نامگذاری و رای اعضای شورا نامگذاری ها انجام 

می شود.
عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: بعد از 
خبر ارتحال ایشان تاکنون شورای شهر جلسه ای 
نداشته و در اولین جلسه هفته آینده شورا، طرح دو 

فوریتی ارائه و تصویب می شود.
نام  کمیته  این  نامگذاری  آخرین  در  گفت:  وی 
بوستان بانوان در بزرگراه رسالت را به نام مرضیه 

حدیدچی دباغ تغییر داد.

تداوم ممنوعیت شکار پرندگان وحشی
 تا رفع کامل خطر آنفلوانزا

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیست از تداوم ممنوعیت شکار 
آنفلوانزای  خطر  کامل  رفع  تا  وحشی  پرندگان 
فوق حاد پرندگان خبر داد و گفت: این ممنوعیت 
و  شکار  مورد  در  قبلی  شده  صادر  پروانه های 

زنده گیری پرندگان وحشی را نیز شامل می شود.
فرهاد دبیری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال 
محیط  حفاظت  کل  مدیران  به  خطاب  نامه ای 
زیست استان های کشور از تداوم ممنوعیت شکار 
پرندگان وحشی تا رفع کامل خطر آنفلوانزای فوق 

حاد پرندگان خبر داد.
دبیری در این نامه با یادآوری نامه ارسالی در 13 
آذرماه سال جاری، همچنین اطالعیه رسمی ابالغی 
از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی 
بر ممنوعیت شکار پرندگان وحشی، خاطرنشان 
کرد: ممنوعیت موقت زمانی، مکانی و نوعی شکار، 
همچنین زنده گیری پرندگان وحشی به استناد بند 
)و( ماده )6( قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 

همچنان برقرار است.

وزیر آموزش و پرورش درگذشت »علی شریعتمداری« را 
تسلیت گفت

وزیر آموزش و پرورش در پی درگذشت »علی شریعتمداری« استاد تعلیم 
و تربیت کشور، پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش گروه آموزش و پرورش پیام زمان، در متن پیام تسلیت فخرالدین 
احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش در پی درگذشت »علی 
شریعتمداری« استاد تعلیم و تربیت کشور آمده است: »بار دیگر ستاره 
ای درخشان از سپهر علم و فضیلت غروب کرد. دکتر علی شریعتمداری، 
چهره ماندگار علمی کشور و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی درگذشت؛ 
وی که انسانی به غایت آزموده و فروتن بود، همپایه دانش، بینشی عمیق 

داشت و به اندازه تعلم، تجربه اندوخته بود.
دکتر شریعتمداری، دانشمندی صاحب اثر و شخصیتی وارسته بود و در 
طول حیات علمی پربارش، تألیف و ترجمه ده ها عنوان کتاب و مقاله 

علمی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی را در کارنامه علمی خود داشت.
گرچه غم فقدان آن فرهیخته فرزانه به توصیف در نخواهد آمد، اینجانب، 
رحلت جانگداز آن دانشمند ارجمند را به جامعه علمی و دانشگاهی، 
فرهیختگان و فرهنگیان، اصحاب قلم و اندیشه به ویژه خانواده معّزای آن 
فقید سعید تسلیت می گویم و از درگاه یگانه علیم برای آن عزیز از دست 
رفته، غفران الهی و برای بازماندگان و جامعه فرهیختگان حوزه تعلیم و 

تربیت کشور، صبر و اجر جمیل مسئلت دارم«.

اجرای بخشودگی جرایم بیمه ای کارفریان خوش حساب
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: بخشنامه مربوط 
به تمدید و تسهیل قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش 
حساب به تمامی واحدهای اجرایی سازمان در سراسر کشور ابالغ شده 

است.
به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، 
معاون فنی و درآمد  سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تصویب پیشنهاد 
سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با تمدید و تسهیل قانون بخشودگی 
جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب توسط هیأت وزیران، گفت: 
بخشنامه مربوط به اجرای این قانون به تمامی واحدهای اجرایی سازمان 

در سراسر کشور ابالغ شده و این قانون از دوشنبه شروع به اجرا شد.
محمد حسن زدا افزود: این قانون از خرداد تا شهریور ماه گذشته اجرا 
شده بود و با توجه به بازخوردهای اخذ شده و بررسی های صورت گرفته، 

پیشنهاد تمدید و تسهیل این قانون به مبادی مربوطه ارائه شد.
زدا گفت: قانون بخشودگی جرائم در رابطه با کارفرمایانی اجرا می شود که 
حق بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون 
به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کردند اما به دلیل بروز مشکالت 
ناخواسته از جمله حوادث و بالیای طبیعی، تحریم های ظالمانه و نوسانات 
نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود 

در قبال نیروی کار، بازمانده اند.
حسابی  خوش  قانون  این  اجرای  قبلی  مرحله  در  اینکه  بیان  با  وی 
کارفرمایان برای بهره مندی از بخشودگی جرائم بدهی های معوقه بر 
اساس پرداخت منظم حق بیمه به مدت 16 ماه در طی 18 ماه قبل از 
بروز مشکل مشخص می شد، گفت: قانون جدید شرط پرداخت منظم 

حق بیمه از 16 ماه به 4 ماه کاهش یافته است.

رد ارتباط بین آنتی بیوتیک و خواب آلودگی
کارشناس ارشد سازمان غذا و دارو، ارتباط بین آنتی بیوتیک و خواب 
آلودگی را رد و تأکید کرد که برای مصرف دارو حتما باید با پزشک 

مشورت کرد.
نوشین محمد حسینی با انتقاد از برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسانه 
که بیان می کند »آنتی بیوتیک سیستم ایمنی را تحریک می کند و 
این سیستم مثالً با گرفتن انرژی بدن به انسان احساس خواب آلودگی 

می دهد«، گفت: این گفته ها فاقد هر گونه منشأ علمی است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: بی حالی و ضعف بدن در بیماری های 
عفونی مربوط به عفونت و فعالیت باکتری هاست و آنتی بیوتیک ها به 

کمک سیستم ایمنی در مبارزه با باکتری ها می آیند.
محمد حسینی در پایان با تأکید بر مصرف دارو پس از مراجعه به پزشک 
و مشورت و تجویز او گفت: در این صورت احتمال بروز حوادث ناگوار به 

کمترین حد ممکن می رسد.

تعرفه های حوزه درمان در سال ۹۶ نباید افزایش یابد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ضمن مخالفت با افزایش 
اکنون ورشکسته  بیمه ها  تعرفه های حوزه درمان در سال 96، گفت: 
هستند و با افزایش تعرفه ها، وضعیت از آنچه که هست، بدتر خواهد شد.

حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره 
چگونگی افزایش تعرفه های حوزه سالمت، گفت: با توجه به اینکه بیمه ها 
منابع مالی کافی ندارند و در حال حاضر نیز حدود 8 تا 12 ماه به مراکز 
درمانی بدهکار هستند، با هرگونه افزایش تعرفه ای در حوزه درمان مخالف 
داد:  ادامه  اسالمی،  شورای  مجلس  در  زاهدان  مردم  نماینده  هستم. 
بیمارستان ها و پزشکان بیش از 8 ماه است که نتوانستند مطالباتشان را 
دریافت کنند بنابراین به نظر می رسد هر گونه افزایش در زمینه تعرفه های 

حوزه درمان ضرورتی ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: از سویی دیگر با فضایی 
که اکنون علیه جامعه پزشکی به راه افتاده، به مصلحت نیست که در سال 

96 تعرفه های حوزه درمان افزایش یابد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: 
بیمه ها اکنون ورشکسته هستند و اگر قرار باشد باری مضاعف بر دوش 

آنها قرار گیرد، وضعیت از آنچه که هست بدتر خواهد شد.

خبرخبر

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری وحیدیه در نظر دارد به استناد موافقت نامه های واصله از سوی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به شماره های 776620 و 776512 و به تاریخ 

95/7/17 نسبت به اجرای پروژه های 
1-احداث سالن اجتماعات فرهنگسرای وحیدیه 7/600/000/000 ریال 

2-تکمیل مرکز درمانی، کلیوی شهدای وحیدیه به مبلغ 2/230/000/000 ریال اقدام نماید.
3-لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت خرید اسناد مناقصه و ارائه 

حداقل قیمت پیشنهادی خود را بابت اجرای پروژه فوق در سه پاکت جداگانه بشرح ذیل: 
4-پاکت الف- حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر

5-پاکت ب حاوی مدارک مثبته شرکت 
6-پاکت ج – حاوی قیمت پیشنهادی 

7-حداکتر تا 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به امور مالی شهرداری وحیدیه تحویل و رسید 
دریافت نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و کلیه کسورات 
متعلقه و هزینه درج آگهی نیز به عهده برنده مناقصه می باشد و به پیشنهادات مشروط و مخدوش و فاقد 
ضمانت نامه بانکی معتبر معادل 5 درصد قیمت پایه اولیه ترتیب اثر داده نخواهد شد. جهت کسب 

شهرداری وحیدیه اطالعات بیشتر با شماره تلفن 65633285 تماس حاصل نمایید.

 نوبت اول

احضار متهم 
 )مربوط به  دادسرا و نیز دادگاه با فرض عدم  وجود کیفر خواست ( 

در پرونده کالسه 9509982136800746 برای امیر حسین محمدی نفر باتهام 
ترک انفاق  تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 174 ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی ظرف 30 روز در شعبه حاضر گردد بدیهی است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
408081/م الف دادیاری شعبه 8 دادسراي ناحیه 11 تهران   

آگهی
در پرونده کالسه 951065 فاطمه طبسی فرزند حسین حسب شکایت محمدرضا 
مبینی باتهام تحصیل مال مسروقه تحت تعقیب است نظر به اینکه متهم فوق 
انتشار  تاریخ  از  باشد و وقت رسیدگي پرونده ظرف یکماه  المکان مي  مجهول 
تعیین گردیده است بدینوسیله به تجویز ماده 174 ق آدک بنامبرده ابالغ مي 
گردد تا در وقت مذکور جهت رسیدگي و دفاع از اتهام انتسابي در این بازپرسی 

حاضر شود درغیر اینصورت طبق مقررات قانوني اتخاذ تصمیم خواهدشد .
408077/م الف بازپرسی شعبه 3 دادسراي ناحیه 11 تهران 

احضار متهم 
بموجب پرونده کالسه بایگانی  2/94د/852  شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 
18 تهران مطهری  مصطفی بیگدلی فرزند باب اله و باتهام توهین   تحت تعقیب می باشد وقت 
مقرر برای یک ماه پس از نشر آگهی تعیین گردید که بعلت مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه 
به محل اقامت وی ممکن نگردیده است لذا در اجرای ماده 174 ق آدک مراتب یک نوبت از 
طریق یکی از جراید کثیراالنتشار بنامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
جهت تحقیق و دفاع از اتهام خود در این شعبه حاضر شود بدیهی است در صورت عدم حضور 

غیابا اتخاذ تصمیم خواهد شد و می توانید یک نفر وکیل بهمراه داشته باشید 
408070/م الف دادیاری شعبه 2 دادسرای ناحیه 18 تهران

احضار متهم 
ناحیه 33  دادسرای  دادیاری   1 پرونده کالسه 1د/950301  شعبه  در 
تهران ) اوین (  متهم امیر حسن وطن آبادی فرزند جالل  باتهام غیبت 
غیر موجه مرخصی از زندان تحت تعقیب می باشد نظر باینکه متهم فوق 
مجهول المکان می باشد بدینوسیله در اجرای مقررات ماده 174 ق آدک 
آگهی جهت  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  تا ظرف  گردد  می  ابالغ  بنامبرده 
غیر  در  شود  حاضر  دادیاری  این  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  و  رسیدگی 

اینصورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد 
408073/م الف     دادیاری شعبه 1 دادسرای ناحیه 33 تهران 

احضار متهم 
در پرونده کالسه 12/95/238ب این بازپرسی حسب شکایت  جالل الهی 
عارف ف اکبر متهم عادل عمو حبیب ف حجت باتهام ایراد ضرب و جرح 
عمدی با چاقو  تحت تعقیب است نظر باینکه نامبرده مجهول المکان 
بوده و وقت رسیدگی ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی تعیین گردیده 
بدینوسیله بتجویز ماده 174 ق آدک مصوب 92 بنامبرده ابالغ می گردد 
ظرف مهلت مذکور جهت دفاع از اتهام انتسابی در این بازپرسی حاضر در 

غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد گردید 
408075/م الف   بازپرس شعبه 12 دادسرای ناحیه 12 تهران 

احضار متهم 
و  جمشیدی  احمد  شکایت   موضوع    950779 کالسه  پرونده  در 
شیرین جمشیدی علیه متهم پرونده سکینه موسوی فرزند جعفر باتهام 
کالهبرداری از طریق سامانه مخابراتی و رایانه ای  تحت تعقیب است 
نظر باینکه متهم فوق مجهول المکان می باشد و وقت رسیدگی پرونده 
ظرف یک ماه از تاریخ  انتشار تعیین گردیده است بدینوسیله به تجویز 
ماده 115 ق آدک بنامبرده ابالغ می گردد  تا در وقت مذکور جهت 
رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این بازپرسی حاضر شود نتیجه عدم 

حضور جلب می باشد 
408074/م الف     بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه 11 تهران

آگهی
در اجرای ماده 115 ق آدک به 1- رعنا کامرانی قلعه جویی فرزند نادر 
2- بهاره گالبی فرزند جهانگیر  که فعال مجهول المکان می باشد و در 
پرونده 11د/950746  این شعبه باتهام مشارکت در کالهبرداری تحت 
پیگرد می باشد بموجب این آگهی که یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار منتشر می گردد ابالغ می شود که حداکثر ظرف یک ماه پس 
از نشر آگهی برای اخذ توضیح و دفاع ا اتهام خود در این شعبه حاضر شود 

در غیر اینصورت وفق مقررات رسیدگی و رای صادر خواهدشد 
408076/م الف    دادیار شعبه 11  دادسرای ناحیه 4 تهران 

آگهی
نظر باینکه بموجب محتویات پرونده کالسه 950413  مطروحه در این 
شعبه علی احمدی  که فعال مجهول المکان بوده و مشخصات بیشتری 
از وی منعکس نمی باشد باتهام  ایراد صدمه بدنی عمدی  تحت تعقیب 
می باشد لذا مراتب بموجب ماده 174 ق آدک در یک نوبت آگهی می 
و  دفاع  جهت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  نامبرده  که  گردد 
پاسخگویی باتهام وارده در این دادیاری حاضر و در صورت عدم حضور 

اقدام قانونی معمول خواهد شد 
408071/م الف    دادیاری شعبه 10 دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شهرری 

احضار  متهم  
در اجراي ماده 174 ق آدک  متهم مهدی باغبان باتهام خیانت در امانت 
پرونده کالسه  در  هدایت     فرزند  زاده  رستم  اشرف  موضوع شکایت 
ابالغ می گردد ظرف مدت  باشد  المکان می  16ب/940542 مجهول 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 16 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 
تهران حاضر و از خود دفاع نماید و اال عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد گردید   
408080/م الف    بازپرس شعبه 16 دادسراي ناحیه 5 تهران 

احضار متهم 
در پرونده کالسه 950764 موضوع شکایت سازمان ثبت احوال استان 
تهران علیه متهم پرونده ناهید حجازی فرزند علی اکبر باتهام جعل و 
استفاده از سند مجعول تحت تعقیب است نظر باینکه متهم فوق مجهول 
المکان می باشد و وقت رسیدگی پرونده ظرف یک ماه از تاریخ  انتشار 
تعیین گردیده است بدینوسیله به تجویز ماده 115 ق آدک بنامبرده 
ابالغ می گردد  تا در وقت مذکور جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی 

در این بازپرسی حاضر شود نتیجه عدم حضور جلب می باشد 
408072/م الف بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه 11 تهران

وزیر بهداشت گفت: آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
چندین سال پیش از خود عبور کرده بود و فقط 
به ملت و مصالح و منافع آنان فکر می کردند و 
به همین خاطر، تمام مصیبت هایی که به ایشان 
به جان  را  آنها  و  دیدند  را شیرین  تحمیل شد 
خریدند. سیدحسن قاضی زاده هاشمی  در حاشیه 
و  سالمت  توسعه  در  روحانیت  نقش  همایش 
بزرگداشت آیت ا... فیروز آبادی که در مسجد فیروز 
آبادی شهرری برگزار شد، ضمن تاکید بر نقش 
ویژه آیت ا... هاشمی رفسنجانی اظهار کرد: ایشان 
تا آخرین لحظه عمرشان در مسیری حرکت کردند 
که آرزوی شهدای انقالب اسالمی و امام راحل بود 
و برای خدمت به مردم، هیچ تفاوتی بین روز آغاز 
و پایانی عمرشان وجود نداشت و از صبح تا شب 

تالش می کردند.
وی افزود: چند ساعت قبل از فوت آیت ا...هاشمی 
با ایشان جلسه داشتم و آرزویی که  رفسنجانی 
داشتند، ساخت کشور و آرامش آن و نگرانی شان 
دو قطبی شدن کشور و تنازعاتی بود که همیشه 

برای استقالل و پیشرفت یک کشور مهلک است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه ایشان در عین امید 
جامعه  شدن  قطبی  دو  نگران  کشور،  آینده  به 
دشمن شناسی  در  هاشمی  آیت ا...  افزود:  بودند، 
نمره فوق العاده ویژه ای داشتند و نگران بودند که 
خناسان و دشمنان، تمام دستاوردهای انقالب که 

هزینه های بسیار زیادی برای آن پرداخت شده را از 
بین ببرند؛ بنابراین بهترین کار، حفظ وحدت، توکل 

به خدا و تبعیت از مقام معظم رهبری است.
هاشمی تاکید کرد: همه جریانات و افرادی که بر 
خالف مسیر وحدت کشور حرکت می کنند را باید 

شناخت و ریشه آنها را خشکاند. باید از خودمان 
شروع کنیم و انگشت اتهام را به سمت دیگران 
نگیریم و از نفس و اطرافیان خودمان آغاز کنیم. 
بیشتر صدق  باال،  رده  مسئوالن  برای  این  البته 
می کند. اگر بخواهیم راه بزرگان را گم نکنیم، باید 

به اهداف آنها فکر کنیم و از خودمان عبور کنیم.
وی گفت: آیت ا... هاشمی رفسنجانی برای مردم 
عزیز و شریف ایران، چهره شناخته شده ای بودند 
و تمام زندگی ایشان، خدمت به مردم، مبارزه و 
تالش در جهت احیای ارزش های اخالقی، اسالمی، 
ارتقای معیشت مردم، استقالل کشور و آزادی های 

فردی و اجتماعی بود.
به  نگاهمان  باید  وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: 
همدیگر، مهربانانه، اعتمادآمیز و نوعدوستانه باشد و 
باید قبول کنیم که مرگ برای همه رخ می دهد و از 
جمله موارد نادری است که دروغ نیست. حضرات 
آیات  مهدوی کنی، واعظ طبسی و موسوی اردبیلی 
و امروز آیت ا... هاشمی رفسنجانی از میان ما رفتند 
و ما هم دیر یا زود خواهیم رفت اما فقط اعمال و 

نیکی ها و بدی هایمان خواهد ماند.

وزیر بهداشت: 

آیت  ا... هاشمی نگران دو قطبی شدن جامعه بودند

با گسترش تجرد و افزایش  طالق روبرو هستیم

بین  در  ازدواج  آمار  کاهش  به  اشاره  با  ازدواج  دفتر  مدیرکل 
جوانان گفت: از اهداف اصلی کمیسیون ازدواج و تعالی خانواده 
آسیب شناسی موضوع ازدواج جوانان با همکاری دستگاه های 

مرتبط است.
به گزارش پیام زمان از پایگاه  خبری وزارت ورزش و جوانان 
ناصر صبحی قراملکی در کمیسیون تخصصی ازدواج و تحکیم 
این  با  مرتبط  های  دستگاه  نمایندگان  حضور  با  که  خانواده 
برگزار  جوانان  و  ورزش  وزارت   2 شماره  ساختمان  در  حوزه 
شد عنوان کرد: یکی از مهمترین مسائلی که هر فرد در طول 
زندگی خود با آن روبرو است مسئله ازدواج و انتخاب همسر 
سبک  تواند  می  که  دارد  اهمیت  آنقدر  انتخاب  این  و  است 

زندگی فرد را تغییر داده و بر آینده وی تاثیرگذار باشد.
زمینه  در  آمده  بوجود  های  چالش  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
متاسفانه شاهد  فعلی  اظهار داشت: در شرایط  ازدواج جوانان 
کاهش روز به روز ازدواج، گسترش تجرد و همچنین افزایش 
آسیب  به  نیاز  که  است  مهمی  مسئله  این  و  هستیم  طالق 
پرداختن  نیز  کمیسیون  این  اصلی  اهداف  از  و  دارد  شناسی 
های  دستگاه  همکاری  با  شناسی  آسیب  و  موضوع  همین  به 

مرتبط است.

تداوم آلودگی هوا تا پایان هفته در کشور
از  و هشدار سریع سازمان هواشناسی  مدیر کل پیش بینی 
و  بزرگ  شهرهای  در  جاری  هفته  اواخر  تا  آلودگی  تداوم 
و  اراک  اصفهان،  تهران، کرج،  ارومیه،  تبریز،  بویژه  صنعتی 

مشهد خبر داد.
احد وظیفه اظهار کرد: براساس تحلیل داده ها و نقشه های 
پیش یابی هواشناسی، با توجه به شرایط پایداری نسبی جو 
در غالب مناطق کشور تا اواخر هفته جاری تداوم غبار در 
شهرهای بزرگ و صنعتی بویژه تبریز، ارومیه، تهران، کرج، 

اصفهان، اراک و مشهد انتظار می رود.
مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی گفت: 
شمالی  جریان های  نفوذ  با  دی،   21 سه شنبه  گذشته  روز 
نوار شمالی کشور روند کاهش نسبی دما  در نیمه غربی و 
و در ارتفاعات زاگرس مرکزی و سواحل دریای خزر بارش 
پراکنده دور از انتظار نیست و این وضعیت امروز چهارشنبه 
22 دی، نیز در برخی مناطق زاگرس مرکزی و سواحل غربی 

خزر ادامه خواهد داد.
کرد:  اظهار  تهران   استان  هوای  وضعیت  مورد  در  وظیفه 
و  ابری  کمی  دی،   22 چهارشنبه  امروز  تهران  آسمان 
غبارآلود در اواخر وقت وزش باد با بیشینه و کمینه دمای 

12 و 2 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

انعکاس نادرست عقیم سازی کارتن خواب ها
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به موضوع 
عقیم سازی کارتن خواب ها گفت: این موضوع در جامعه بد مطرح 
شد وتاکید بر روی استفاده اختیاری از روش های پیشگیری از 
بارداری است. فاطمه دانشور رییس کمیته اجتماعی شورای شهر 
با اشاره به عدم تمایل برخی کارتن خواب ها به حضور در گرمخانه 
های شهرداری  به مهر گفت: در مواردی که مأموران شهرداری 
هم بخواهند کارتن خواب ها را به زور به گرمخانه ببرند مواردی 
داشتیم که تمایل به آمدن نداشتند. مورد داشتیم که یک خانم 
باردار را می خواستند به گرمخانه ببرند اما خود او نیامد لذا مأمور 
شهرداری نمی تواند به لحاظ قانون این افراد را به زور به گرمخانه 

ببرد و خود این افراد باید تمایل داشته باشند.
درباره  همچنین  تهران  شهر  شورای  اجتماعی  کمیته  رئیس 
موضوع مطرح شده برای عقیم سازی کارتن خواب ها نیز گفت: 
متأسفانه موضوع عقیم سازی بد منعکس شده است. این موضوع 
در مورد همه این افراد مطرح نیست. باید به این افراد اجازه تصمیم 
گیری دهیم و در مقابل یکی از راهها، پیشگیری از بارداری است 

که با عقیم سازی فرق می کند.
وی تصریح کرد: باید به کارتن خواب ها اجازه داد تا از روش های 
پیشگیری از بارداری با تمایل خود استفاده کنند و عقیم سازی 

اجباری را هیچ جا تایید نمی کند.

برخی  شده  لغو  امتحانات  برگزاری  تاریخ 
دانشگاه های تهران از سوی رؤسای دانشگاه ها 

اعالم شد.
با  دولتی  دانشگاه های  دانشجویان  امتحانات 
اعالم تعطیل عمومی به مناسبت رحلت آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی لغو شد که مسئوالن 
برای  را  جدیدی  تاریخ  کشور  های  دانشگاه 

برگزاری امتحانات اعالم کردند.  
تخصصی  دروس  آزمون های  برگزاری  زمان 
اما  نکرد،  تغییری  مدرس  تربیت  دانشگاه 
آزمون تربیت مدرسی دانشگاه به روز 9 دی 

موکول شده است.  
البته آزمون »تربیت مدرس«دانشگاه از 18 تا 
23 دی  و »دروس تخصصی« از 25 دی تا 7 

بهمن  برگزار می شود. 
مسئوالن دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
روز سه  لغو شده  امتحانات  که  کردند  اعالم 

و  آموزشی  شورای  تصمیم  با  دی   21 شنبه 
دوشنبه  روز  به  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت 

27 دی در همان ساعت منتقل شد. 
و صنعت  علم  دانشگاه  دانشجویان  امتحانات 
ترکیب  همان  با  دی   21 شنبه  سه  مورخ 
دی   30 شنبه  پنج  تاریخ  در  قبلی  زمانی 
باقی  برگزاری  روال  در  و  می شود  برگزار 
امتحانات نیز هیچ تغییری داده نخواهد شد. 

اعالم  کبیر  امیر  صنعتی  دانشگاه  مسئوالن 
 25 روز   در  شده  لغو  امتحان  که  کردند 
برگزار  امتحانات  باقی  روال  همان  با  دی 

می شود. 
امتحانات لغو شده دانشگاه عالمه طباطبایی 
در نخستین روز اداری پس از پایان امتحانات 
با همان روال باقی امتحانات برگزار می شود.  
مسئوالن  طریق  از  تهران  دانشگاه  امتحانات 

هر دانشکده اعالم می شود. 

تاریخ برگزاری امتحانات لغو شده
بهداشت،  دانشگاه های تهران وزیر  مقام  قائم 

پزشکی  آموزش  و  درمان 
از  انسانی  مورد  هیچ  گفت: 
آنفلوانزای پرندگان در کشور 
نیست مرغ و تخم مرغ های 
ندارند  مشکل  دار  مجوز 
مهاجر  پرندگان  شکار  اما 
خطرناک است. ایرج حریرچی  
افزود:  خبری،  نشست  در 
پرندگان  آنفلوانزا ی  موضوع 
آن  انسانی  انتقال  احتمال  و 
موضوع بسیار مهمی است که 

ستاد کنترل بین بخشی آن به ریاست معاون اول 
ریاست جمهوری تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: بی توجهی به این موضوع عوارض 
انسانی اقتصادی و زیست محیطی دارد.

برای  بهداشت  وزارت  برنامه  درباره  حریرچی 
به  توجه  با  سالمت  بیمه  سازمان  مدیریت 
بدهکاری این سازمان توضیح داد: سازمان بیمه 
سالمت هم اکنون حدود هزار 650 میلیارد از 
بدهی سال 94 را پرداخت نکرده است که معادل 
آن دولت اوراق مشارکت در اختیار این سازمان 
قرار داده است و اگر این اوراق نقد شود، بدهی 

سال 94 تسویه می شود.
سازمان  این  هنوز  سال 95  در  داد:  ادامه  وی 
بدهی های خود را به وزارت بهداشت پرداخت 
نکرده است و در مجموع حدود چهار هزار و 327 
میلیارد تومان اسناد ارسالی به این سازمان وجود 
دارد که پرداخت نشده، ضمن اینکه از مهر به 
بعد نیز هنوز اسناد مالی به طور کامل ارسال 
نشده است، بنابراین مجموع بدهی این سازمان 
به وزارت بهداشت بیش از پنج هزار میلیارد تومان 
است.  سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: برای 
جبران این بدهی دولت حدود 8 هزار میلیارد 

تومان اوراق در نظر گرفته است که اگر همه آن 
نقد شود، کل بدهی این سازمان تسویه می شود، 
ضمن اینکه برای اداره این سازمان در آینده، قرار 
است بودجه سازمان بیمه سالمت در سال 96 ، 
افزایش قابل توجهی داشته باشد که امیدواریم با 

کمک نمایندگان مجلس محقق شود. 
وی گفت: اگر دولت و مجلس بخواهند سالمت 
مردم را تامین کنند، قاعدتا هزینه آن را هم تامین 
می کنند، بیمه شدن 10 میلیون نفر بیمه شده 
جدید در سال 96 حداقل سه هزار و 600 میلیارد 
تومان اعتبار می خواهد که امیدواریم تامین شود.
با توجه به تغییر  افزود:  عالوه بر آن  حریرچی 
الگوی بیماری ها و پیرشدن جمعیت بدون در 
نظر گرفتن تورم، هزینه های سالمت هر سال 
بین سه تا هفت درصد افزایش می باید که دولت 

و مجلس باید این هزینه را تامین کنند. 
قائم مقام وزیر بهداشت گفت: امیدواریم با توجه 
به اختیارات جدید وزارت بهداشت، خرد جمعی 
در دولت و مجلس با کنترل و صرفه جویی هزینه 
بتوانیم نظام بهداشتی-  ها در وزارت بهداشت 
آینده  در  را  ها  بیمه  و وضعیت  درمانی کشور 

نزدیک بهبود بخشیم.  

هیچ مورد انسانی از آنفلوانزای پرندگان در کشور نیست
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جدیدترین روش خرید از سوپرمارکت محله 
خرید اینترنتی این روزها بسیار متداول شده است. البته علت این 
اتفاق خیلی روشن است، مردم به بستر اینترنت اعتماد کرده اند و 

مایلند در دنیای پرمشغله امروز از وقت خود بهتر استفاده کنند.
از سوپر مارکت  بار روزانه  نیازهای روزمره ما خرید خوارو  از  یکی 

ها است.
می  اگر  شد  می  خوب  چه  که  اید  کرده  فکر  هم  شما  احتماال   
توانستیم به صورت مجازی سوپر مارکتهای اطراف خود را ببینیم، 
در میان قفسه های آنها بچرخیم، سفارش خود را برایشان ارسال 

کنیم و اقالم درخواستی را در اسرع وقت تحویل بگیریم. 
در واقع این ایده به تازگی محقق شده است. شما هم اکنون می 
توانید با استفاده از سوپرمارکت اینترنتی بـیـار  همین کار را انجام 
نزدیک خود  مارکت های  از سوپر  بـیـار چون  دهید. در سرویس 
حمل  هزینه  بدون  و  زمان  کمترین  در  سفارش  کنید  می  خرید 
به دستتان می رسد. در این سرویس قیمت ها حداکثر به قیمت 
از تخفیف هایی که  توانید  .همچنین می  باشد  مصرف کننده می 

سوپرمارکت ها اعالم می کنند مطلع شوید و استفاده کنید
www.iBiar.  بـیـار یک سرویس اینترنتی است که در وب سایت

com قابل دسترسی است. این سرویس یک نرم افزار قابل نصب 
  iOS بروی گوشی های تلفن همراه و تبلت های تحت اندروید و
می باشد و به راحتی این امکان را برای شما فراهم می سازد تا یک 
یا کامپیوتر شخصی  تبلت  تلفن همراه،  تمام عیار در  سوپرمارکت 

خود داشته باشید.
•در سوپر مارکت آنالین بیار ثبت نام کنید. 

و  تصاویر  با  همراه  را  سوپرمارکتی  اقالم  تمام  لیست  بـیـار  در   •
مشخصات آنها مشاهده کنید.

• به سادگی و با فراغ بال تنها با چند کلیک، کاالهای مطلوبتان را 
در سبد خرید قرار دهید.

• کاالها را حداکثر به قیمت مصرف کننده خریداری کنید.
• از تخفیف سوپرمارکت ها مطلع شوید و از سوپرمارکت های دارای 

تخفیف خرید کنید.
• سفارش خود را بدون هزینه حمل تحویل بگیرید.

• در صورت تمایل، مبلغ سفارش را به صورت نقدی در زمان تحویل 
پرداخت کنید.

• از امکان پرداخت اینترنتی از طریق درگاه پرداخت امن شاپرک 
بهره ببرید.

• و از حمل کاالهایی که بعضا سنگین هستند اجتناب کنید.
• برای یک خرید ساده در سطح شلوغ شهر تردد نکنید.

• نگران پیدا کردن جای پارک نباشید.
• به کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهر خود کمک کنید.

نه تنها همه شهروندان می توانند به عنوان خریدار از این سرویس 
به  توانند  می  نیز  ها  سوپرمارکت  صاحبان  بلکه  کنند،  استفاده 
صاحب  اگر  کنند.  نام  ثبت  بـیـار  در  کاال  کننده  عرضه  عنوان 
های  مشتری  بـیـار  در  عضویت  با  هستید  مارکت  سوپر  یک 
آنالین، سوپرمارکت شما را روی سایت بـیـار می بینند و با چند 
کلیک ساده، سبد خریدشان را پر می کنند. سپس شما از طریق 
صندوق  روی  را  سفارش  بـیـار«  فروشگاه  »مدیریت  اپلیکیشن 
مشتری  برای  و  کرده  مشاهده  خود  موبایل  و  تبلت  فروشگاهی، 

ارسال می کنید.
آدرس تلگرام بیار 
https://telegram.me/iBiar_Channel

منبع: بیتوته

آرزویتان بسیار  نرسیده اید،شاید  آرزویتان  به  اگر 
بزرگتر از چیزی باشد که تصورش را دارید .

 خیلی هیجان زده اید. آرزویی دارید که باید به آن 
برسید. به همین خاطر همه انرژی و وقتتان را برای 
به واقعیت تبدیل کردن این آرزو می گذارید. ولی با 
گذشت زمان حتی به آن نزدیک هم نمی شوید. 
به همین خاطر انرژی تان کم کم کمتر می شود و 

وسوسه می شوید که از تالش دست بکشید.
اولیه تان فروکش کرده است ولی خودتان   شور 
را به زور جلو می کشید. لحظه به لحظه، ساعت 
به ساعت، روز به روز، سال به سال تا اینکه یک 
روز می بینید که دیگر نمی توانید ادامه دهید. ناامید 
می شوید چون نتوانسته اید به آرزویتان دست پیدا 

کنید.
 حاال چه باید بکنید؟ قدم بعدی تان چیست؟ به 
نقطه ای رسیده اید که از کاری که می کنید متنفرید. 

مطمئن نیستید که اصالً این آرزو را می خواهید 
یا نه.

 اگر شما هم در این موقعیت گیر کرده اید و به قدم 
بعدی تان فکر می کنید و اینکه دست بکشید یا نه، 

یک لحظه صبر کنید. دست نکشید. 
احتماالً آرزوی اشتباهی داشته اید 

قبل از اینکه از آرزویتان دست بکشید، آیا به این 
اشتباهی  آرزوی  است  ممکن  که  کرده اید  فکر 
داشته اید؟ ما معموالً انگیزه بسیار زیادی را روی 
درمورد  هیچکس  ولی  می گذاریم  داشتن  آرزو 
داشتن آرزوهای اشتباه حرف نمی زند. تصور این 
است که تا زمانیکه آرزویی داشته باشید، می توانید 
به آن دست پیدا کنید ولی به این سادگی ها که 

تصور می کنید نیست. 
امیدوارم که با این حرف ناراحتتان نکرده باشم، ولی 
این حقیقت دارد. آدمها ممکن است به روش های 
مختلفی آرزوهای اشتباه داشته باشند. مثالً آرزوی 
حتی  یا  ساخته اند  مادرشان  و  پدر  را  خیلی ها 

دوستان و معلمانشان.
حتی دوستی را می شناسم که می گفت آرزو دارد 
پزشک شود و وقتی از او پرسیدم چرا، گفت که 
مادرش به او گفته است که برایش بهتر است. بعد 

درمورد آرزوی مادرش برایمان حرف زد.
است؟  دیگر  فردی  آرزوی  هم  شما  آرزوی  آیا   
اگر اینطور است، دیگر وقتش رسیده که آرزوی 
خودتان را داشته باشید. ولی اگر آرزویتان آرزویی 

اشتباهی نیست و باز هم نمی توانید به آن دست 
پیدا کنید، آنوقت:

دوباره به آرزویتان فکر کنید 
وقتش رسیده که بنشینید و بیشتر به آرزویتان 

فکر کنید. 
من عاشق داستان جوزف خیالباف هستم. جوزف 
وقتی بچه تر بود آرزو می کرد که همه خانواده اش به 
او تعظیم کنند. او به آرزویش رسید ولی نه به آن 
روشی که برایش برنامه ریزی کرده بود. هیچوقت 
انتظار نداشت که برده ای در سرزمینی ناشناخته 
شود و انتظار هم نداشت که زندانی یا مرد دست 

راست پادشاه یونان شود. ولی به آرزویش رسید.
وقتش رسیده که بنشینید و بیشتر به آرزویتان 

فکر کنید .
 شما از این داستان سه درس می گیرید

نمی شناسید.  را خوب  آرزویتان  گاهی وقت ها   .1
جوزف آرزویش را به خانواده اش محدود کرده بود 
ولی چیزی که به دست آورد بسیار بزرگتر بود. اگر 
تصور می کنید به آرزویتان نرسیده اید، شاید به این 
خاطر است که آرزوهایتان را با دانشتان از آنطور 
که باید باشد محدود می کنید. شاید آرزویتان بسیار 

بزرگتر از چیزی باشد که تصورش را دارید.
 2. شاید دنیا به استقبال آرزوی شما نمی آید. استیو  
جابز رویای اپل را در سر داشت ولی سرمایه گذارانی 
که او را از کمپانی های خود بیرون کردند استقبال 
خوبی از رویای او نداشتند. ولی با گذشت زمان، او 
توانست به آرزویش جامه عمل بپوشاند. با آرزویتان 
صبور باشید. به آن زمان بدهید. برای آن تالش 

کنید و مطمئن باشید که به آن خواهید رسید.

گوناگون

آگهی ابالغ تبادل لوایح 

پیرو آگهی ابالغ وقت مندرج در روزنامه سیاست روز مورخه 2 آذر 1393 بدینوسیله 
به آقای حسینعلی جاوید مند فرزند حسن ابالغ میگردد در خصوص دعوی خانم 
مهوش مهوش دریایی به طرفیت نامبرده به خواسته صدور حکم طالق پرونده منتهی 
به صدور قرار ابطال دادخواست گردیده خانم مهوش دریایی در مهلت مقرر قانونی 
نسبت به رای اعتراض نمودند لذا حسب ماده 346قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز از ابالغ این برگ 
کتبا به این شعبه اعالم واال پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال می 

گردد م. الف 934/95
مدیر دفتر شعبه 3 حقوقی تنکابن معصومه جهان فر 

متن آگهی
 

شاکی بنام رامین کرم زاده شکوائیه ی به طرفیت متهمان بنامهای 1- هادی نظری 
فرزند حیدر بگ 2-حسن کهزادی به اتهام مشارکت در تخریب خودرو از طریق اسید 
پاشی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101جزایی سابق( واقع در خرم 
آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
9409986611400493 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/23 و ساعت 
11تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهمان و درخواست شکات و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت 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 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101 جزایی سابق (-اکرم 
ملکی .

متن آگهی 

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه 9509976655800106 
محکوم علیه هانی خسروی محکوم است به پرداخت 35/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 565/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 2/000/000 ریال 
به عنوان حق الوکاله وکیل برای مرحله بدوی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک مورخ 1393/5/29 لغایت یوم صدور حکم و اجرای کامل آن بر اساس تغییرات 
شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه می 

گردد در حق خواهان سجاد تیموری و نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم شد.
دبیر شعبه 8 مجتمع حضرت امام )ره( – خدیجه ترکارانی.

ابالغ وقت رسیدگی  

احتراما وقت رسیدگی تاریخ 95/11/25 ساعت 09:00صبح بنام شهین شهسواری به 
علت مجهول المکان بودن در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار نشرتا در موعد مقرر 

در شعبه 6 حاضر گردد. 
مسئول دفترشعبه  شورای حل اختالف شعبه 6شورای حل اختالف  مجتمع امام 

خمینی شهرستان خرم آباد –سروگل بارانی بیرانوند. 
رای دادگاه

 درخصوص دعوی آقای محمد خادمی فرزند صید رضا بطرفیت آقای محمد حسین 
مومیوند فرزند اهلل مراد بخواسته صدور حکم مبنی براعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
دعوی مطالبه 50 میلیون تومان دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده دادخواست 
تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست استشهادیه ضمیه پرونده و نظریه اینکه شهود 
خواهان جملگی بر عدم تمکن مالی خواهان در پرداخت هزینه دادرسی گواهی داده 
فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد 198 و 504 و 508 
و 513 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به اعسار خواهان از پرداخت هزینه 
دادرسی صادر و اعالم می گردد .رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل 

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسنادو امالک حوزه ثبت ملک طالقان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره 139560331013001622  1-برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک طالقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی بیابانی  
فرزند محمد علی  به شماره شناسنامه 14صادره از قروه  در یک  دانگ و نیم مشاع  
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  615/68 مترمربع پالک 1809 فرعی از 
25 اصلی مفروز و مجزی شده  از پالک 1280 فرعی از اصلی مذکور واقع در شهرک 

خریداری از مالک رسمی آقای فریبرز صادقیان محرز گردیده است .
2- برابر رای شماره 139560331013001621 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک طالقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحمت اهلل حسن 
پور   فرزند منصور   به شماره شناسنامه 3 صادره از قروه  در یک  دانگ و نیم مشاع  
از ششدانگ یک دستگاه ساختمان به مساحت  615/68 مترمربع پالک 1809 فرعی 
از  اصلی مفروز و مجزی شده  از پالک 1280 فرعی از 25 اصلی مذکور واقع در 
شهرک خریداری از مالک رسمی آقای فریبرز صادقیان محرز گردیده است ..لذا به 
منظوراطالع 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار اول :سه شنبه 1395/10/7 تاریخ انتشار دوم :چهارشنبه 1395/10/22

رسول مالمیر ـ رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان

آگهی ابالغ وقت دادرسی

کالسه  پرونده: 686/95 /4
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: فایق منوچهری   فرزند رحیم
خوانده: ناصر محمدی فرزند احمد

خواهان فوق داداخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده ناصر محمدی فوق تقدیم 
که به این شعبه ارجاع شده است وبرای تاریخ 1395/11/20 ساعت 11:30  وقت 
رسیدگی تعیین شده است لذا بعلت مجهوالمکان بودن خوانده از طریق این آگهی 
بوی ابالغ میشود دروقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود . نامبرده میتواند تا روز 

جلسه به این شعبه مراجعه ونسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

به مجهول المکان ابراهیم حسینی
حسب پرونده ارسالی از شعبه پنجم بازپرسی دادسرای شهرستان بابل با موضوع 
اعتراض به فرار بدینوسیله طبق ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری به متهم مجهول المکان ابراهیم حسینی ابالغ می گردد: در 
پرونده شماره 950823 این دادگاه حسب شکایت حسین تقوی جلودار متهم هستید 
به اتهام کالهبرداری لذا راس ساعت 11 صبح مورخ 1395/12/18 در این دادگاه 
حضور یافته و از اتهام خود دفاع نمائید. در صورت عدم حضور غیابی رسیدگی و 

تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو بابل-عباسعلی سواد کوهی

موضوع آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان زهرا حسینی دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت حجت اله بینا 
تقدیم تقدیم نموده که به شعبه اول خانواده ارجاع و در تاریخ 1395/11/23 ساعت 
12 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن اقای 
حجت اله بینا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی میشود 
تا خوانده پس از اطالع به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، ضمائم 

درخواست خواهان را دریافت نمایید.
دفتر شعبه اول خانواده بوشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

آقای محمد تیوری فرزند شیر آقا شما حسب کیفر خواست صادره از دادسرای تنکابن  
در پرونده کالسه 950554 شعبه 103 کیفری 2 دادگاه تنکابن به اتهام تحت تعقیب 
کیفری می باشد لذا بلحاظ مجهول المکان بودنتان وقت رسیدگی روز یکشنبه مورخه 
95/11/17 ساعت 8:30 صبح به شما ابالغ می گردد تا در جلسه رسیدگی شرکت 
نموده و از خود دفاع نمائید در غیر این صورت دادگاه غیابی رسیدگی می نماید و 

رای مقتضی صادر خواهد شد 
م. الف 940/95 

مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو تنکابن 103 جزایی سابق 

آگهی احضارمتهم

آقای مجتبی جمالی فرزند محمد صادق درپرونده شماره 9509983822400349 
این شعبه به اتهام نگهداری بیست گرم تریاک وده گرم سوخته تریاک ودوگرم حشیش 
تحت تعقیب قراردارید.به این وسیله براساس ماده174 قانون آیین دادرسی کیفری 
به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی دراین شعبه حاضرشوید.

درغیراینصورت پس ازانقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهارنظرمی شود. 
ضمنا متهم مذکوردرتاریخ 95/12/15 دراین مرجع حاضرگردد./.

حامد حسین میرزائی – بازپرس شعبه اول بازرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان 
فارسان 

آگهی ابالغ

بدینوسیله به آقای محمد مهرداد مجهول المکان حسب اعالم شاکی مرحمتعلی 
فرجی و شکایت ایشان مبنی بر تحصیل مال مسروقه  ) گوشی تلفن همراه (  وفق 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری در این روزنامه کثیر االنتشار درج نموده لذا 
الزم است جهت رسیدگی در جلسه یکماه پس از تاریخ نشر آگهی حاضر و از خود 
دفاع نمائید واال وفق مقررات غیابا رسیدگی و اعالم نظر خواهد نمود. م/ الف 2243 

دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهارستان – مومنی 

مفقودی

برگ کمپانی  وبرگ سبز خودرو,سند قطعی )بنام سید اسحاق حسینی (و بنچاق  
خودروی سواری پراید  مدل84  رنگ سفید –روغنی  به شماره پالک ایران 68- 625 
ص 37  و شماره موتور 01195915  وشماره شاسی s1412284554304 به نام 

اقای صادق محمدی لیلستانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مبیاشد.

آگهی مفقودی

پیکان  فاکتورفروش(ماشین  کمپانی)  وبرگ  مالکیت(  سبز)شناسنامه  برگ 
شماره  به  شیری-روغنی  سفید  رنگ  1393به  1600OHVمدل  وانت 
شاسی  موتور118P0096100وشماره  شماره  34-394ص71و  انتظامی 
NAAA36AA4EG689835 به نام عسکرزلقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
شهرستان دزفول  

آگهی مفقودی

رنگ  به   PARSXU7 پژوتیپ  خودروسواری  فاکتورفروش  و  مالکیت  سند 
شاسی موتور124K0555887شماره  شماره  مدل1393به  –روغنی  سفید 
NAAN01CA7EH192539 شماره                                 پالک 24-

452ه 36بنام حمید حیاوی فرزند باقر متولد1370صادره از شادگان و شماره ملی 
1890155993مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط است. 

شهرستان شادگان  

آگهی ابالغ )950711(

خوانده  طرفیت  به  لشاهی  کوشا  ساغرسینمایی  خواهان  دادخواست  در خصوص 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  محترم  دادستان  و  لشاهی  کوشا  سینمایی  غالمرضا 
آقای  خوانده  خواهان  اعالم  حسب  اینکه  به  نظر  رشد  حکم  خواسته  به  تنکابن 
غالمرضا سینمایی کوشا لشاهی مجهول المکان میباشد لذا بدین وسیله به نامبرده 
ابالغ میگردد در تاریخ 96/1/30 راس ساعت 8 صبح در دادگاه حاضر شوید در غیر 

اینصورت اقدام قانونی معمول خواهد شد 
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی تنکابن 

متن آگهی 

احتراما وقت رسیدگی تاریخ 95/11/26 ساعت 11:30 صبح با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده صید نازار میر عباسی در موعد مقرر جهت رسیدگی در شعبه 7 

در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار نشر گردد. 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی شهرستان 

خرم آباد –محسن چگنی.

آگهی مفقودی

ایکس مدل 1382 مشکی روغنی به شماره  پراید جی تی  سند کمپانی سواری 
پالک شماره  به  و   S1412282166581 شاسی  شماره  و   00616985  موتور 
 IRPC821V102166681 82-268ق15 به نام سعید واحدی و شناسه وسیله 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
بابلسر

آگهی مفقودی

سند موتورسیکلت لین های125رنگ مشکی مدل 1382به شماره پالک 4539/
اهواز12شماره تنه *4181129226وشماره موتور2H1488*LH157FMبه نام 
مفقود  بشناسنامه 2461محل صدورباغملک  فرزند محمد جعفر  زاده  اکبر صفی 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک  

آگهی مفقودی

موتور  به شماره  و  مدل 1377  روغنی  رنگ سفید  به  تیپ 1600  کمپانی  سند 
به شماره شاسی 77479715 و شماره پالک 72-526م42  11127777799 و 
و شناسه وسیله IRFC771V0A847975 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد.
بابلسر

مفقودی
 برگ سبز اتومبیل پژو 405 مدل 85 با شماره پالک 984د37ایران 62 با شماره 
موتور 12485136924و شماره شاسی 24236679بنام جواد جوادی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 ساری 

 آیا بطور منظم یوگا انجام میدهید؟ و اگر  این کار 
را میکنید آیا می دانید از چه مواد غذایی قبل و بعد 

از انجام یوگا  باید استفاده کنید؟
این مواد خوراکی قبل و بعد از یوگا تأثیر مهمی در 

سالمتی انسان دارد.
 برای دریافت بیشترین فایده  یوگا، نوع غذا خوردن 

مهم است.
بدون یک رژیم غذایی مناسب، بدن  قادر نخواهد 

بود  حداکثر  استفاده از یوگا را ببرد.
پس نوع استفاده از مواد غذایی بسیار مهم است.

غذا خوردن قبل از یوگا: 
بحث قابل توجهی در مورد این موضوع وجود دارد.

به طور سنتی، اکثریت مردم احساس می کنند 
که  باید هیچ ماده  غذایی قبل از تمرین  یوگا 
خورده نشود، زیرا برخی از حالت یوگا باعث فشار بر 

عضالت شکم می شود.
با این حال، برخی نیز می گویند کسانی که به 
کالس های یوگا می آیند از سر کار یا کالس درس 
می آیند واقعا گرسنه  هستند و  تمرکز سخت می 

شود.
با توجه به این واقعیت  برخی از کالس های یوگا 
ممکن است  بیشتر از یک ساعت طول بکشد . 
هنگامی که شما گرسنه هستید، بدن و ذهن خوب 
کار نمی کنند،  تمرکز یک پیش نیاز در یوگا است.

به خاطر داشته باشید قبل از یوگا چه بخورید.
قبل از اینکه  به کالس یوگا بیایید نباید گرسنه 
باشید. بدن انسان نیاز به چند ساعت به هضم غذا  

دارد.
مدت زمان هضم بستگی به نوع غذاها و نوشیدنی 

های مصرف شده دارد.
بهتر است  از وعده غذایی سنگین استفاده نکنید.

سعی کنید غذاهایی بخورید که زود هضم شود  و 
کم بخورید.

مواد غذایی که دارای شاخص قند خون پایین باشد 
و از غذاهایی که حاوی قند اضافی باشد خودداری 

کنید.
غذاهای ادویه دار و آت آشغال نخورید   همچنین، 
از نوشیدنی های گازدار بپرهیزی.در حالت ایده آل،  
باید مواد غذایی چند ساعت قبل حداقل یک ساعت 

قبل  از انجام یوگا بخورید.
  مواد غذایی اسیدی  نخورید 
این می تواند باعث سوزش سر 

دل شود.
برای این کار، از نوشیدن آب 

پرتقال و قهوه بپرهیزید.
زیاد آب ننوشید،  ممکن است 
احساس تهوع یا گرفتگی معده 

در جلسات یوگا ایجاد شود.
بنابراین، نوشیدن مقدار کمی  
ماندن  هیدراته  برای  آب 
یوگا  کالس  کافیست.اگر  

در صبح باشد ، و شب قبل مهمان هستید الکل 
ننوشید.

قبل از یوگا چه بخوریم:
1. آوکادو:  بسیاری از پزشکان یوگا  آووکادو، را 

توصیه میکنند.
از مواد معدنی مانند پتاسیم و  این میوه سرشار 
منیزیم است که منجر به کارکرد مناسب عضالت 
و سلول های بدن انسان می شود عالوه بر این، 
آوکادو براحتی هضم می شود، چربی سالم دارد و 

کلسترول بد را کاهش میدهد.
2. موز:  در تمام طول سال در دسترس است، موز 

ارزان و سرشار از مواد مغذی است.
میوه  ای سرشار از پتاسیم است و این به تنهایی 
بعنوان میان وعده قبل از تمرین ایده آل می باشد.
منیزیم  موجود در آن نفخ و گرفتگی عضالت را از 

بین می برد.
شما می توانید آن را با ساالد  بخورید.

3.  اسموتی میوه:  تغذیه مناسب و هیدراته کردن  
بدن الزمست شما می توانید انواع مختلفی از میوه 
ها را مخلوط  کنید میتوانید  از میوه هایی مانند 
اسموتی  کیوی  و  خربزه،  پرتقال،  سیب،  آناناس، 
کرده  مخلوط  بدون چربی  ماست  کنید  استفاده 

بخورید  شکر اضافه نکنید قند موجود در میوه های 
طبیعی کافیست.

4. سیب:  سیب میوه قلیایی است و معده را اسیدی 
نمی کند.

همچنین حاوی قندهای طبیعی و مقدار زیادی 
فیبر است. خوردن سیب بدن  را هیدراته نگه می 

دارد.
ویتامین C  موجود در سیب،   قبل از تمرین به 

انسان انرژی می دهد.
5. ماست:  ماست خوشمزه است و می تواند به 
تنهایی و یا با اسموتی میوه خورد. برخی از افراد 

حتی آن را با جو می خورند.
قبل از رفتن به یوگا، ماست کم چرب بخورید خیلی 

خوبست.
6. بادام:  خوردن بادام خام در تمرین یوگا به شما 

انرژی میدهد.
می توانید  بادام را خیس کرده بخورید.

انواع شور آن هم در بازار وجود دارد که خام آن 
بهتر است بادام حاوی ویتامین E، منیزیم و چربی 

های سالم است.
7. کشمش:  کشمش  دارای قند طبیعی است. شما 
می توانید قبل از یوگا  بخورید. در واقع، می توانید با 

خودتان به باشگاه بیاورید.

:  می  8. میوه های خشک 
از  قبل  خشک  میوه  توانید 
رفتن به یوگا بخورید. کالری 
نباشد.   300 از  بیش  آن  
این میوه ها به انسان انرژی 
میدهد و باعث می شود در 

طول تمرین خسته نشوید.
9. توت:  انواع توت ها سرشار 
از ویتامین ها و آنتی اکسیدان 
همچنین  آنها  هستند.  ها 
غنی از فیبر هستند. شما می 
توانید انواع توت ها مانند توت 
فرنگی و زغال اخته  بخورید. محتوای قند طبیعی 

در میوه انرژی را حفظ میکند.
10. بلغور جو دوسر:  خوردن یک کاسه بلغور جو 
قبل از  رفتن به کالس یوگا  ایده عاقالنه است.هضم 

آن  آسان است  و سرشار از فیبر است.
اگر الزم باشد می توانید یک قاشق ماست در کاسه 
قرار داده و یا مقدار کمی از عسل برای اضافه کردن 

به طعم و مزه بخورید.
بعد از یوگا چه بخوریم: 

بعد از اینکه از کالس یوگا برگشتید، کامال طبیعی 
است که گرسنه می شوید  درست مثل کسی که از 

مسافرت برگشته و گرسنه است.
پس از تمرین یوگا، هرگز سراغ ساندویچ های چرب 

و برگرها نروید.
1. آب:  بعد از تمرین یوگا باید آب بخورید تا بدن 

هیدراته شود.
. آب ساده بهترین گزینه است. با این حال، برای 
تنوع، گاهی اوقات  آب نارگیل هم بنوشید. یا چند 

قطره لیمو ترش تازه اضافه کنید.
2.  آبمیوه تازه:  یک لیوان بزرگ آب میوه تازه پس 

از بازگشت از کالس  یوگا لذت بخش است.
هر دفعه آب میوه های مختلفی بخورید از شکر 

اضافی استفاده نکنید  قند طبیعی در میوه کافیست 
برای طعم و مزه بهتر، چند تکه های یخ  بریزید 
از نوشیدنی های آماده در بیرون بپرهیزید چون 

شیرین هستند.
3.  سوپ سبزیجات خانگی:  در تمرین یوگا کالری 
زیادی سوزانده اید و الزم است بدن  مواد مغذی 
دریافت کند و براین این کار سوپ سبزی خانگی 

بهترین گزینه است.
شما می توانید هویج، کرفس، اسفناج یا کلم را در 
سوپ استفاده کنید و فلفل سیاه و زنجبیل برای 

عطر و طعم آن بریزید.
سوپ آماده نخرید چون حاوی سدیم زیادی است.

4. ماهی تن:  شما نیاز به غذاهای پر انرژی دارید. 
ماهی مانند ماهی تن بهترین گزینه است می توانید 
ساندویچ ماهی تن و   انواع غذاهای دیگر پس از 
ورزش یوگا خاطر پروتئین موجود در آن استفاده 

کنید.
5. نان تست با موز و  کره بادام:  استفاده از نان 
تست غالت کامل و پخت آنهادر توستر یا مایکروفر 
با مالیدن مقداری کره بادام در نان تست و برش 
موز.  پروتئین، چربی های سالم و فیبر  را در این 

میان وعده بگنجانید.
6. چای سبز:  چای سبز دارای فواید بسیاری است 
. یوگا باعث افزایش گردش خون  می شود و آنتی 
اکسیدان موجود در چای سبز  آن را بهتر میکند. 
ترکیبی از یوگا و چای سبز نیز استرس را از بین 

می برد.
7. غالت نان تست با سفیده تخم مرغ :  این می 
تواند یک میان وعده عالی  بعد از تمرین یوگا باشد.

چون سفیده تخم مرغ حاوی پروتئین و کلسترول 
است. نان گندم سبوس حاوی کربوهیدرات های 
پیچیده  است و برای مدت طوالنی انسان را پر 
انرژی نگه می دارد.همچنین  می توانید در ساالد 

استفاده کنید.
8.ساالد سبزیجات:  می توانید  یک کاسه ساالد 
سبزیجات تازه پس از بازگشت ورزش یوگا بخورید.

شما می توانید سبزیجات برگ دار تیره بخورید از 
پودر فلفل یا گشنیز، خرد شده چند قطره روغن 

زیتون استفاده کنید.

قبل و بعد از یوگا چه بخوریم؟

وقتی نمی توانید به آرزویتان برسید چه باید بکنید 
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مجیدی و حاج محمدی، خروجی های قطعی استقالل
نخواهند  تیم  این  نیم فصل دوم جایی در  استقالل در  بازیکن  دو 

داشت.
جاری  فصل  ادامه  در  ظاهرا  مجیدی  میثم  و  محمدی  حاج  امین 
نمی توانند در استقالل حضور داشته باشند. گویا مسئوالن استقالل 
روی جدایی این دو بازیکن به نتیجه رسیدند و عمال میثم مجیدی 

و امین حاج محمدی در لیست خروجی استقالل قرار دارند.
باشگاه استقالل به این دو بازیکن اعالم کرده است به باشگاه هایی 
که این دو بازیکن را می خواهند، اطالع بدهد تا مذاکرات در سطح 
مدیریتی انجام شود. ظاهرا استقاللی ها نمی خواهند ماجرای آرش 
بتواند  رضایت نامه  گرفتن  با  بازیکنی  و  شود  تکرار  دوباره  افشین 
استقالل  باشگاه  به  میان  این  در  و  برود  تیم دیگری  به  راحتی  به 

چیزی نرسد.
به این ترتیب جدایی امین حاج محمدی و میثم مجیدی از استقالل 
قطعی است. هرچند گفته می شود هر دوی این بازیکنان رضایت نامه 
خود را از استقالل خواستند و چندان تمایلی به ماندن در این تیم 

ندارند.

دلیل »کی روش« برای رای دادن به لیونل مسی
روزنامه اسپانیایی از دلیل رای دادن سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 

به مهاجم بارسلونا نوشت.
 The به گزارش آس، مثل همیشه برخی از رای های توپ طال یا
Best جنجال برانگیز می شوند. آخرین آن ها رای کارلوس کی 
روش بود که پنج امتیاز به لیونل مسی داد. سرمربی تیم ملی ایران 
و  دارد  قرار  دوم  جایگاه  در  را  خود  هموطن  رونالدو،  کریستیانو 

لوییس سوارس را به عنوان نفر سوم برگزید.
تیم  رونالدو در  تا 2010 سرمربی  کی روش در سال های 2008 
ملی پرتغال بود و به همین خاطر رای نخست او به مسی جنجال 
باره  این  در  مادرید مجبور شد  رئال  پیشین  برانگیز شد. سرمربی 
توضیح دهد. او در صفحه شخصی اش در فیس بوک نوشت: برای 
این که ابهام را رفع شود باید بگویم این رای از میان سرمربیان 16 

تیم باشگاهی ایران به دست آمده است.
پس از این بالفاصله متن دیگری را منتشر کرد و به مهاجم پرتغالی 
فرناندو سانتوس )سرمربی  و    The Bestبه خاطر کسب جایزه
پرتغال( تبریک گفت.سانتوس در میان سه نامزد نهایی قرار داشت 

اما جایزه بهترین سرمربی سال به کلودیو رانیری رسید.

جام جهانی 202۶ با 48 تیم برگزار می شود
تیم  با 48  از سال 2026  تصمیم گرفت جام جهانی  فیفا  شورای 

برگزار شود.
اینفانتینو،  جیانی  پیشنهاد  با  و  گذشته  روزهای  در  که  حالی  در 
رییس فیفا بحث 48 تیمی شدن جام جهانی مطرح شده بود، این 
موضوع امروز در شورای فیفا به رای گیری گذاشته شد و به اتفاق آرا 

با این پیشنهاد موافقت کردند.
تیمی  در 16 گروه 3  رقابت ها  این  از جام جهانی 2026  بنابراین 
بازهم  قهرمان  تیم  که  اینجاست  جالب  نکته  اما  می شود  برگزار 
عنوان  به  رسیدن  برای  بازی  هفت  باید  قبل  دوره های  همانند 

قهرمانی انجام بدهد.

تمرین مشترک آزادکاران قزاق و ایران 
تیم کشتی آزاد قزاقستان برای برگزاری تمرینات 
مشترک و حضور در جام تختی در خانه کشتی 

تهران به سر می برد.
برگزاری  برای  که  قزاقستان  آزاد  کشتی  تیم 
تمرینات مشترک و حضور در جام تختی در خانه 
کشتی تهران حضور دارد، تمرین مشترکی را با تیم 

ملی کشتی آزاد ایران برگزار کرد.
در ترکیب چهارده نفره تیم کشتی آزاد قزاقستان 
کشتی گیران مطرحی همچون دولت نیازبیکوف، 

مامد ابراگیموف و ژیگیر زاکیروف،  حضور دارند.
سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی 
جام تختی روزهای 30 دی و اول بهمن ماه برگزار 

می شود.

جواهر رئال مادرید هم بازی 
قوچان نژاد شد

ستاره جوان رئال مادرید تا پایان فصل به هیرنفین 
هلند پیوست تا هم بازی رضا قوچان نژاد شود.

سایت رسمی باشگاه هیرنفین هلند از توافق نهایی با 
مارتن اودگارد ستاره نروژی رئال مادرید که از او به 

عنوان استعداد قرن یاد می شود خبر داد.
به  را  اودگارد  که  کرد  اعالم  هلندی  باشگاه  این 
صورت قرضی و تا پایان فصل جذب کرده است. 
قرار است که این بازیکن جوان و با استعداد دیروز به 
رسانه ها معرفی و نشست خبری برای او برگزار شود.

اودگارد در تیم دوم رئال مادرید بازی می کند. او 
امیدوار بود که زین الدین زیدان فرصت حضور در 
تیم اول را به او بدهد اما تراکم بازیکن باعث شد تا 
زیدان از این بازیکن با استعداد استفاده نکند. باشگاه 
هیرنفین در فصل جاری لیگ هلند عملکرد خوبی 
از خود نشان داده است. رضا قوچان نژاد در این تیم 

بازی می کند و از بهترین های لیگ بوده است.

انتقاد آلوس از بازیکنان بارسلونا
هم  تصمیم  از  انتقاد  به  بارسلونا  پیشین  ستاره 
در  نیافتن  حضور  برای  پیشینش  تیمی های 
مراسم انتخاب  بهترین های فوتبال جهان در سال 
2016 پرداخت. به گزارش مارکا، مراسم انتخاب 
بهترین های سال 2016 در زوریخ سوییس برگزار 
شد. با وجود آن که باشگاه بارسلونا نماینده های 
زیادی در ترکیب نهایی داشت اما بازیکنان این تیم 
تصمیم گرفتند که این مراسم را تحریم کنند و در 
آن حضور نیافتند. غیبت بازیکنان بارسلونا در مراسم 
انتخاب بهترین های فوتبال جهان باعث ناراحتی 

دنی آلوس، ستاره پیشین این تیم شده است.
آلوس گفت: باید بازیکنان بارسلونا در این مراسم 
حضور می یافتند. براین باور هستم که آن ها کامال 
آماده بازی چهارشنبه خود هستند و نباید چنین 

چیزی را بهانه می کردند.

خبرخبر

اجرائیه

مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 
اصغرخداوردی سامانی فرزند عباس به نشانی سامان خ شهید جعفرزاده کوچه 7 

پالک 29.
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم:

 فیروزاکبری فرزند حفیظ اهلل به نشانی مجهول المکان.
محکوم به :

مربوطه  دادنامه  شماره  و  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
9109973837300596 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 140000000 
ریال )معادل 14میلیون تومان( وجوه موضوع اسناد تجاری فوق االشاره بابت اصل 
ونیزخسارت  تسبیب  ازباب  دادرسی  هزینه  بابت  ومبلغ 2840000ریال  خواسته 
ومطالبه  دادخواست  تقدیم  ونیزازتاریخ  فوق  چکهای  ازتاریخ  متعلقه  تأخیرتادیه 
براساس  حکم  اجرای  لغایت  دعوی.  مستند  سفته  مبلغ  درخصوص   )91/3/23(
شاخص نرخ تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی که محاسبه آن برعهده اجرای احکام 
دادگاه خواهد بود درحق محکوم له وهمچنین پرداخت مبلغ 7000000 ریال بابت 

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

1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجراگذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-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 وغیرمنقول ، 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 اشخاص ثالث 
دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگر 
دراموال مذکوراز زمان یک سال قبل ازطرع دعوای اعساربه ضمیه دادخواست اعساربه 
مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود .)مواد 8 و3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور فرارازاجرای حکم ، 
حبس تعزیری درجه هفت رادر پی دارد .)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 

20ق.م.1 و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.
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 یاجزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شود.)ماده 21 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(
6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود.)تبصره 1 ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
سجاد بنی اسدی– متصدی اموردفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( 
دادگستری بخش سامان 

متن آگهی

خواهان ها سید نوراله موسوی دشتکی وبهرام الیاسی بختیاری وبیگم عوض زاده 
پوردشتکی  بهرامی  ومحسن  نژادیان  سلیمانی  وروشنک  دشتکی  شیخی  والقاس 
ومحمدمحمدی دشتکی وعباسقلی نوروزی دشتکی ومحمد رئیسیان فرد دشتکی و 
جان محمد الیاسی و ومحسن سلیمانی دشتکی ومحمد امانی دشتکی و افشارقربانی 
دشتکی ونصیر محمدی دشتکی وطهماسب مهمان پذیروقیصررئیسی زاده و قباد 
الیاسی بختیاری دشتکی وهوشنگ بهرام زاده دشتکی ومحمد اله یاری دشتکی 
پورفرد  قلی  وعبداله  واسد مسیبی دشتکی  الیاسی  احمدرضا عباسی وسیامک  و 
دشتکی وحسین جانمحمدی دشتکی دادخواستی به طرفیت خوانده فاضل حسن 
شیخی- لقمان حسن شیخی-نایب حسن شیخی وحقابه داران روستای سرپیربه 
خواسته افرازحقابه قریه دشتک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردل نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 
اردل واقع دراستان چهارمحال و بختیاری – شهرستان اردل – بلوار شهداء ارجاع 
و به کالسه 9309983816100773 ثبت گردیده که نظریه کارشناسی آن صادرو 
وصول گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامورمدنی و 
دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده 
پس ازنشر آگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم ونظریه کارشناسی را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

اظهارهرمطلبی نفیا با اثباتا دراین شعبه حاضرگردد.
جهانبازی- منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان 

اردل

آگهی درخواست گواهی حصروراثت

علی نوروزی درازکالیی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح درخواستی که به کالسه 
1/926/95  ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سلیمان نوروزی به شماره شناسنامه 7 در تاریخ 1381/11/4 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-حسین نوروزی فرزند سلیمان و کشور ش ش 1445 صادره از سوادکوه )پسر 

متوفی(
2-اصغر نوروزی فرزند سلیمان و کشور ش ش 226 صادره از بابل )پسر متوفی(

3-محسن نوروزی درازکالیی فرزند سلیمان و کشور ش ش 247 صادره از بابل 
)پسر متوفی(

4-علی نوروزی درازکالیی فرزند سلیمان و کشور ش ش 1 صادره از بابل )پسر 
متوفی(

5-شیرین نوروزی درازکالیی فرزند سلیمان و کشور ش ش 72 صادره از بابل )دختر 
متوفی(

6-زهرا نوروزی درازکالیی فرزند سلیمان و کشور ش ش 3 صادره از بابل )دختر 
متوفی(

7-عالیه نوروزی فرزند سلیمان و کشور ش ش 1147 صادره از بابل )دختر متوفی(
8-سکینه نوروزی درازکالیی فرزند سلیمان و کشور ش ش 1253 صادره از بابل 

)دختر متوفی(
9-شهربانو نوروزی درازکالیی فرزند سلیمان و کشور ش ش 1254 صادره از بابل 

)دختر متوفی(
10-کشور نوروزی فرزند علی آقا و ننه ش ش 1232 صادره از بابل )همسر 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
شورای حل اختالف شهرستان بابل

گواهی نشر آگهی
تقدیمی  دادخواست  به شرح  فرزند سید هاشم  اردلی  کاظم حسینی  آقای سید 
وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  اردل   1 ح  کالسه 509/95 ش  به 
به ش  ابراهیم  سید  فرزند  اردلی  حسینی  هاشم  سید  شادروان  که  داده  توضیح 
ش1286متولد1311سرانجام درتاریخ 04/31/ 95دارفانی را بدرود گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1- سید کاظم حسینی اردلی فرزند سیدهاشم به ش ملی 4689661707)فرزند 

متوفی(
2- سید قاسم حسینی اردلی فرزند سید هاشم به ش ملی 4689662010)فرزند 

متوفی(
3- سید اسماعیل حسینی اردلی فرزندسیدهاشم به ش ملی 4688979762)فرزند 

متوفی(
4- سید فریدون حسینی اردلی فرزند سید هاشم به ش ملی 4688981521)فرزند 

متوفی(
5- سیده مهربانوحسینی اردلی فرزند سید هاشم به ش ملی 4688972687)فرزند 

متوفی(
6- سیده لیالحسینی اردلی فرزند سید هاشم به ش ملی 4688974051)فرزند 

متوفی(
7- سیده نازک جان حسینی اردلی فرزند سید هاشم به ش ملی 4688974930)فرزند 

متوفی(
8- سیده حمیده حسینی اردلی فرزند سید هاشم به ش ملی 4688979754)فرزند 

متوفی(
9-سیده مریم حسینی اردلی فرزند سید هاشم به ش ملی 4680302070)فرزند 

متوفی(
10-سیده مهری حسینی اردلی فرزند سید هاشم به ش ملی 4680341076)فرزند 

متوفی(
11-ماه سلطان طاهری اردلی فرزند حمزه علی به ش ملی 4688970102)همسر 

دائمی متوفی(والغیر.
پس ازتشریفات قانونی دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردریک نوبت آگهی شود 
تاهرکس اعتراض دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 

یک ماه به شورا ارائه واالگواهی صادرخواهد شد.
قنبری – دبیرشورای حل اختالف شعبه حکمی اردل

ابالغ

وحید  /متهم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  یوسفی  سعید  شاکی   / خواهان 
دادگاههای  تقدیم  امانت  در  خیانت  در  مشارکت  خواسته  به  علیزاده  میرزا 
جهت  که  نموده  کریم  رباط  شهرستان  بوستان  بخش  شهرستان  عمومی 
رسیدگی به شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان بهارستان  ) 104 جزایی 
تیر-  هفت  میدان  نسیم شهر-   –  25 کیلومتر   – ساوه  جاده  در  واقع  سابق( 
بهارستان  دادگستری شهرستان   – دادگستری  – خیابان  بلوارخیرآباد  ابتدای 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  به کالسه 9509982986900901  و  ارجاع 
آن 1396/02/24   و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
 73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  خواست  در  به  و  متهم  خوانده/  بودن 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی  از مفاد آن  از نشرآگهی و اطالع  پس 
فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م / الف 2240 
دفتر دادگاه شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان بهارستان ) 104 جزایی سابق( 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرایی به شماره 950126 محکوم علیه قربانعلی زمانی محکوم 
است به پرداخت 107/467/000ریال درحق محکوم له اصغر محمدی،نظر به 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. 
یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت کل 3000مترمربع متعلق به محکوم علیه واقع 

در مزرعه حجت آباد شوراب صغیر می باشد.
ارزش کل ملک مذکور مبلغ 420/000/000 ریال براورد و اعالم کی گردد.

ملک مذکوردرمورخ 1395/11/09 رأس ساعت 9/30 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 ماده127 
قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگان مزایده می بایست 10درصد 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 
10درصد 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

ابالغ

محمدو  /متهم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  قربانی   محسن  شاکی   / خواهان 
حمید احمد بیگی به خواسته مشارکت درضرب و جرح عمدی وفحاشی  تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان بخش بوستان شهرستان رباط کریم نموده که جهت 
جزایی   104 بهارستان  )  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   104 شعبه  به  رسیدگی 
سابق( واقع در جاده ساوه – کیلومتر 25 – نسیم شهر- میدان هفت تیر- ابتدای 
بلوارخیرآباد – خیابان دادگستری – دادگستری شهرستان بهارستان ارجاع و به 
کالسه 9409982986800774 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/27  
و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و به در 
خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 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 نشرآگهی 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. م / الف 2236
دفتر دادگاه شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان بهارستان ) 104 جزایی سابق( 

آگهی تحدید 
حدود اختصاصی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دزفول

مربوط  دزفول  شهرستان  اختصاصی  حدود  تحدید  ثبت  14قانون  ماده  برابر 
نماید.                                                           می  آگهی  ذیل  شرح  به  و  نموده  رسیدگی  را  دزفول  سه  بخش  به 

امالک واقع در بخش سه دزفول
به  خانه  یکباب  ششدانگ  فرزندعباسقلی  پناه  ایزد  پالک166-یارمحمد 
امام  ازخیابان  منشعب  شرقی  رضوان  خیابان  در  واقع  مساحت138/70مترمربع 
1395/11/13لغایت  چهارشنبه  ازروز  فوق  پالک  حدود  ،تحدید  شمالی  خمینی 
لذا وفق ماده14قانون  آید  همان روزازساعت 8صبح درمحل شروع وبه عمل می 
ثبت به صاحبان ومجاورین به شماره های فوق الذکراعالم می شود که درساعت 
و روزمقرردرآگهی حضور بهم رسانند و چنانچه مالکین پالک های فوق ویانماینده 
قانونی آنها در وقت مقرر حاضر نشوند برابر ماده15قانون ثبت عملیات تحدید حدود 
اظهار شده ازطرف مجاورین انجام ودرغیراینصورت ازنوبت تحدید خارج می شوند 
ازتاریخ تنظیم  وچنانچه مجاورین پالک های فوق اعتراض داشته باشند بایستی 
صورت مجلس تحدیدی تا حداکثر 30روزاعتراض خود را به این اداره تسلیم داشته و 
رسید دریافت دارند وظرف مدت یک ماه پس از تسلیم داشته ورسیددریافت دارند و 
ظرف یک ماه پس ازتسلیم اعتراض خود اقدام به تقدیم دادخواست به مرجع صالحه 

قضایی محل نمایند. تاریخ انتشار:1395/10/22شماره م الف:)181(
امیر تفرقی-رئیس ثبت اسناد و امالک دزفول

متن آگهی
عباسعلی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  الطانی  دهقانی  الیاس  خواهان 
اکبرپوردهکردی وشرکت ساختمانی طرح آذین به خواسته اعسارازپرداخت هزینه 
دادرسی ومطالبه وجه چک وپرداخت حق الوکاله ومطالبه خسارت دادرسی ومطالبه 
خسارت تأخیرتادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرکرد نموده که جهت 
دراستان  واقع  شهرکرد  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه  به  رسیدگی 
اله کاشانی ارجاع و به کالسه  چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – خیابان آیت 
9509983810100509و بایگانی 950616 ح1 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/12/07 وساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
آقای عباسعلی اکبرپوردهکردی ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده پس از نشرآگهی واطالع ازمفاد 
آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 

را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
توکلی – مدیر دفتر شعبه اول حقوقی شهرکرد 

آگهی احضار

به موجب پرونده کالسه 950415 شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
بوشهر خانم فاطمه فرصتی فرزند خدامراد که مشخصات بیشتری از مشارالیه در 
دست نیست به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای جواد شبانی 
فرزند علی باش تحت تعقیب می باشد به نامبرده اخطار و ابالغ می گردد که جهت 
دفاع از بزه انتسابی طی یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر گردد 
در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد این آگهی به تجویز 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 

درج می گردد.
علی اکبر مالزم   تاریخ انتشار:95/10/22    م الف:2087

دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب بوشهر

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت پژو 405 مدل 1385 به شماره پالک ایران 82-758ج68 و شماره 
موتور 12485171223 و شماره شاسی 13248113 به نام مجتبی نظری گنجی 

مفقود و قافد اعتبار است.
بابل

نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران 
از امروز آغاز می شود تا 16 تیم حاضر، تالش خود 

را برای رسیدن به موفقیت از سر بگیرند.
پس از حدود دو هفته تعطیلی، تیم های لیگ 
برتری دوباره در هفته شانزدهم لیگ وارد میدان 
خواهند شد تا تنور فوتبال باشگاهی ایران را داغ 

کنند.
رقابت برای رسیدن به قهرمانی در بین مدعیانی 
آهن  ذوب  تراکتورسازی،  پرسپولیس،  چون 
استقالل  تالش  تهران،  نفت  حتی  و  اصفهان 
تهران و سپاهان برای جبران نتایج ضعیف نیم 
مدعیان  جمع  به  شدن  اضافه  و  نخست  فصل 
صدر جدول و رقابت ماشین سازی، صبای قم، 
سایپا، سیاه جامگان، پدیده مشهد و صنعت نفت 
آبادان برای رهایی از پایین جدول از دالیلی است 
نیم فصلی  بودن  به در پیش  را  که عالقمندان 
پرهیجان در فوتبال باشگاهی کشور امیدوار می 

کند.
در دو هفته اخیر که تیم ها پس از استراحتی 
کوتاه به دنبال جذب بازیکنان جدید برای رفع 
سازی  آماده  تمرینات  همچنین  و  ضعف  نقاط 
خود بودند، فوتبال ایران با حواشی ایجاد شده و 
اختالف نظر بین کی روش و برانکو درمورد اردوی 
تیم ملی در امارات دست و پنجه نرم می کرد 
که به نظر می رسد این مساله با ورود فدراسیون 

کارلوس  استعفای  با  دوباره  مخالفت  و  فوتبال 
کی روش و دعوت از مربیان باشگاهی و ملی به 

همکاری و همراهی در نهایت ختم به خیر شد.
آغازین  و  شانزدهم  هفته  از  دیدار  نخستین  در 
»فیروز  با  آبادان  نفت  صنعت  دوم،  فصل  نیم 
کریمی« سرمربی جدید خود میزبان صبای قم 

رده پانزدهمی است.
صبا بعد از شایعات مختلف درمورد تغییر در کادر 
با هدایت »صمد مرفاوی« مدت  فنی همچنان 
هاست رنگ پیروزی را به خود ندیده و حاال این 

تیم رقابت سختی با صنعت نفتی دارد که آغاز 
خوبی در فصل جاری لیگ برتر داشت، اما به مرور 

زمان با افت روبرو شد.
روز پنجشنبه، پیکان تهران که عملکرد خوب و 
فراتر از انتظاری در نیم فصل اول داشت میهمان 
گسترش فوالد یکی از تیم های سخت کوش سال 
اندیشه های »مجید  های اخیر است که تقابل 
جاللی« و »فراز کمالوند« می تواند این دیدار را 

تماشایی کند.
درحالی  حذفی  جام  فینالیست  تهران  نفت 

همیشه  سرمربی  دایی  علی  محرومیت  با  که 
معترض خود مواجه شده در دیداری حساس و 
در ورزشگاه تختی میزبان استقالل تهران است. 
دیداری حساس برای تقابل دوباره »علی دایی« 
و »علیرضا منصوریان« که شرایط کامال متفاوتی 

دارند.
دایی در یک چهارم نهایی جام حذفی استقالل 
را شکست داد تا آبی پوشان را با حاشیه جدیدی 

روبرو کند.
استقالل درحالی پا به میدان می گذارد که به 
رضایت  نتوانسته  جاری  فصل  در  عنوان  هیچ 
هواداران خود را جلب کند. جدا از ضعف در نتیجه 
گیری، حواشی متعددی که تصمیمات منصوریان 
و البته کادر مدیریتی ایجاد کرده اند با واکنش 

منفی هواداران روبرو شده است.
آبی پوشان پایتخت در نقل و انتقاالت نیم فصل 
نیز تاکنون عملکرد خوبی نداشته اند تا نگرانی 
ها برای دیدار این تیم با السد قطر در پلی آف 
لیگ قهرمانان آسیا و همچنین ادامه لیگ برتر 

افزایش یابد.
در دیگر دیدار این هفته تراکتورسازی رده دومی 
که با جذب »امید عالیشاه« و »احمد نورالهی« 
بازیکنان تاثیرگذار و البته سرباز پرسپولیس به 
سخت  دیداری  در  است  شده  قدرتمندتر  نظر 

میهمان استقالل خوزستان است.

آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال؛ در انتظار روزهای پرهیجان

قهرمان کشتی آزاد جوانان جهان تمرین در کنار 
مدال آوران المپیکی را بسیار مفید و انگیزه بخش 
طالی  مدال  کسب  هدفم  گفت:  و  دانست 

بزرگساالن جهان است.
حسین شهبازی درباره حضور در اردوی تیم ملی 
کشتی آزاد اظهار کرد:بعد از کسب مدال طالی 
بزرگساالن  ملی  تیم  اردوی  به  جهان  جوانان 
دعوت شدم و در چهار اردوی تیم ملی حضور 
داشتم. اردوی پرفشار تیم ملی برای حضور در 
جام تختی را نیز پشت سر گذاشتیم و ان شاءاهلل 
تا روز مسابقات با چند روز استراحت به شرایط 

مطلوب خواهم رسید.
دارنده مدال طالی جوانان جهان و آسیا افزود: 
خوشبختانه تمرینات بسیار خوبی را در اردوهای 
تیم ملی پشت سر گذاشتم و از آمادگی مطلوبی 
در  آن  از  پس  و  تختی  جام  در  حضور  برای 
تورنمنت فرانسه برخوردارم.انگیزه بسیار زیادی 
دارم و امیدوارم بتوانم در این دو رویداد پیش رو 
بهترین نمایش را داشته باشم و توانایی هایم را 

بیش از پیش به کادر فنی تیم ملی نشان دهم.

وی درباره مهمترین رقبای خود برای پوشیدن 
دوبنده تیم ملی در وزن 97 کیلوگرم گفت: در 
حال حاضر رقیبان خوب و با تجربه ای همچون 
عباس طحان و امیر محمدی دارم و مطمئنا کار 
سختی برای رسیدن به دوبنده تیم ملی پیش رو 
خواهم داشت. مهمترین هدف من حضور در تیم 
ملی است و در حال حاضر تمرکزم برای کسب 
موفقیت در جام تختی و پس از آن تورنمنت 
فرانسه است تا بتوانم خودم را به خوبی نشان 

دهم.
شهبازی در پایان درباره وضعیت اردوی تیم ملی 
نیز خاطرنشان کرد: تمرین در کنار مدال آوران 
المپیکی قطعا تجارب زیادی برای کشتی گیران 
جوانی چون من خواهد داشت و باعث افزایش 
انگیزه من شده است. هدف بزرگم پس از رسیدن 
به دوبنده تیم ملی، کسب مدال طالی مسابقات 
است.  میالدی  جاری  سال  در  فرانسه  جهانی 
به اهدافم  بتوانم  با تالش و ممارست  امیدوارم 
برسم و برای کشتی ایران باز هم افتخارآفرینی 

کنم.

شهبازی: 

تمرین با المپیکی ها به ما انگیزه می دهد

سازمان ساحلی فدراسیون والیبال 
10 بازیکن را به اردوی تیم های 
ملی برای حضور تیم های منتخب 
ایران در تور جهانی کیش دعوت 
جهانی  تور  دوره  دومین  کرد. 
والیبال ساحلی در ایران از 27 تا 
30 بهمن ماه سال جاری در جزیره 

کیش برگزار می شود.
اردوی آماده سازی تیم های ملی 
والیبال ساحلی ایران برای حضور  

در این رقابت ها از هشتم بهمن  در جزیره کیش 
آغاز می شود و تا زمان برگزاری تور جهانی ادامه 

دارد.
10 بازیکن به این اردو دعوت شدند که تمرینات 
خود را زیر نظر رضا عصاری نائینی به عنوان مربی 

اردوی تیم های ملی ساحلی پیگیری می شود.
رحمان رئوفی، محمد شالیکار، عباس پورعسگری، 
عبدالحامد  سالق،  محمد  آق  وکیلی،  آرش 
جواد  صادقی،  محمد  توکلی،  بهنام  میرزاعلی، 
فیروزپور و علیرضا آقا جانی 10 بازیکن دعوت 

شده به این اردو هستند. ثبت نام تیم ها برای 
شرکت در تور جهانی سه ستاره کیش از 27 
آذرماه آغاز شده است و به مدت یک ماه ادامه 
دارد که تا کنون 36 تیم از 16 کشور جهان ثبت 

نام کردند.
در  ساحلی  والیبال  جهانی  تور  دوره  نخستین 
کیش از 27 تا 30 بهمن ماه سال 94 برگزار شد و 
تیم های قطر )جفرسون سانتوس پریرا – شریف 
آرتم   – استویانوسکی  )اولگ  روسیه  یونوس(، 
یارزوتکین( و لهستان )بارتوش لویژاک – پیوتر 
کانتور( مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

دعوت 10 بازیکن به اردوی تیم های ملی
 والیبال ساحلی
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آگهی موضوع ماده3

وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 
سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک اهواز

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
3003611-1395مورخ1395/6/16-تصرفات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد 
آقای/خانم قاسم دغاغله به شماره شناسنامه 2799صادره اهواز فرزند بنیان دارای 
کد ملی شماره 1751036847نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 106/59متر 
اخبار  اهواز  دو  2277/1و2277و2276بخش  پالک  ششدانگ  از  قسمتی  مربع 
قانون مزبور  ماده3  برابر  لذا  زاده منجر بصدوررای گردیده  اراضی ذیحج  خروجی 
مراتب دردو نوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس 
انتشار  تاریخ  از  باشد  اعتراض داشته  ایشان  مالکیت  و  به تصرفات مفروزه  نسبت 
نوبت اول این آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و 
امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند .بدیهی است درصورت عدم 
وصول اعتراض درموعد مقرر اداره ثبت برابرمقررات اقدام به صدورسند مالکیت خواهد 
نمود.         شماره م الف:)5/4193(تاریخ انتشار نوبت اول:1395/10/6تاریخ انتشار 

نوبت دوم:1395/10/21
شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه2 اهواز

برگ اجرائیه

به شماره: 12/213/95   مشخصات محکوم له: شرکت تعاونی اعتبار ثامن االئمه
به وکالت آقای نقی زاده

نشانی محل اقامت: بابل- خ مدرس چهارراه فرهنگ ساختمان گلبرگ 2 دفتر وکیل
مشخصات محکوم علیه:1- علیرضا ذبیح پور- مجهول المکان

2- هانی عنایتی- نشانی: بابل خ داراالشفا جنب مهد کودک آفتاب شقایق
3- سید مصطفی منفرد- نشانی بابل خ شیخ طبری- پاساژ فردوسی لوازم خانگی 

منفرد
4- فتح اله رحمتی به وکالت آرش قلی پور نشانی: میدان کارگر جنب بانک سپه 

ساختمان پزشکان بوعلی- طبقه همکف
بموجب رأی شماره 419 تاریخ 95/4/28 شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان 
بابل )و رأی شماره...... تاریخ...... شعبه......دادگاه عمومی......(که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم است تضامنأ بر پرداخت126/000/000 صدوبیست و شش 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 563/125/000 بابت هزینه دادرسی و مبلغی 
بابت خسارت تاخیر تادیه ارزیابی دادخواست 95/2/22 واجرای مکررحکم مبلغی 
بابت حق الوکاله وکیل و رای صادره برای فتح اله رحمتی حضوری و برای بقیه 

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

احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف بابل

برگ اجرائیه

به شماره14/667/94
مشخصات محکوم له: علی آرائی- فرزند علیرضا - نشانی: بابل- جاده قدیم آمل 

روستای شیخ محله نمایشگاه اتومبیل یاسین
مشخصات محکوم علیه:

1- عباسعلی رحیمی فرزند مرتضی- نشانی: بابل- جاده آمل جنب رستوران کردی 
نمایشگاه اتومبیل حسین آخوند پور

2- احسان فرخی لهرمی فرزند سلیمان- نشانی: قائمشهر میدان جانبازان کوچه فجر 
بن بست چهارم منزل شخصی

بموجب رأی شماره 221 تاریخ 95/3/23 شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان 
دادگاه  شعبه7  تاریخ95/7/17    95009971110700816 شماره  رأی  )و  بابل 

عمومی بابل( که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به:
با  اعالمی  انتقال سند خودروی  تنظیم  و  اول: حضور در دفترخانه  خوانده ردیف 
مشخصات فوق الذکر بنام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ سیصد هزار 
ریال و پرداخت هزینه های نقل و انتقال و پرداخت هزینه نشر آگهی در حق خواهان 
و خوانده ردیف دوم الزام به حضور در دفتر خانه و تنظیم انتقال سند خودروی اعالمی 
با مشخصات فوق الذکر که بنام خواهان صادر و اعالم میگردد. و همینطور خوانده 
ردیف اول به پرداخت روزانه مبلغ پانصد هزار ریال از تاریخ 94/4/20 لغایت زمان 

اجرای حکم تا سقف یکصد و پنجاه و دو میلیون در حق خواهان
توسعه  سوم  برنامه  قانون   189 ماده  اجرائی  نامه  آئین   19 ماده  استناد  به 
اقتصادی،اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این برگ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا 
انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف بابل

آگهی حصر وراثت

شرح  به  شماره5969817521    شناسنامه  دارای  محمودی  اسماعیل  آقای 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   2/413/95 کالسه  به  دادخواست 
نموده  وچنین توضیح داده شادروان کریم محمودی  به شناسنامه5969812072  
مرحوم  آن  ورثه  و  گفته  زندگی  خودبدرود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ1395/9/30  در 

منحصراست به :
1.رحیم محمودی   شماره ملی 5969488988      متولد   1347/4/22    پسر  

متوفی
2.نیما محمودی      شماره ملی    5969929662     متولد  1349/3/2      پسر   

متوفی
3.ابراهیم محمودی    شماره ملی   5969816604     متولد  1356/3/1     پسر 

متوفی
4.اسماعیل محمودی    شماره ملی    5969817521   متولد  1358/3/1    پسر 

متوفی
5.صورت محمودی    شماره ملی    5969794112     متولد 1343/4/3     دختر 

متوفی
6.آمینه محمودی    شماره ملی   5969816167           متولد 1350/9/11     

دختر متوفی
7.فریده محمودی     شماره ملی     5969817600     متولد  1360/6/1     دختر 

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

ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  دوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر - خرمی

متن آگهی

خواهان رونوشت حصروراثت امیرکیانی دهکردی فرزند کریم به شرح دادخواست 
درخواست  دادگاه  ازاین   9509983844500502 کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی 
گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرحومه عصمت آسال 
الفوت آن  فرزند علی فتح دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین 

مرحومه منحصراست به:
1-مهنازکیانی دهکردی فرزند کریم متولد1343 ش ش614)فرزند(

2-حبیب اله کیانی دهکردی فرزند کریم متولد1340 ش ش189)فرزند(
3-امیرکیانی دهکردی فرزند کریم متولد1359 ش ش2837)فرزند(
4-زهرا کیانی دهکردی فرزند کریم متولد1342 ش ش290)فرزند(

5-فرزانه کیانی دهکردی فرزند کریم متولد1353 ش ش1172)فرزند(
6-ملیحه کیانی دهکردی فرزند کریم متولد1345 ش ش13324)فرزند(

7-خدیجه کیانی دهکردی فرزند کریم متولد1340 ش ش15090)فرزند(
8-منیژه کیانی دهکردی فرزند کریم متولد1346 ش ش645)فرزند(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوریک نوبت آگهی می گردد  تاچنانچه 
شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
رحمان آماده – رییس شعبه شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان شهرکرد

ابالغ
خواهان / شاکی آزاده صوفی دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم محمد رفیعی 
به خواسته مشارکت در انتقال مال غیر تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بخش 
بوستان شهرستان رباط کریم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 دادگاه کیفری 
دو شهرستان بهارستان  ) 104 جزایی سابق( واقع در جاده ساوه – کیلومتر 25 – 
نسیم شهر- میدان هفت تیر- ابتدای بلوارخیرآباد – خیابان دادگستری – دادگستری 
شهرستان بهارستان ارجاع و به کالسه 9509982986800146 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/12/25 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم و به در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 
امور مدنی و دستور دادگاه  انقالب در  آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  قانون 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس 
از نشرآگهی 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. م / الف 2233 
دفتر دادگاه شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان بهارستان ) 104 جزایی سابق( 

ابالغ

خواهان / شاکی رسول عباسی دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم میر صفر جلیلی 
سنزیقی به خواسته چک بال محل تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بخش بوستان 
شهرستان رباط کریم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 دادگاه کیفری دو 
شهرستان بهارستان  ) 104 جزایی سابق( واقع در جاده ساوه – کیلومتر 25 – نسیم 
شهر- میدان هفت تیر- ابتدای بلوارخیرآباد – خیابان دادگستری – دادگستری 
شهرستان بهارستان ارجاع و به کالسه 9509982986901251  ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/02/24   و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم و به در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 
امور مدنی و دستور دادگاه  انقالب در  آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  قانون 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس 
از نشرآگهی 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. م / الف 2241
دفتر دادگاه شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان بهارستان ) 104 جزایی سابق( 

 ابالغ

خواهان / شاکی محسن آقائی کاردر  دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم سخاوت 
محمد باقری  به خواسته سرقت  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بخش بوستان 
شهرستان رباط کریم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 دادگاه کیفری دو 
شهرستان بهارستان  ) 104 جزایی سابق( واقع در جاده ساوه – کیلومتر 25 – نسیم 
شهر- میدان هفت تیر- ابتدای بلوارخیرآباد – خیابان دادگستری – دادگستری 
شهرستان بهارستان ارجاع و به کالسه 9509982986800650 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/03/24 و ساعت 12:00  تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم و به در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 
امور مدنی و دستور دادگاه  انقالب در  آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  قانون 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس 
از نشرآگهی 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. م / الف 2234 
دفتر دادگاه شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان بهارستان ) 104 جزایی سابق( 

ابالغ

/ خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  افکن  دست  معصومه  شاکی   / خواهان 
بخش  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  خواسته  به  زعفری  فرح  متهم 
 104 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  کریم  رباط  شهرستان  بوستان 
جاده  در  واقع  سابق(  جزایی   104 بهارستان  )  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه 
بلوارخیرآباد  ابتدای  تیر-  هفت  میدان  شهر-  نسیم   –  25 کیلومتر   – ساوه 
به کالسه  و  ارجاع  بهارستان  دادگستری شهرستان   – دادگستری  – خیابان 
9409982986901386  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/10 
خوانده/  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین    12:00 ساعت  و 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  خواست  در  به  و  متهم 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب  انقالب در  دادرسی دادگاههای عمومی و 
متهم  خوانده/  تا  شود  می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک 
پس از نشرآگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
را دریافت و در وقت مقرر فوق  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م / الف 2235
دفتر دادگاه شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان بهارستان ) 104 جزایی سابق( 

آگهی حصروراثت
آقای علی مقتدری نام پدرعلی محمدبشناسنامه1646صادره ازدزفول درخواستی 
مرحوم  که535/2/95ح  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
درتاریخ95/2/31دردزفول  دزفول  بشناسنامه 1806صادره  دزفولی  کریمی  فاطمه 
متوفیه(2- باال)زوج  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه 
بشناسنامه574دزفول)پدرمتوفیه(3-بهارعبدزاده  دزفولی  کریمی  عبدالکریم 
دراین  کالسه535/2/95ح  بشناسنامه1285دزفول)مادرمتوفیه(والغیر.پرونده 
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  گردید.اینک  شوراثبت 
مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهر وصیت نامه بجزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دزفول

آگهی حصروراثت

آقای جالل کاملی مفرد نام پدرعاصی بشناسنامه 23044صادره ازشادگان درخواستی 
لیال  مرحوم  مادرش  که  داده  وتوضیح  تقدیم  گواهی حصروراثت  بخواسته صدور 
اقامتگاه  95/6/18درخرمشهر  خرمشهردرتاریخ  2563صادره  بشناسنامه  عموری 
دائمی فوت ورثه اش عبارتند از1-متقاضی با مشخصات فوق2-تاجیه کاملی مفرد به 
شماره شناسنامه2182صادره ازخرمشهر3-سمیره کاملی مفرد به شماره شناسنامه 
366صادره از شادگان 4-وفاءکاملی مفرد به شماره شناسنامه 5084صادره از شادگان 
.متوفی به جز نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب 
مزبوررا دریک نوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادروهروصیت 
نامه بجز سری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.شماره 

م الف:)9/982(
رئیس شعبه شورای حل اختالف خرمشهر –سید محمد محمدی

احضار متهم
در پرونده کالسه 9509982986501237 این شعبه اسالم آسودی به اتهام فک 
پلمپ به صورت غیر قانونی تحت تعقیب قرار گرفته است. باعنایت به مجهول المکان 
بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار این 
آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 

عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م / الف 2242 
مدیر دفتر شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهارستان- حسن 
احمدی 

آگهی مفقودی
شناسنامه  و  ملی  شماره  با  علی  مهر  فرزند  زاده  قربان  الهه  خانم  ملی  کارت 

2050637292 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
بابل

آگهی مفقودی
شناسنامه زانتیا SX مدل 1386 به شماره پالک ایران 82-111م11 و شماره موتور 
738499 و شماره شاسی S1512286162745 به نام فهیمه مهدی پور مفقود و 

قافد اعتبار است.
بابل

کاهش ریسک خرابی کوره های 
پیش گرم فوالد مبارکه

کوره های  و  تختال  انبار  بهادری-اصفهان-رئیس 
پیش گرم فوالد مبارکه از کاهش ریسک خرابی 
کوره های پیش گرم خبر داد و گفت: با اجرای این 
پروژه، امکان باز و بسته کردن والوهای آب اضطراری 
سیستم خنک کاری واکینگ بیم کورههای نورد 

گرم در شرایط عادی فراهم شد.
بابک وفایی با بیان اینکه چهار کوره پیشگرم کن در 
خط نورد گرم، وظیفه گرم کردن تختال جهت نورد 
را به عهده دارند، افزود: تختال وارد شده در کوره 
توسط سیستم واکینگ بیم جا به جا و این سیستم 
که در فرآیند تولید و در طول حرکت گرم میشود، 

با آب در گردش خنک میگردد.
وی با تاکید بر اینکه آب در گردش سیستم واکینگ 
بیم مگر در زمان خاموش و سرد بودن کوره، نباید 
تحت هیچ شرایطی قطع شود، تصریح کرد: با توجه 
به حساسیت سیستم نامبرده، سیستم اضطراری 
آب در گردش در نظر گرفته شده است تا در صورت 

لزوم جایگزین شود.
فوالد  و کورههای پیش گرم  تختال  انبار  رئیس 
مبارکه درباره مشکلی که سبب می شد کورههای 

پیش گرم در حالت High Risk قرار گیرند، 
وی با اشاره به مراحل اجرای این پروژه خاطرنشان 
کرد: طی بررسیهای انجام شده توسط همکاران، 
مشکل فوق بررسی و سه اقدام به صورت موازی 

مورد اجرا درآمد.
در  همکاران  تمامی  همکاری  از  پایان  در  وفایی 
قسمتهای تولید و تعمیرات کوره های پیش گرم، 
دفتر فنی تعمیرات و واحدهای جنبی که در اجرای 

این پروژه همکاری نمودند، قدردانی کرد.

خیرین بوشهر امسال؛
 2۳ مدرسه ساختند

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
بوشهر گفت: امسال خیرین مدرسه ساز 23 مدرسه 

در استان بوشهر ساختند.
احمد مرادی در آیین افتتاح مدرسه شش کالسه 
خیرساز شهر گناوه اظهار داشت: در استان بوشهر 
شاهد همکاری و مشارکت خوبی از سوی خیران 
هستیم و امسال تاکنون 23 مدرسه توسط خیرین 
به سرمایه گذاری  اشاره  با  است.وی  ساخته شده 
230 میلیارد ریالی خیرین برای ساخت این تعداد 
بیان کرد: منطقه ویژه  بوشهر  استان  مدرسه در 
بوشهر  استان  مدرسه ساز  خیر  بزرگترین  پارس 
است که تاکنون در توسعه فضاهای آموزشی استان 
نوسازی،  است.مدیرکل  داشته  خوبی  مشارکت 
افزود: در  توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر 
شهرستان گناوه امسال هفت پروژه اجرا کردیم که 
شامل چهار مدرسه و دو سالن ورزشی و یک زمین 

چمن مصنوعی است.

آغاز مرحله دوم ساماندهی کوی مهدیس اهواز

مدیر عامل شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت گفت: مرحله دوم 
پاکسازی مناطق کوی مهدیس اهواز از نخاله های ساختماني با توجه 
به درخواست استانداری خوزستان و اهتمام مدیر عامل شرکت مناطق 

نفت خیز جنوب به زودی آغاز می شود. 
به گزارش روابط عمومی شرکت مناطق نفت خیز جنوب، مهندس 
مراد کمالی در جریان بازدید از کوي مهدیس اهواز در این باره افزود: 
ملي  شرکت  و  خوزستان  استانداري  بین  که  مشترکي  نشست  در 
مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد، کار تسطیح و پاکسازي پنج نقطه 
دیگر از این کوي به شرکت خدمات ترابري و پشتیباني نفت واگذار 
گردید. وي خاطر نشان کرد: در مرحله نخست این پروژه نیز که دو 
با اختصاص ماشین آالت راهسازی و دستگاه  انجامید  ماه به طول 
های سنگین شامل لودر و کامیون که در اختیار شهرداری منطقه 8 
قرار داده شده بود، مساحتي حدود 155000 متر مربع خاک برداری،  
خاک ریزی و تسطیح شد.  مهندس کمالي با اشاره به اینکه اقداماتي 
که تاکنون در این زمینه صورت گرفته با استقبال و رضایت فراوان 
اهالي کوي مهدیس رو به رو گردیده است، خاطر نشان کرد: عمل به 
مسئولیت هاي اجتماعي و زیست محیطي از مهم ترین اولویت هاي 

شرکت ترابري نفت است. 
شرکت خدمات ترابري و پشتیباني نفت یکي از شرکت هاي تابعه 
مناطق نفت خیز جنوب است که راهبري عملیات جا بجایي دکل 
هاي حفاري، حمل و نقل مواد سوختي و لوله هاي جداري راعهده 

دار است.

مدیر کمیته امداد کمیجان مطرح کرد:

 بهره مندی 2۹5 مددجوی تحت حمایت از بیمه 
طی نه ماهه سال جاری 295 مددجوی تحت حمایت شهرستان کمیجان 

از حمایتهای بیمه تامین اجتماعی بهره مند شدند.
توانمندسازی  بیمه مددجویان تحت حمایت در جهت  پرداخت حق 
مددجویان و برخورداری مددجویان از مزایای بیمه از جمله مستمری، 

بازنشستگی و از کار افتادگی است.
ابراهیم خسروی، با بیان اینکه بهره مند شدن از خدمات بیمه اجتماعی گام 
بلندی برای توانمندی و خوداتکایی مددجویان تحت حمایت است، گفت: 
فعالیت های جدید کمیته امداد که با رویکرد توانمند سازی انجام شده به 
منظور معرفی زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح های خودکفایی به 

سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه برای آنها است.
جهت  در  حمایت  تحت  مددجویان  بیمه  حق  پرداخت  افزود:  وی 
برخورداری مددجویان از مزایای بیمه از جمله مستمری، بازنشستگی 
و از کار افتادگی است.وی ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده 
گفت: بهره مندی 295 مددجو از بیمه های اجتماعی، بهره مندی 85 
کودک زیر پنج سال از حمایتهای تغذیه و پرداخت فرانشیز 219 مددجو 

از حمایتهای کمیته امداد بوده است.
خسروی، در ادامه از پرداخت 104 مورد جهیزیه به نوعروسان تحت 
حمایت خبر داد و بیان کرد: برای پرداخت این تعداد جهیزیه دو میلیاردو 

784 میلیون ریال هزینه شد.
مسکن  مورد  سازی، 6  مقاوم  مورد  تعمیر 52  گفت:  پایان  در  وی  
مددجویی، پرداخت چهار مورد اجاره مسکن و پرداخت182 مورد وام 
کارگشایی با اعتبار سه میلیارد و 111 میلیون ریال از دیگر خدمات ارائه 

شده به مددجویان در طی نه ماهه سال جاری بوده  است.

خبر خبر

بیماری  با  درگیر  استانهای  جمله  از  گیالن 
آنفوالنزای پرندگان محسوب می شود.

به نقل از روابط عمومی دامپزشکی گیالن، بیماری 
تهران،گیالن،  استان   11 در  تاکنون  آنفوالنزا 
البرز،قزوین،کرمانشاه،آذربایجان شرقی،گلستان،م
پرندگان  در  لرستان  و  ازندران،گیالن،قم،مرکزی 
صنعتی  واحدهای  یا  و  روستایی  وحشی،طیور 
پرورش طیور مورد شناسایی و تأیید آزمایشگاهی 

قرار گرفته است.
آمده  گزارش  این  در  ایسنا  از  نقل  به  همچنین 
در  کشور  به  آلودگی  ورود  که  آنجایی  از  است؛ 
پذیرفته،  مهاجر  وحشی  پرندگان  سوی  از  ابتدا 
لیکن ادامه انتشار آلودگی به دلیل رفتار پرخطر 
جمله  )از  صنعتی  و  روستایی  دهندگان  پرورش 
خرید طیور زنده از بازارچه ها و دوره گردها،ورود 
خودرو و افراد به شکل های مختلف به واحدهای 
پرورش طیور صنعتی و رفت آمد یک مالک در 
چند واحد تحت مالکیت و ...(صورت گرفته است.
عرضه  و  شکار  صید،  ممنوعیت  اعالم  علیرغم 
پرندگان وحشی متأسفانه شاهد عرضه این دسته 

از پرندگان و خرید آن توسط برخی شهروندان به 
ویژه در مناطق شمالی کشور هستیم.

مقابله با بیماری مستلزم رعایت دقیق موارد اعالم 
ویژه   به  دامپزشکی کشور  از سوی سازمان  شده 
عدم  صورت  در  و  بوده  زیستی   امنیت  ضوابط 
صنعت  به  ناپذیری  جبران  خسارت  آن  رعایت 

طیور کشور وارد خواهد شد.
از هموطنان تقاضا می شود از خرید هرگونه طیور 

بومی و پرندگان صید شده خودداری کنید.
شمالی  های  استان  در  خصوصٌا  روستائیان  به 
طیور  کردن  محصور  به  نسبت  می شود  توصیه 
خود به منظور قطع ارتباط طیور اهلی با وحشی 

اقدام کنید.
به  باور  ضمن  صنعتی  طیور  دهندگان  پرورش 
موارد  کلیه  زیستی  امنیت  ضوابط  رعایت  نقش 
نهاده  خودروها،  افراد،  خروج  و  ورود  را)کنترل 
های مورد استفاده در مزرعه،خودداری از انتقال 

کود مرغی و...( با جدیت و دقت اجرا کنند.
تلفات  هرگونه  با  مواجهه  صورت  در  شهروندان 
یا  و  بیماری، دفن  غیرعادی طیور،ضمن گزارش 
با  را  تلف شده  بهداشتی الشه های طیور  امحاء 
انجام  دامپزشکی  شبکه  ترین  نزدیک  هماهنگی 

دهند.
به  و  گذشته  همچون  کشور  دامپزشکی  سازمان 
صورت شبانه روزی حتی در ایام تعطیل نظارت 
مرغ  تخم  و  مرغ  گوشت  تولید  روند  بر  را  خود 
این  تهیه  با  توانند  اعمال کرده و شهروندان می 
اقالم از مراکز معتبر تحت نظارت این سازمان از 

سالمت آن اطمینان خاطر داشته باشند.
در  بهداشتی  نکات  رعایت  ارتباط  همین  در 
هنگام کار با محصوالت طیور و پخت کامل این 

محصوالت از اصول اولیه بهداشت فردی است.

گیالن از استانهای درگیربا  بیماری آنفوالنزای پرندگان

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
اردبیل، از مشترکان گاز طبیعی 
خواست با رعایت الگوی مصرف 
از افت فشار گاز پیشگیری کنند.
به گزارش خبرنگار روزنامه پیام 
زمان از استان اردبیل؛ مهندس 
اینکه  بیان  با  خدایی  فیروز 
در  هوا  برودت  دلیل  به  امسال 
این استان، شاهد افزایش مصرف 
گاز طبیعی بودیم، گفت: احتمال 
استان  در  گاز  فشار  افت  بروز 
انتظار  از  دور  اردبیل  سردسیر 

نیست.
میلیون  ماه 77  آذر  آخر  هفته  در  افزود:  وی 
مترمکعب گاز طبیعی در استان اردبیل مصرف 
شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته 25 درصد افزایش را نشان می دهد.
گاز  از  درصد  اینکه، حدود 2  بیان  با  خدایی، 
خانگی،  بخش های  مشترکین  توسط  کشور 
صنعتی و تجاری استان اردبیل مصرف می شود، 
گاز  مترمکعب  میلیون   8 حدود  روزانه  افزود: 

طبیعی در استان اردبیل مصرف می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل، تصریح کرد: 
بعد از ارسال نامه رعایت الگوی مصرف به مراکز 

دولتی و شرکت های خصوصی استان اردبیل در 
اوایل دی ماه امسال، گروه های بازرسی با حضور 

در ادارات این استان هشدارهای الزم را دادند.
وی تاکید کرد: در ساعات اداری دمای ادارات 
درجه   21 از  بیشتر  عمومی  ساختمان های  و 
سانتی گراد و در راهروها و فضاهای سرپوشیده 

از 18 درجه سانتیگراد تجاوز نکند.
خدایی همچنین از تمام مشترکین گاز طبیعی 
خواست، با رعایت الگوی مصرف از افت فشار 

پیشگیری کنند.
در حال حاضر بالغ بر 418 هزار مشترک شهری 
مصرف  گازطبیعی  اردبیل  استان  روستایی  و 

می کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل بیان کرد:

پیشگیری از افت فشار گاز با رعایت الگوی مصرف

استان  خون  انتقال  مدیرکل 
کرمانشاه از اهدا بیش از 41 
هزار واحد خون توسط مردم 
استان در 9 ماهه امسال خبر 

داد.
با  سلطانیان   ابراهیم  دکتر 
ماهه   9 در  اینکه  به  اشاره 
نفر   795 و  هزار   49 امسال 
برای اهدا خون مراجعه کردند، 
افزود: از این افراد 41 هزار و 
شد  گرفته  خون  واحد   357

و مابقی مراجعین شرایط الزم را برای اهدا 
خون نداشتند.

وی گفت: از این میزان 38 هزار و 689 واحد 
مابقی  و  مردان  به  مربوط  شده  اهدا  خون 

مربوط به زنان بوده است.
با  کرمانشاه  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
اشاره به رشد اهدا خون در 9 ماهه امسال 
نسبت به سال گذشته، یادآوری کرد: در 9 
ماهه سال گذشته میزان خون های اهدایی 

در استان 40 هزار و 447 واحد بوده است.
فرآورده های  تمام  مسئول،  این  گفته  به 

دست  به  اهدایی  خون های  از  که  خونی 
مصرف  به  استان  درمانی  مراکز  در  می آید 
نیاز  بر  مازاد  آن  فقط دو درصد  و  می رسد 

است که به سایر استان ها ارسال می گردد.
خونی  گروه های  بیشتر  ادامه  در  سلطانیان 
که از سوی مردم اهدا می شود را گروه های 
به  کرد:  تاکید  و  دانست  مثبت  خونی 

گروه های خونی منفی بیشتر نیاز داریم.
وی در پایان اظهار کرد: دو مرکز خونگیری 
بلوار  در  واقع  استان  انتقال خون  اداره کل 
همه  منزه،  خیابان  مرکز  و  بهشتی  شهید 

روزه آماده دریافت خون از مردم است.

اهدا 41 هزار واحد خون توسط 
کرمانشاهیان 
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فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )۹5-50( 
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را،  با شرایط ذیل  برگزار نماید.

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی می توانند از زمان درج اولین نوبت آگهی با ارائه معرفی نامه کتبی 
در ساعات اداری ) شنبه تا سه شنبه  7-16 و چهارشنبه ها  7-15 ( به دفتر امور قرار داد ها واقع در کرمان - بلوار 22 بهمن – حد 
فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه- شرکت گاز استان کرمان  جهت اعالم آمادگی مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را دریافت و 
با توجه به مفاد آن مدارک مورد نیاز  را  تهیه،  تنظیم و تکمیل و حداکثر تا  14  روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی 
به،  دبیرخانه کمیته فنی و بازرگانی / هیئت انتخاب مشاور ) اتاق 105 ( تسلیم نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به 
ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته فـــنـی و بازرگانی می باشد.)نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی / رسید 
بانکی ( متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات 

http://iets.mporg.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات اقدام نمایند. ذکر نوبت های چاپ الزامی می باشد.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان  تاریخ انتشار نوبت اول:   95/10/19                تاریخ انتشار نوبت دوم:  95/10/22

ردیف

1

کد فراخوان

1/471/522

موضوع

تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی 
و خدمات  امداد رسانی در شهرستان های زرند، راور، 

کوهبنان و نواحی تابعه

تعداد 
مرحله

یک

تعداد 
نوبت

دو

شماره مجوز

1۳۹5.4۳0۳

مدت زمان 
اجرا    )روز(

۳۶5  روز

مبلغ تضمین)ریال(

1/05۶/۹21/۳50

 نوبت دوم

متن آگهی

خواهان رونوشت حصروراثت خانم ماهی جان اسدی وانانی فرزند سید جعفربه شرح 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 950511 ازاین شعبه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید حبیب اله اسدی وانانی به 
شماره شناسنامه 6 درمورخ 1395/9/17 دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 

وورثه حین الفوت آن منحصراست به :
1-سید حکمت اسدی وانانی ش.ش 370 فرزند متوفی

2-سید رسول اسدی وانانی ش.ش417 فرزند متوفی
3-سید آیت اله اسدی وانانی ش.ش2فرزند متوفی

4-سید سجاد اسدی وانانی ش.ش 132 فرزند متوفی
5-سیده بتول اسدی وانانی ش.ش 369 فرزند متوفی

6-کبری اسدی وانانی ش.ش 27 فرزند متوفی
7-اعظم اسدی وانانی ش.ش18 فرزند متوفی

8-سیده زینب اسدی وانانی ش.ش 39 فرزند متوفی
9-ماهی جان اسدی وانانی ش.ش 1628 همسرمتوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوریک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومی باشد ازتاریخ نشرآگهی 
ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد درغیراین صورت گواهی صادرخواهد شد.

براتعلی کریمزاده - رئیس شورای حل اختالف سورشجان

آگهی ابالغ

خواهان احمد احمدی فرزند غالمشاه با وکالت جواد مختاری دادخواستی به طرفیت 
خواندگان 1- ابراهیم آیین فرزند علی اکبر 2- جمشید نژادکبریا فرزند محسن 3- 
مهدی بیات 4- محمد اسماعیل نعمت الهی 5- اسماعیل رایانی فرزند مختار6- 
مرتضی رایانی فرزند مختار7- ابراهیم رایانی فرزند مختار 8- هاجر رایانی فرزند 
مختار 9- بدری رایانی فرزند مختار 10- منیژه مختاری فرزند مختار11- پروین 
رایانی فرزند مختار12- نسرین رایانی فرزند مختار 13- خیری رایانی فرزند مختار 
به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین به مساحت هزار مترمربع از 
پالک ثبتی 2475 بخش دو بوشهر کوی سرتل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
بوشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
بوشهر واقع در شهرستان بوشهر ارجاع و به کالسه 950263 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/02/12 و ساعت 11 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان ردیف 1 و 2 و ردیف 5 الی 13 به درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

تاریخ انتشار:95/10/22
دفتر دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان بوشهر-بهادری

رونوشت آگهی حصروراثت

آقای همایون مظاهری چم چنگی دارای شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست 
به کالسه 675/95 ش1س ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان منورنوربخش چم جنگی بشناسنامه شماره 2 درتاریخ 
1395/08/05دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به :
1-محمد هادی مظاهری به شماره ملی 1199114758 فرزند ذکور

2-همایون مظاهری چم چنگی به شماره ملی 4623090752  فرزند ذکور
3- کتایون مظاهری چم چنگی به شماره ملی 4621417381 فرزند اناث

4-مهین مظاهری چم چنگی به شماره ملی 4621437577فرزند اناث
5-زهرامظاهری چم چنگی به شماره ملی 1818224651فرزند اناث

6-فاطمه مظاهری چم چنگی به شماره ملی4623203581 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

آگهی موضوع ماده 3

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

برابر رای شماره 139560301059002568/92/1014  مورخ 1395/07/14  هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فاطمه یعقوبی 
زندرق  فرزندسمیع اهلل  به شماره شناسنامه 334 صادره ازخلخال به شماره ملی 
1638579970  نسبت به شش دانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 34 متر مربع به پالک 35307  فرعی از42 اصلی مفروز و مجزی شده  
درقسمتی از پالک 218 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه قاسم آباد شاهی بخش 
12 تهران خریداری از مالک  رسمی  لیال حسینعلی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی 

صادر خواهد شد. م/الف 2261   
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/21        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/06  

کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم این شرکت تعاونی می شود تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت 
اول که راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1395/11/4 در محل آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی برگزار می شود 

حضور بهم رسانید.
توجه: 1- در صورتیکه هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود 
را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار واگذار کند. تعدا آراء وکالتی هر عضو 
حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. و در این صورت تایید نمایندگی تام االختیار با 
امضاء بازرس/ اکثریت هیات مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر 
ظرف 10 روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی 
و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی 
و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده 

صادر گردد.
2-  این مجمع عمومی با حضور حداقل نصف بعالوه یک کل اعضا رسمیت خواهد داشت.

دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیات مدیره   2- اتخاذ تصمیم در خصوص تعریف پروژه جدید و یا انحالل 
تعاونی  3- کاهش تعداد اعضا تعاونی به حد نصاب قانونی   4- حذف روزنامه کثیراالنتشار و جایگزینی دعوت 

sms اعضا به مجمع از طریق اتوماسیون اداری و نصب آگهی و
هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی متهم/ متهمین
دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  استناد  با 
کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های 
 -2 خوسه   1-محفوظ  متهم  به  وسیله  بدین 
نعمت محمدی  فعاًل مجهول المکان در پرونده 
دادگاه  جزایی    101 شعبه    950926 کالسه 
فقره چک  یک  اتهام جعل  به  جوانرود  عمومی 
ابالغ  می باشند،  تعقیب  تحت  وکالهبرداری 
می شود در روز 95/11/25  ساعت 9 صبح به 
منظور رسیدگی و دفاع از خود در شعبه 101 
و  شوید  حاضر  جوانرود  عمومی  دادگاه  جزایی 
صادر  حکم  و  رسیدگی  شما  اتهام  به  غیاباً  اال 

خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 101 عمومی جزایی جوانرود- 
محمدی

دادنامه

پرونده کالسه 9509987710100432 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
بوشهر تصمیم نهایی شماره 9509977710101176

خواهان:آقای احمد شمسی فرزند غالمحسین به نشانی بوشهر خیابان هجرت فرعی 2 
پالک 163 کدپستی 7514855159 تلفن همراه 09177721174

خوانده:آقای ابوالفضل میرزائی به نشانی مجهول المکان
خواسته:الزام به فک پالک خودرو   قرار دادگاه

در خصوص دعوی آقای احمد شمسی فرزند غالمحسین مقیم بوشهر به طرفیت آقای 
ابوالفضل میرزائی مبنی بر الزام به فک پالک خودرو مینی بوس به شماره انتظامی 
48-374 ع 15 نظر به اینکه خواهان به شرح الیحه تقدیمی به شماره95/3731 
مورخ 95/7/15 دادخواست خود را مسترد داشته است لذا دادگاه با استناد به بند 
»الف« ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم می 
دارد رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.
میرقنبر میرحسینی   م الف:2092    تاریخ انتشار:95/10/22

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بوشهر

آگهی درخواست گواهی حصروراثت

آقای محمد علی نصراللهی فرزند علیجان به شرح درخواستی که به شماره 95/1013 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
مرضیه قربان نسب شورکی فرزند مصطفی به شماره شناسنامه 57 صادره از شورک 
بابلسر در تاریخ 1370/4/26 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان شورک فوت نموده و 

ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از/ عبارتست از:
1- آقای علی نصر اللهی فرزند علیجان ش ش 1338- 4988821994 پسر مرحوم
2- خانم ثریا نصراللهی دون فرزند علیجان ش ش1333- 4988821625 دختر 

مرحوم
3- خانم آسیه نصراللهی دون فرزند علیجان ش ش 1325- 4989183861 دختر 

مرحوم
 -1328 ش  ش  علیجان  فرزند  گنجی  نصراللهی  علیجان  محمد  آقای   -4

4989216873 پسر مرحوم
5- خانم راضیه نصراللهی گنجی فرزند علیجان ش ش –1330- 4989242483 

دختر مرحوم
6- خانم صراحی نصراللهی گنجی فرزند علیجان ش ش 1337- 4989333640 

دختر مرحوم
7- خانم صفیه نصراللهی گنجی فرزند علیجان ش ش 1337 – 4989334418 

دختر 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.
قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف دادگستری بابلسر

آگهی ابالغ وقت دادرسی

خواهان : عظیم خالقی رستم کالئی فرزند حسین
خوانده : 1- زهرا لک زائی  فرزند ابراهیم

خواسته : مطالبه وجه
پیرامون دادخواست آقای عظیم خالقی رستم کالئی بطرفیت خوانده فوق به خواسته 
مطالبه وجه  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول    بنام   زهرا ملک 
زائی   به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشارالیه در روزنامه های 
کثیر االانتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه در روز  دوشنبه  
مورخ  95/11/25  راس ساعت  9صبح در شعبه ششم   شورای حل اختالف بهشهر 
مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر شود ضمناً 
در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد . همچنین 
خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . م. الف 950761
مدیر دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی ابالغ

 احضار متهم سید مصطفی رحیمی فرزند میر رحیم
شماره بایگانی: 940870/ب5

دادسرای  پنجم  بازپرسی شعبه  پرونده کالسه 9409981112900532  بموجب 
عمومی و انقالب بابل در خصوص شکایت آقای حسین مقیمی و غیره فرزند – علیه 
– شما مبنی بر کالهبرداری و خرید مال غیر که در این شعبه در حال رسیدگی می 
باشد و چون شاکی آدرس شما را مجهول المکان اعالم نموده لذا در اجرای ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری در یک نوبت آگهی و از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 
یکماه خودتان را به این شعبه معرفی و از خود دفاع نمایید در غیراینصورت تصمیم 

مقتضی صادر خواهد شد.
شعبه پنجم دادسرای عمومی بابل

برگ زرینی دیگر از افتخارات آبفا اصفهان؛
از  گیری  بهره  در  کشور  اول  رده  کسب 

سیستم تله متری و شبکه هوشمند آبرسانی

استان  آبفا  برداری  بهره  بهادری-اصفهان-معاون 
برداری  بهره  برتر  رتبه  کسب  پیرامون  اصفهان 
میان   94 سال  در  فاضالب  و  آب  تأسیسات  از 
گفت:  کشور  شهری  فاضالب  و  آب  شرکتهای 
شرکت آبفا استان اصفهان در سالهای اخیر ارتقا و 
توسعه تأسیسات آب و فاضالب را در دستور کار 
قرار داد به طوریکه در تابستان به رغم اینکه به 
کسری حداقل 3 متر مکعبی آب در ثانیه برای 
تأمین آب شرب مشترکین آب شرب مردم بدون 
تنش تأمین گردید که این مهم بدلیل بهره گیری 
از سیستم تله متری و شبکه هوشمند آبرسانی 
است چرا که بر اساس بررسی های بعمل آمده آبفا 
استان اصفهان در بهره گیری از سیستم تله متری 

و شبکه هوشمند در رده اول کشوری قرار دارد.
حسن غالمی مهار کدورت آب در هنگام بارندگی 
را یکی از دستاوردهای آبفا استان اصفهان برشمرد 
از دانش نیروهای متخصص  با استفاده  و گفت: 
مشکل افزایش کدورت آب ورودی به تصفیه خانه 
آب باباشیخعلی در هنگام بارندگی برای همیشه 
بارندگی  وقوع  هنگام  مثال  بعنوان  شد  برطرف 
های اخیر افزایش کدورت آب ورودی به تصفیه 
مردم  شرب  آب  و  شد  مهار  باباشیخعلی  خانه 
بدون وجود هرگونه تنشی تأمین گردید. وی به 
اصالح خطوط انتقال آب پرداخت و اظهار داشت: 
متری،  میلی   1400 آب  انتقال  خطوط  اصالح 
اصالح شیرخانه ها و نیز توسعه شیرخانه از جمله 
برنامه های راهبردی به منظور توزیع عادالنه آب و 
سیستم هوشمند آبرسانی بوده است. معاون بهره 
برداری آبفا استان اصفهان با بیان اینکه ارتقای 
سیستم تصفیه خانه ها  از جمله تدابیری الزم 
به منظور توسعه خدمات شبکه فاضالب در سطح 
استان بوده است اعالم کرد: ارتقای تصفیه خانه 
های فاضالب به منظور کاهش بو، بهبود کیفیت 
پساب و تولید لجن با حداقل آالیندگی در دستور 

کار قرار گرفت.
مهار  به  اصفهان  استان  آبفا  برداری  بهره  معاون 
حوادث شبکه فاضالب در کوتاهترین زمان ممکن 
اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: با استفاده از دوربین 
های کمکی گرفتگی شبکه فاضالب رصد می شود 

که این عامل مانع از وقوع حادثه می شود.
وی گفت: توسعه و استفاده از انرژی های نو مانند 
بیوگاز، خورشیدی، هیدروپاور، بهسازی و ارتقای 
سیستم های برخی تأسیسات آب و فاضالب از 
جمله مواردی بوده که به منظور کاهش مصرف 
انرژی اعمال گردید به طوریکه موفق به تمدید 
گواهی نامه ایزو 500001 )پنجاه هزار و یک( در 

سطح کشور شد.

درخشش روابط عمومي مناطق نفت خیز جنوب 
در جشنواره روابط عمومی های برتر کشور

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت هاي 
برتر کشور، 3  روابط عمومی های  تابع، در چهاردهمین جشنواره 

عنوان برتر را کسب کردند.
به گزارش روابط عمومی، در چهاردهمین جشنواره روابط عمومي 
هاي برتر کشور که روز یکشنبه 19 دي ماه که در هتل المپیک 
ملي  شرکت  عمومي  روابط  رئیس  طاهري  رضا  شد  برگزار  تهران 
مناطق نفت خیز جنوب در بخش »کتاب« منتخب هیأت داوران 

این جشنواره شد و لوح برگزیده را کسب کرد.
عمومي  روابط  رسانه  و  تبلیغات  انتشارات،  رئیس  متولي  علمدار 
داوران  هیأت  سوي  از  نیز  جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملي  شرکت 
را  عمومي«  روابط  انتشارات  برتر  »کارشناس  جایزه  جشنواره، 
لوح  انتشارات«،  و  آنالین  عمومي  »روابط  بخش  کرد.در  دریافت 
برگزیده این جشنواره به ابوذر شجاعي برجوئي رئیس روابط عمومي 

شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان اهدا شد.
که  عمومي  روابط  المللي  بین  کنفرانس  سیزدهمین  در  همچنین 
مقاله  شد  برگزار  عمومي  روابط  جشنواره  چهاردهمین  با  همزمان 
بهروز تقي محب رئیس روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و 
گاز کارون با عنوان »بررسي تاثیر روابط عمومي شرکت ملي مناطق 
نفت خیز جنوب در افزایش سرمایه اجتماعي« جهت چاپ در کتاب 

مجموعه مقاالت کنفرانس مورد تأیید هیأت داوران قرار گرفت.

تداوم طرح زوج و فرد 
در کنترل آلودگی هوای کرج

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج 
در آستانه هفته هوای پاک  جلسه ای به منظور هم اندیشی در مورد 
نیروی  نمایندگان پلیس راهور کرج،  با حضور  آلودگی هوا  کنترل 
حفاظت  اداره  مسئولین  و  کارشناسان  و  کرج  شهرداری  انتظامی، 

محیط زیست شهرستان کرج در محل این اداره برگزار شد.
محیط  حفاظت  اداره  رئیس  و  مدیرکل  معاون  لشگری  حمیدرضا 
زیست شهرستان کرج در مورد وضعیت آلودگی هوای کرج اظهار 
آلودگی  از  درصد  آمده،64  عمل  به  های  بررسی  به  بنا  داشت: 
هوامربوط به منابع آالینده متحرک شامل خودروها و موتورسیکلت 
ها بوده و 36 درصد دیگر مربوط به منابع آالینده ثابت نظیر صنایع 
و موتورخانه های مسکونی می باشد و نصب قطعات کاتالیست بر 
و  تاکسیرانی  ناوگان  شامل  عمومی  نقل  و  حمل  خودروهای  روی 
شرکت اتوبوسرانی با تامین هزینه از طرف دولت می تواند قسمت 

اعظم مشکالت آلودگی هوا را مرتفع نماید.
وی افزود؛ در این جلسه پیشنهادات خوبی برای کنترل آلودگی هوا 
مطرح شد که از مهمترین موضوعات مطرح شده می توان به تداوم و 
تثبیت طرح زوج و فرد در مسیر های مشخص شده، ممنوعیت تردد 
کامیون در محدوده شهر و اتوبان کرج تهران در ساعات مشخص،  
دوچرخه  ویژه  مسیرهایی  اختصاص  و  دوچرخه  ارائه  مراکز  ایجاد 
سواری شهروندان، گشت و پایش مشترک با موضوع جلوگیری از 
سوزاندن پسماند و زباله در سطح شهر با مشارکت شهرداری، نیروی 

انتظامی و کارشناسان حفاظت محیط زیست اشاره کرد.

خبر خبر

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  مدیرکل 
هزار   85 از  دربیش  گفت:  غربی  آذربایجان 
هکتار از اراضی ملی استان عملیات آبخیزداری 

انجام شده است.
در  مطلب  این  اعالم  با  زاده  وهاب  رحمان 
جمع خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به وضعیت 
نزوالت  آمار  کاهش  و  امسال  های  بارندگی 
افزایش  ضرورت  گذشته،  سنوات  در  جوی 
سرمایه گذاری و توسعه طرحهای آبخیزداری 
در سطح استان بیش از گذشته احساس می 
شود و اداره کل منابع طبیعی استان آمادگی 
دارد تا در صورت تامین و تخصیص اعتبارات 
گذشته  از  بیش  را  آبخیزداری  عملیات  الزم 

توسعه و اجرا نماید.
وی افزود: به دلیل اینکه آذربایجان غربی دارای 
مراتع نسبتا خوب و به عنوان یکی از استانهای 
دامدارمحور محسوب می شود، ضرورت حفظ و 
نگهداری منابع آبی زیرزمینی و استفاده بهینه 
است؛  اساسی  و  مهم  بسیار  جوی  نزوالت  از 

چرا که بسط و افزایش مراتع مورد استفاده و 
جلوگیری از تخریب اراضی ملی از مهمترین 

آثار عملیات آبخیزداری است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  مدیرکل 
آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر این اداره 

در  را  آبخیزداری  مطالعات  دارد  آمادگی  کل 
بیش از یک میلیون هکتاراز عرصه های ملی 
در صورت تامین منابع مالی به سرعت اجرایی 

نماید.
بخش  ورود  کرد: ضرورت  تصریح  زاده  وهاب 

خیرین  عنوان  با  گذار  سرمایه  و  خصوصی 
آبخیزداری یکی ازموضوعاتی است که هم اینک 
سازمان جنگلها نیز آن را دنبال می کند و ما 
نیز در سطح استان با استعداد یابی و شناسایی 
پتانسیل های استانی باید به دنبال این موضوع 
باشیم. همچون خیرین مدرسه ساز مجموعه ما 
نیز باید با جذب وتشکیل گروه های خیردر این 
راه اقدامات الزم را اجرا نماید چرا که نباید به 
گونه ایی عمل شود که »آب امروز تبدیل به 

حسرت آینده « بشود.
آذربایجانغربی  طبیعی  منابع  کل  مدیر 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر دربیش از 85 
هزار هکتار از اراضی ملی آذربایجانغربی عملیات 
آبخیزداری انجام شده است و می توان گفت 
عملیات آبخیزداری مهمترین اصل در حفظ و 
توسعه عرصه های منابع طبیعی است که از 
همه مسئوالن ارشد استانی نیز تقاضا داریم در 
این زمینه توان مضاعف و نگاه ویژه ای را داشته 

باشند.

انجام عملیات آبخیزداری در  اراضی ملی آذربایجان غربی

و  آموزش  اداره کل  پشتیبانی  معاون 
پرورش استان بوشهرگفت: برای توزیع 
مدارس  در  شیر  پاکت  میلیون   10
میلیارد   58 مجموع  در  بوشهر  استان 
یافته  تخصیص  ریال  میلیون   119 و 

است. 
عبدالکریم سیاسی نژاد در اجرای طرح 
مدارس  در  شیر  نخست  مرحله  توزیع 
شهرستان عسلویه با بیان اینکه امسال 
استان  مدارس  رایگان  شیر  توزیع 
بوشهر در دو مرحله اجرا می شود اظهار 
آموز  دانش  هزار   205 امسال  داشت: 
دوم  و  اول  متوسطه  ابتدایی،  مقاطع 
دولتی و غیردولتی، پیش دبستانی ها و 
سرپرست  بی  کودکان  نگهداری  مراکز 
پاکتی  شیر  دریافت  پوشش  تحت 

رایگان قرار دارند.
شیر  پاکت  میلیون   10 توزیع  از  وی 
200 سی سی در مدارس استان بوشهر 
میزان  این  کرد:  خاطرنشان  و  خبرداد 
اختیار  در  نوبت   50 در  پاکتی  شیر 

دانش آموزان قرار می گیرد.
معاون اداره کل آموزش و پرورش استان 

میلیارد  از 58  بیش  تصویب  از  بوشهر 
مدارس  شیرپاکتی  تامین  برای  ریال 
طرح  اجرای  برای  افزود:  و  خبرداد 
استان  مدارس  در  رایگان  شیر  توزیع 
امسال 58 میلیارد و 119 میلیون ریال 
اعتبار مصوب شده است که نسبت به 
55 میلیارد ریال سال گذشته افزایش 

نشان می دهد.
وی با بیان اینکه در شهرستان عسلویه 
همه روزه شیر پاکتی در مدارس توزیع 
می شود گفت: امسال تنها در شهرستان 
زمان  از  هوا  آلودگی  به سبب  عسلویه 
توزیع تا پایان به صورت روزانه شیر در 
بین دانش آموزان توزیع می شود و در 
روزهای  در  استان  شهرستانهای  بقیه 
شیر  توزیع  هفته  در  روز  سه  و  زوج 

صورت می گیرد.
 10 پارسال  اینکه  بیان  با  سیاسی نژاد 
استان  مدارس  در  شیر  پاکت  میلیون 
بوشهر توزیع شد خاطرنشان کرد: این 
میزان شیر رایگان در 45 تا 70 نوبت 
در اختیار 207 هزار دانش آموز استان 

بوشهر قرار داده شد.

معاون آموزش و پرورش استان بوشهر: 

توزیع شیر در مدارس با اختصاص 58 میلیارد ریال

بیکاری  نیروی  و  مشاغل  از  حمایت  معاون 
در  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
نفر در کشور  از 220 هزار  بیش  حال حاضر 
از بیمه بیکاری بهره مند هستند.کریم یاوری 
با اعالم این خبر، با اشاره به  بررسی مشکالت 
بیمه  اردبیل گفت:  بیکاری در  بیمه  پرداخت 
از  دولت  اجتماعی  حمایت  نوعی  بیکاری 
کار  ار  اراده  و  میل  بدون  که  است  کارگرانی 
بیکار شدند و یا کارگرانی که در برخی کارگاه ها 
بر اثر حوادث قهریه دچار آسیب شدند.وی با 
بیان اینکه کارگران این بنگاه ها بدون سوابق 
بیکاری هستند، گفت:  بیمه  بیمه ای مشمول 
البته در بنگاه هایی که اصالح ساختار اقتصادی 
اتفاق افتاده و یا شاهد جابجایی مکانی هستیم 
حمایت از کارگران در قالب بیمه بیکاری انجام 

می شود.
بیکاری  نیروی  و  مشاغل  از  حمایت  معاون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر 220 هزار نفر در کشور 
که قبال شاغل بودند از مقرری بیمه بیکاری 
ما  چند  هر  کرد:  اضافه  کنند  می  استفاده 
متولی بحث های بیکاری در کشور نیستیم اما 
آمارهایی که از سوی مسئوالن دولتی و نظام 

اسالمی در مورد اشتغال مجدد ارائه می شود 
قطعا آمارهای مستند است.یاوری با بیان اینکه 
از سال 66 قانون پرداخت مقرری بیمه بیکاری 
مصوب شده و تا سال 81 منابع و مصارف بیمه 
بیکاری همخوانی داشته است، اضافه کرد: در 
12 سال منتهی به سال 93 همیشه مصارف 
اما  گرفت  می  پیشی  حوزه  این  در  منابع  بر 
سال گذشته منابع ما بر مصارف پیشی گرفته 
فنی  آموزش های  ارائه  ضرورت  است.وی 
شد  یادآور  را  شده  بیکار  افراد  به  حرفه ای  و 
وافزود: ما معتقدیم با ارائه آموزش های جدید 
فرد بیکار باید اشتغال جدیدی پیدا کند که در 
این زمینه دنبال آن هستیم تا سرانه آموزش 

را ارتقا دهیم.
بیکاری  نیروی  و  مشاغل  از  حمایت  معاون 
بر توسعه  تعاون، کار و رفاه اجتماعی  وزارت 
جوار  و  صنایع  در  مهارتی  آموزش های 
کارخانجات تاکید کرد و افزود: سازمان تامین 
نفری در حال  میلیون  عائله 40  با  اجتماعی 
حاضر به ازای 6 تا 7 نفر پرداختی حق بیمه 
یک نفر مستمری بگیر دارد در حالی که در 
گذشته این تناسب 35 نفر پرداختی حق بیمه 

در قبال یک نفر مستمری بگیر بوده است.

معاون حمایت از مشاغل و نیروی بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

220 هزار نفر در کشور بیمه بیکاری می گیرند
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معاون زنگنه خبر داد:
مشارکت نفتی ایران-چین کلید خورد

معاون وزیر نفت از بازگشایی اولین فاینانس طرح های جدید پاالیشگاهی 
ایران توسط شرکت های چینی به ارزش 1.3 میلیارد دالر خبر داد. 

عباس کاظمی با اشاره به بازگشایی اولین فاینانس چینی در صنعت 
پاالیش نفت ایران در دوران پسابرجام، گفت: فاز اول خط اعتباری یک 
میلیارد و 300 میلیون دالری طرح توسعه و بهینه سازی پاالیشگاه نفت 

آبادان توسط یک شرکت چینی به طور رسمی بازگشایی شده است.
بهینه سازی  و  توسعه  فاینانس طرح  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر  معاون 
تامین  »سایناشور«  فاینانسور  شرکت  توسط  آبادان  نفت  پاالیشگاه 
شده است، تصریح کرد: مهمترین هدف اجرای این طرح پاالیشگاهی 
کاهش ظرفیت تولید نفت کوره و تولید محصوالتی با ارزش افزوده 
باالتر همچون بنزین و گازوئیل است. این مقام مسئول، تاکید کرد: هم 
اکنون قرارداد عملیات اجرایی این طرح عظیم پاالیشگاهی با شرکت 
ساینوپک چین منعقد شده است. مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی اخیرا اعالم کرده است: برای اجرای فاز اول 
توسعه، بهینه سازی و بهبود فرآیند تولید در پاالیشگاه آبادان، طرف 
ایرانی 15 درصد و طرف چینی 85 درصد سهم دارد که سهم چینی 
توسط فاینانسورهای این کشور تامین و به پروژه تزریق می شود. این 
نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
همچنین خاطرنشان کرده است: در مجموع پیش بینی می شود حجم 
سرمایه گذاری اجرای فاز اول و دوم طرح توسعه و بهینه سازی پاالیشگاه 

نفت آبادان به حدود سه میلیارد دالر افزایش یابد.

ضریب موفقیت اکتشاف نفت و گاز ایران اعالم شد
از هر سه چاه  تقریبا  اینکه  بیان  با  اکتشاف شرکت ملی نفت  مدیر 
این  بر  ناموفق است، اظهار کرد:  اکتشافی که حفر می شود، دو چاه 
اساس ضریب موفقیت اکتشاف نفت و گاز در دنیا 30 درصد است، در 

حالی که این نسبت در ایران حدود 60 درصد است.
سید صالح هندی با بیان این که به طور کلی در دنیا به دو طریق ضریب 
موفقیت اکتشاف مشخص می شود، توضیح داد: روش اول این است که 
نسبت مجموع چاه های موفق اکتشافی به مجموع چاه های حفاری شده 
در نظر گرفته می شود که البته این روش خیلی دقیق نیست، چرا که 
ممکن است یک چاه اکتشافی موفق داشته باشیم اما در مجموع نفت یا 

گازی که در این چاه کشف می شود اقتصادی نباشد.
وی افزود : بر اساس این روش به طور متوسط در دنیا علی رغم همه 
پیشرفت هایی که در زمینه  تکنولوژی رخ داده است، تقریبا از هر سه 
چاه اکتشافی که حفر می شود، دو چاه ناموفق و بر این اساس ضریب 
موفقیت 30 درصد است، در حالی که نسبت ایران در این زمینه از 
دنیا بیشتر و حدود 60 درصد است. البته اکتشاف یک فرآیند زمان گیر 
بوده و نمی توان آمار اکتشاف را در بازه زمانی کوتاه مدت ارائه کرد. برای 
مثال نمی توان گفت در سه ماه گذشته ضریب اکتشاف چقدر بوده 
است، چون ممکن است حفاری اکتشافی که امسال انجام شده ناشی 
از مطالعات هفت سال گذشته باشد. به همین خاطر مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران سعی می کند ضرایب موفقیت و عملکرد را به 

صورت پنج ساله و در قالب یک برنامه پنج ساله اعالم کند.

آغاز رسیدگی به درآمدهای نفت و گاز الیحه بودجه 
۹۶ در »تلفیق«

بررسی  یافتن  پایان  از   96 بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای الیحه بودجه 96 و آغاز رسیدگی 

به درآمدهای نفت و گاز در این کمیسیون خبر داد.
غالمرضا تاجگردون گفت: کمیسیون تلفیق بودجه 96 در بررسی ردیف 
درآمدی نفت و گاز تمام تالش خود را خواهد کرد تا سهم 30 درصدی 

صندوق توسعه ملی احیا شود.
وی افزود: بر اساس سیاست های کلی ابالغی، 30 درصد از درآمدهای 
نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود که دولت چند سالی است 
این سهم را به 20 درصد کاهش داده است. در الیحه بودجه 96 نیز این 
درخواست دولت مجددا تکرار شده است اما تالش کمیسیون این است 
که این سهم را مطابق سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری 
اصالح کند. نماینده مردم گچساران در مجلس ابراز امیدواری کرد: در 
صورت موفقیت کمیسیون در بازگرداندن مکانیزم 30 درصدی سهم 
مجلس  توسط  بزرگی  کار  نفتی،  درآمدهای  از  ملی  توسعه  صندوق 

صورت خواهد گرفت.

نفت به 55 دالر رسید 
با 25 سنت  برنت، دیروز  نفت  بشکه  قیمت هر 
افزایش نسبت به دیروز به 55 دالر و 20 سنت 

رسید. 
به گزارش رویترز، امیدواری به اینکه برخی کاهش 
تولید های برنامه ریزی شده از سوی اوپک و سایر 
تولید کنندگان اجرایی خواهد شد موجب شد تا 
قیمت نفت امروز اندکی افزایش یابد. دیروز تردیدها 
نسبت به اجرایی شدن کاهش تولید نفت موجب 

افت قابل توجه قیمت نفت شده بود.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت، 
دیروز با 25 سنت افزایش نسبت به روزگذشته به 
55 دالر و 20 سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا 
نیز 26 سنت افزایش داشت و به 52 دالر و 22 

سنت رسید.
تردیدها در خصوص  رغم  به  تحلیلگران گفتند، 
اجرای کامل توافق کاهش تولید، انتظار می رود 
برخی تولید کنندگان به ویژه عربستان و ابوظبی 

تولید خود را کاهش دهند.
داچ بانک روز سه شنبه اعالم کرد: »جدیدترین 
اظهارات اعضای اوپک... نشان می دهد که اعضا در 
حال تعدیل میزان تولید خود هستند تا از توافق 

کاهش تولید تبعیت کرده باشند.«
موسسه بی ام آی ریسرچ هم اعالم کرد: »کاهش 
تولید های هماهنگ از روند برقراری توازن مجدد 
در بازار حمایت خواهد کرد و موجب کاهش حجم 
ذخایر جهانی نفت خواهد شد. این روند موجب 
می شود تا ما در پیش بینی مان از قیمت نفت 
برای سال 2017 تجدید نظر کنیم و آن را به 57 
قوی  تقاضای  گفتند،  تجار  دهیم.«  افزایش  دالر 
برای نفت از سوی هند نیز در تقویت قیمت ها 
موثر بوده است. تقاضا برای نفت از سوی سومین 
مصرف کننده بزرگ نفت جهان در ماه دسامبر به 
16,53 میلیون تن رسید که 4,3 درصد باالتر از 

مدت مشابه سال گذشته بود.
به رغم این امیدواری ها، بسیاری از تحلیلگران این 
ریسک را محتمل می دانند که کل تولید نفت، آن 

مقدار که انتظار می رود کاهش نیابد.

صادرات نفت عراق رکورد شکست 
صادرات نفت عراق از بنادر جنوبی این کشور در 
خلیج فارس در ماه دسامبر یعنی در آستانه آغاز 
اجرای طرح کاهش تولید اوپک به ارقامی بی سابقه 
رسیده است.  بر اساس این گزارش، صادرات نفت 
عراق از بنادر جنوبی این کشور در خلیج فارس در 
ماه دسامبر یعنی در آستانه آغاز اجرای طرح کاهش 

تولید اوپک به ارقامی بی سابقه رسیده است.
جبار اللعیبی، وزیر نفت عراق گفت، صادرات نفت 
این کشور از بنادر جنوبی در استان بصره در ماه 
دسامبر به 3,51 میلیون بشکه در روز رسیده است، 
در حالی که این رقم در ماه نوامبر 3,407 میلیون 
بشکه در روز بوده است. وی میزان صادرات نفت 
این کشور از شبکه خط لوله شمال عراق را که 
معموال روزانه به حدود 600 هزار بشکه می رسد 
اعالم نکرد. اللعیبی گفت: »دستیابی به این رکورد 
تاثیری بر تصمیم عراق برای کاهش تولیدش از 
ابتدای سال 2017 ندارد... عراق متعهد به دستیابی 
به اهداف تعیین شده تولید کنندگان برای کنترل 

مازاد عرضه در بازارهای جهانی است.«
سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( در روز 
30 نوامبر توافق کرد که تولید خود را در شش 
ماهه نخست سال 2017، روزانه 1,2 میلیون بشکه 
کاهش دهد تا قیمت ها افزایش یابد. 11 تولید 
کننده غیر عضو اوپک نیز در ماه دسامبر توافق 
کردند که 558 هزار بشکه از تولید روزانه نفت خود 

را کاهش دهند. 

کوتاه از انرژی نفت در جهان

از  نفت  ملی  توسعه شرکت  و  مهندسی  معاون 
پیشدستی ژاپنی ها در ارسال مطالعات آزادگان 
جنوبی به شرکت ملی نفت خبر داد و گفت: بر 
اساس برنامه ریزی ها حداکثر تا چهار هفته آینده 
برای مناقصه آزادگان جنوبی اعالم عمومی خواهد 

شد. 
سیزدهمین  حاشیه  در  منوچهری  غالمرضا 
جمع  در  کیش  انرژی  المللی  بین  نمایشگاه 
منبع  کیش  جزیره  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
نیز  ایران  قاره  فالت  در  و  است  بزرگی  گازی 
مخازن متعدد گاز و نفت داریم؛ به طوری که برای 
دستیابی به این ذخایر در جزیره  های کیش، قشم 
و دیگر جزایر ایرانی خلیج فارس اکتشافاتی در 

آینده خواهیم داشت.
برای جذب  افزود: کیش نقطه استراتژیکی  وی 
سرمایه گذاری خارجی در کشور است؛ در این 
جزیره، تسهیالت و امکانات مناسبی وجود دارد 
که کنار ذخایر عظیم نفت و گاز ایران در خلیج 
فارس، ظرفیت های بزرگ سرمایه گذاری نفتی و 

گازی را رقم زده است.
 29 فهرست  انتشار  خصوص  در  منوچهری 
شرکت  برای  خارجی  صالحیت  دارای  شرکت 
در مناقصه های بین المللی نفتی ایران گفت: این 
فهرست از بخش مربوطه در شرکت نفت تازه به 
بخش توسعه ای تحویل شده و در واقع مربوط به 

لیست شرکت های صاحب صالحیت است.
فهرست،  این  دریافت  از  پس  ما  داد:  ادامه  وی 
اکنون در حال آماده سازی اسناد مناقصه برای 

اعالم  از  پس  که  هستیم  مختلف  پروژه های 
آمادگی این شرکت ها، بر اساس عالقه و قابلیت ها 
از این شرکت ها برای حضور در مناقصه ها دعوت 

می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه »در یک مناقصه 
نفتی لزوماً تمامی این 29 شرکت خارجی حضور 
در  شرکت  هر  حضور  گفت:  داشت«،  نخواهند 
هر مناقصه بین المللی نفتی و گازی ایران، باید 
بر اساس سنجش توانمندی های آن شرکت در 
اجرای آن پروژه خاص باشد؛ به عبارتی صالحیت 
شرکت ها برای حضور در یک مناقصه نیز دوباره 

مورد سنجش و داوری قرار خواهد گرفت.
وی افزود: طرح توسعه آزادگان جنوبی، نخستین 

بود که  ایران خواهد  نفتی  المللی  بین  مناقصه 
خوشبختانه اسنادش تقریباً نهایی شده و به زودی 

این مناقصه برگزار می شود.
معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران 
تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی ها، حداکثر تا 
چهار هفته آینده برای مناقصه آزادگان جنوبی 

اعالم عمومی خواهد شد.
منوچهری در پاسخ به سؤالی در خصوص احتمال 
افزایش تعداد شرکت های واجد صالحیت داخلی 
در بخش اکتشاف و تولید، گفت: اگرچه ارزیابی ها 
ادامه دارد، اما تعداد این شرکت ها نمی تواند خیلی 
زیاد باشد، در هیچ جای دنیا تعداد شرکت های 

اکتشاف و تولید نامحدود نیست.

در  ژاپن  اینپکس  شرکت  حضور  درباره  وی 
توسعه میدان آزادگان جنوبی، اذعان داشت: ما 
با ایمپکس ژاپن روی چند میدان از جمله میدان 
آزادگان MOU داریم؛ آنها نتایج مطالعاتشان را 
در مرحله اول به ما ارائه کرده اند و در سه هفته 
آینده مرحله دوم مطالعاتشان را که در واقع از 
دید کار MOU مرحله نهایی است به ما ارائه 
می کنند؛ این شرکت از شرکت کنندگان صاحب 

صالحیت در مناقصات آتی خواهد بود.
وی افزود: برای آزادگان ما تا به حال با حدود پنج 
امضا کرده ایم ولی   MOU المللی شرکت بین 
این که حاال چند گروه به صورت کنسرسیوم در 
مناقصه خواهند آمد باید ببینیم که اینها چگونه با 

همدیگر مشترک می شوند.
منوچهری تصریح کرد: پیش بینی می کنیم که 
و  اروپایی ها شریک شوند  با  شرکت های چینی 
باید یک شریک ایرانی داشته باشند؛ این اتفاقی 
است که باید منتظر باشیم که ببینیم چند گروه 

خواهند آمد.
قرارداد  لغو  خصوص  در  مسئول  مقام  این 
شرکت های چینی در آزادگان شمالی و یادآوران، 
گفت: به هر حال آنها هم آمادگی دارند که در 
مناقصات آتی ما شرکت کنند و ما به آزادگان فعاًل 

در یک اسکوپ کلی نگاه می کنیم.
معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران 
همچنین در خصوص میزان تولید کنونی نفت 
ایران اظهار داشت: ما در حال حاضر حدود 3,9 تا 

4 میلیون بشکه تولید داریم.

معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت خبر داد:

افزایش تولید نفت ایران به روزانه 4 میلیون بشکه

با  نفت  وزیر  بازرگانی  و  بین الملل  امور  معاون 
تشریح سفر هفته گذشته هیئت ایرانی به عراق 
گفت: در این سفر، جزئیات 2 تفاهم نامه برای 
امضا از سوی وزیران نفت ایران و عراق نهایی 

شده است. 
به گزارش شانا، امیرحسین زمانی نیا با بیان این 
که در سفر به عراق نمایندگان شرکت ملی نفت 
ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران و رئیس دفتر نمایندگی 
جزئیات  درباره  داشتند،  حضور  نفت  وزارت 
این تفاهم نامه ها اعالم کرد: تفاهم نامه نخست 
2 کشور درباره همکاری در توسعه میدان های 
دیگری   و  جنوبی(  )نفت خانه  پرویز  مشترک 

خرمشهر )سندباد یا سیبه( است.
وی، تفاهم نامه دوم را در بقیه بخش های صنعت 
تجهیزات،  ساخت  خام،   نفت  جمله  از  نفت 
از  عراق  پاالیشگاه های  نوسازی  گاز،  صادرات 
عنوان  آموزش  و  ایران  بخش خصوصی  سوی 
کرد و درباره جزئیات صادرات گاز به بغداد گفت: 
ایران هم اکنون آماده صادرات گاز به بغداد و این 

کشور نیز آماده دریافت گاز است.
لوله  خط  داد:  ادامه  زمینه  این  در  نیا  زمانی 
صادرات گاز ایران به بغداد هم اکنون از گاز پر 
است اما اعتبار اسنادی )ال سی( این طرح هنوز 
باز نشده و به محض حل مسائل مالی، گاز ایران 

به بغداد می رود.
اعتبار اسنادی )Letter of Credit( تعهدی 
داده  فروشنده  و  خریدار  به  که  است  بانک  از 
پرداختی  میزان  که  می شود  تعهد  و  می شود 
خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح 

به دست فروشنده خواهد رسید.

معاون وزیر نفت با بیان این که ال سی صادرات 
گاز ایران به عراق نیز به زودی و همزمان با سفر 
هیئت عراقی به تهران و در بانک مورد نظر ایران، 
معاون  صالح،  یونس  افزود:  می یابد،  گشایش 
کشور  این  دولت  در  که  گفت  عراق  وزیرنفت 
برای پیش پرداخت اولیه این طرح مبلغ مورد 

نظر تخصیص داده شده است.
با توجه به نیاز کشور عراق به گاز طبیعی برای 
مذاکرات  و  موضوع  طرح  نیروگاهی،  مصارف 
از  ایران به کشور عراق  قراردادی صادرات گاز 
نیمه دوم سال 1389 آغاز شد و در این راستا 
سال  تیرماه  در  بغداد  به  گاز  فروش  قرارداد 

1392 در بغداد امضا شد.
است  مقرر  شده  انجام  توافق های  اساس  بر 
گاز طبیعی صادراتی از طریق خط لوله ششم 
سراسری گاز و حدود 228 کیلومتر خط لوله 
48 اینچ کوهدشت – نفت شهر به استانهای 
دیاله و بغداد کشور عراق ارسال و از این طریق 
گاز مصرفی نیروگاه های المنصوریه، االقدس و 

الصدر تامین شود.
مدت قرارداد صادرات گاز ایران به بغداد 6 ساله 
با حداکثر حجم صادراتی 35 میلیون مترمکعب 
در روز است. زمانی نیا، محور دیگر تفاهم نامه 
فرآورده  و  نفت خام  لوله  را خط  با عراق  دوم 

بصره - آبادان - بصره عنوان کرد.
در  عراق  نماینده  انتخاب  از  همچنین  وی 
کمیته مشترک 2 کشور خبر داد و گفت: سید 
محمد موسوی، به عنوان نماینده ایران در این 
کمیسیون مشترک و جبار قاسم، مدیر توسعه 
این  نماینده  به عنوان  میدان ها و مخازن عراق 

کشور تعیین شدند. 

  2 تفاهم نامه نفتی میان ایران و عراق 
آماده امضا شد

معاون برنامه ریزی وتوسعه شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور با بیان اینکه تخصیص نیافتن 
کامل اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه 
ساالنه از مهم ترین چالش های طرح های آبرسانی 
گذشت 10  از  پس  است،گفت:  بوده  روستایی 
ماه از سال جاری، هنوز اعتباری برای طرح های 

آبرسانی روستایی تخصیص نیافته است.
علی اصغر قانع با اشاره به اینکه در سال های 93 
و 94 تخصیص نیافتن کامل اعتبارات پیش بینی 
مهم ترین  از  ساالنه  بودجه  قانون  در  شده 
بوده  روستایی  آبرسانی  طرح های  چالش های 
است،گفت: در سال جاری نیز عالوه بر اعتبارات 
صندوق توسعه ملی، مبلغ 3 هزار و 300 میلیارد 
ریال از منابع عمومی در قانون بودجه سال 95 
پیش بینی شده است که تاکنون پس از گذشت 
10 ماه از سال جاری، هنوز اعتباری تخصیص 

نیافته است.
مهندسی  شرکت  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
اجرای  اینکه  به  اشاره  با  فاضالب کشور  و  آب 
طرح آبرسانی روستایی در قالب 924 مجتمع 
آبرسانی و یک هزار پروژه آبرسانی تک روستایی 
می تواند  و  بوده  اثربخش  بسیار  اولویت،  دارای 
بخش عمده ای از مشکالت آب روستایی کشور 
را برطرف کند، اظهار داشت: با اجرا و تکمیل 
پروژه های مذکور که به حدود 62 هزار میلیارد 
ریال اعتبار نیاز دارد، مشکل پایداری تأمین آب 
شرب 16 هزار روستا با حدود هفت میلیون نفر 

برطرف خواهد شد.
وی گفت: تعهد کرده ایم تا پایان امسال آبرسانی 
و تامین آب شرب پایدار برای 3 هزار روستا را 
زمان بندی  برنامه  مطابق  پس  کنیم،  عملیاتی 

اعتبارات  از  بهره مند  آبرسانی  پروژه های  افتتاح 
صندوق توسعه ملی، حداکثر تا پایان سال مالی 
95 تعداد 3 هزار و چهار روستا با دو میلیون و 
آب  از  پوشش،  تحت  جمعیت  نفر  هزار   468
شرب بهره مند خواهند شد و از این تعداد تا زمان 
حاضر به یک هزار و 544 روستا با 833 هزار نفر 

جمعیت از آب رسانی شده است.
قانع ادامه داد: مبلغ 500 میلیون دالر در قالب 
بند »ح« تبصره )5( قانون بودجه سال 1394 از 
منابع حاصل از صندوق توسعه ملی، برای آبرسانی 
به روستاها، مصوب شد که معادل ریالی 14 هزار 
و 961 میلیارد ریال به طرح تکمیل مجتمع های 

آبرسانی اولویت دار روستایی اختصاص یافت.
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور اضافه کرد: این رقم طی یک 
مرحله به حساب وزارت نیرو، نزد بانک کشاورزی 

واریز شده است.
وی با بیان این مطلب که طی دو مرحله، اسناد 
خزانه اسالمی به ارزش یک هزار میلیون ریال به 
طرح مذ کور اختصاص یافته است، افزود: تاکنون 
500 میلیون ریال از این مبلغ، به پیمانکاران، 
مشاوران و تولیدکنندگان پرداخت شده و 500 
فرابورس  به  ارسال  درحال  دیگر  ریال  میلیون 

است.
اعتبارات  مجموع  از  اینکه  به  اشاره  با  قانع 
اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی تا زمان 
حاضر، طی چهار مرحله به مبلغ 11 هزار و 37 
میلیارد و 528 میلیون ریال در اختیار شرکت های 
آب و فاضالب روستایی قرار گرفته است، گفت: 
این مبلغ تا سقف 80 در صد در پروژه های طرح 

مذکور هزینه شده است.

یک ریال از اعتبارات بودجه ۹5 به آبرسانی 
روستایی اختصاص نیافت

دادنامه 
تهران  دادگاه کیفری 2  پرونده کالسه 9409987123700777 شعبه 1024 

دادنامه 9509972187401309
شاکی : کرامت اله فتح الهی  متهمین : 1- ایمان مصفائی فرزند یداله 2- پیمان 

مصفایی  اتهام : خیانت در امانت 
رای دادگاه 

در خصوص اتهام 1- ایمان مصطفایی 2- پیمان مصطفایی فرزندان یداله دایر 
بر مشارکت در خیانت در امانت نسبت به هشت دستگاه تلویزیون LG )شش 
دستگاه 49 اینچ و دو دستگاه 47 اینچ ( موضوع شکایت کرامت اله فتح الهی به 
این شرح که تلویزیون های مذکور جهت تحویل به مقصد معین بعنوان امانت 
در اختیار متهمین قرار گرفته و ایشان نسبت به تصاحب کاال اقدام و متواری 
ناحیه  از  ارائه شده  با توجه به محتویات پرونده مدارک  و مستندات  اند  شده 
شاکی اظهارات شهود عدم حضور متهمین با وصف ابالغ و کیفر خواست صادره 
از دادسرای ناحیه 12 تهران و قرائن و امارات موجود بزهکاری وی محرز و مسلم 
بوده و مستندا بماده 674 قانون تعزیرات هر کدام از ایشان را بتحمل یک سال 
حبس تعزیری محکوم می نماید راي صادره غیابي ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
408083/م الف    رییس شعبه 1024 کیفري 2  مجتمع ولیعصر تهران

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه  پرونده کالسه 9409982114100461 شعبه 1004 

دادنامه 9509972185401366
بنشانی مجهول  زاده  قلی  مهرداد   : متهم  فرهاد   فرزند  ناصری  فرشاد   : شاکی 

المکان  اتهام : خیانت در امانت 
رای دادگاه 

در خصوص اتهام مهرداد قلی زاده فاقد مشخصات بیشتر مجهول المکان موضوع 
شکایت شاکی خصوصی دایر بر خیانت در امانت نسبت به دوربین های مداربسته 
که تحویل وی شده است این شعبه از دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اوراق 
موجود از جمله شکایت بی شائبه شاکی خصوصی فاکتور ارسالی از سوی شاکی 
اظهارات شاهد عدم حضور متهم یا ارسال الیحه دفاعیه ای بزهکاری نامبرده را 
محرز و مسلم دانسته و مستندا بماده 674 ق م ا بخش تعزیرات نامبرده را به یک 
سال حبس تعزیری محکوم می نماید راي صادره غیابي ظرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ واقعی قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 

در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
408082/م الف رییس شعبه 1004 کیفري 2  مجتمع ولیعصر تهران

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه  پرونده کالسه 9509982114700468 شعبه 1024 

دادنامه 9509972187401313
شاکی : احمد محمودزاده فرزند محمود 

متهمین : 1- مهیار چراغی چوبه 2- ایمان جراحی 3- وحید حیدری رامشه 
اتهام : ضرب و جرح عمدی 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام 1- ایمان جراحی 2- مهیار چراغی چوبه 3- وحید حیدری 
احمد  شکایت  موضوع  عمدی  تخریب  و  چاقو  با  نمایی  قدرت  بر  دایر  رامشه 
محمود زاده با توجه به محتویات پرونده تحقیقات معمول گزارش مرجع انتظامی 
اظهارات شهود عدم حضور متهمین با وصف ابالغ مالحظه تصویر گرفته شده از 
دوربین مدار بسته محل درگیری و قرائن و امارات موجود بزهکاری ایشان محرز  
و مسلم بوده و مستندا بمواد 617-677 قانون تعزیرات  با اعمال ماده 134 ق 
م ا هر کدام از نامبردگان را از بابت اتهام قدرت نمایی با چاقو بتحمل 2 سال 
حبس تعزیری و 74 ضربه شالق تعزیری و از بابت مشارکت در تخریب عمدی 
بتحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید که در مقام اجرا فقط مجازات 
اشد اجرا خواهد شد راي صادره غیابي ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي 
در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان 

تهران مي باشد .
408084/م الف رییس شعبه 1024 کیفري 2  مجتمع ولیعصر تهران

آگهی
در پرونده کالسه 9509982149700588  شعبه 7 بازپرسی  دادسرای ناحیه 
4 تهران  امیر عباس شاه محمدی فرزند تقی و علی شاه محمدی فرزند تقی 
بموجب شکایت زهره نویدی پشتیری فرزند حبیب باتهام جعل و استفاده از سند 
مجعول  تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم 
امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 ق آدک بموجب این 
آگهی که یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر می وشد ابالغ 
از درج آگهی جهت اخذ اظهارات و دفاع  می گردد ظرف مهلت یک ماه پس 
از اتهام انتسابی در این شعبه بازپرسی واقع در فلکه دوم تهرانپارس انتهای خ 
جشنواره جنب فرهنگسرای اشراق بلوک 3 طبقه 4 حضور یابد پس از انقضای 
مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد و متهم می تواند در مرحله تحقیقات 

مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد
408079/م الف    بازپرس شعبه 7 دادسرای ناحیه 4 تهران 

ابالغ وقت

 رسیدگی به تجدیدنظر خوانده: علی محمدی فرزند براتعلی  
کالسه پرونده 950475  

وقت رسیدگی 96/3/16 ساعت 11 
خواسته : تجدیدنظر خواهی از دادنامه 518 مورخ 95/3/27 صادره از شعبه 101 

دادگاه عمومی پردیس 
که  نموده  تهران  استان  تجدیدنظر  دادگاه  تسلیم  دادخواستی  خواه  تجدیدنظر 
جهت رسیدگی به شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی   تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
مراتب  آدک   ق   344-174 مواد  مقررات  اجرای  در  و  خوانده  تجدیدنظر  به 
یکنوبت منتشر تا تجدیدنظر خوانده   در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی 

است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
408069/م الف مدیردفتر شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر تهران   

احضار متهم 
باستناد ماده 174 ق آدک بعلت مجهول المکان بودن بدینوسیله به متهم  مراد 
نظر موسوی فرزند ولیمراد اعالم می گردد که با توجه به شکایت هوشنگ ناصر 
رنجبر علیه نامبرده باتهام توهین و تهدید از طریق ارسال پیام کوتاه  شکایت 
نموده و پرونده بکالسه 6ب/950929 در شعبه 6 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 
تهران صادقیه مطرح رسیدگی می باشد مراتب طی یک نوبت در روزنامه منتشر 
تا متهم ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
به این شعبه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود 

408065/م الف    بازپرسی شعبه 6 دادسرای ناحیه 5 تهران

آگهی
در اجرای ماده 115 ق آدک به متهم محمد شبیر حجازی  که فعال مجهول 
المکان می باشند و طبق پرونده کالسه 931469ب12 در شعبه 12 بازپرسی 
به  منجر  مجعول  سند  از  استفاده  و  جعل  در  مشارکت  باتهام  تهران   5 ناحیه 
کالهبرداری  تحت تعقیب می باشد بموجب آگهی یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار منتشر می گردد که ظرف مهلت یک ماه از درج آگهی جهت اخذ 
توضیح و دفاع از خود در این شعبه حاضر شوند در غیر اینصورت وفق مقررات 

قانونی نسبت به موضوع غیابا رسیدگی خواهد شد 
408066/م الف    بازپرس شعبه 12 دادسرای ناحیه 5 تهران 

آگهی تغییرات شرکت 
ملی  شناسه  و   440948 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  راگا  گستر  نور 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14003535428
03/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به تهران - شهر ری- 
طبقه   –  6 پالک  طالقانی-  کوچه  مصطفی خمینی-  خیابان  عالیین-  شهرک 
به  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   1873716161  : پستی  کد   4
به کد ملی 0480072353  شرح مذکور اصالح گردید. خانم سکینه محمدی 
به مبلغ  را  الشرکه خود  به صندوق شرکت سهم  ریال  پرداخت49000000  با 
ملی  کد  به  ارزنق  ابراهیمی  حسین  آقای  داد.  افزایش  ریال   50000000
الشرکه  به صندوق شرکت سهم  ریال  پرداخت49000000  با   0491866682
از  شرکت  سرمایه  نتیجه  در  داد.  افزایش  ریال   50000000 مبلغ  به  را  خود 
مربوطه  ماده  و  یافت.  افزایش  ریال   100000000 به  ریال   2000000 مبلغ 
اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. در نتیجه لیست شرکاء ,وسهم الشرکه 
آنها پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل است : خانم سکینه محمدی به کد ملی 
ابراهیمی  الشرکه آقای حسین  0480072353 دارای 50000000 ریال سهم 

ارزنق به کد ملی 0491866682 دارای 50000000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)15435(

احضار متهم    
  در پرونده کالسه 9409980280500002 برای برنا چگینی  باتهام مشارکت 
این  به  به موضوع  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی  در ضرب و جرح عمدی  
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 95/12/7 ساعت 9/00 تعیین گردیده 
است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای 
مقررات مواد 115-180 ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
408063/م الف منشي  شعبه 1177 کیفري 2 مجتمع قدس تهران   

آگهی تغییرات شرکت 
ملی  شناسه  و   350312 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  پاسخگو  صرافی 
و   05/03/1395 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10103993208
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک   20/6/95 مورخه   195784/95 شماره  مجوز 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس: تهران- خیابان نلسون ماندال- 

خیابان ناهید غربی- پالک 75- کد پستی 1966913551 تغییر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)15436(

آگهی تغییرات شرکت 
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  گات  ساز  شهر  و  معمار  مشاور  مهندسین 
496769 و شناسه ملی 14006085750 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
نیما   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   01/06/1395 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
جعفری به شماره ملی 0069289999 بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره . بهادر 
پورعزیزی به شماره ملی 1639274073 بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. 
فرشید گرشاسبی به شماره ملی 2248822723 بعنوان عضو هیئت مدیره به 

سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)15433(

آگهی تغییرات شرکت
با  شرکت  سفر  نوین  ایده  برجمان  گردشگری  و  هوایی  مسافرت  خدمات   
 10320540800 ملی  شناسه  و   402421 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت 
27/05/1395و  مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
شماره  نامه  و   هواپیمایی  سازمان  31244مورخ27/06/1395  شماره  نامه 
تصمیمات  فرهنگی  میراث  سازمان  7938/126/952مورخ14/06/1395 
 1550409867 ملی  شماره  به  لوی  خدابنده  مینا  خانم   : شد  اتخاذ  ذیل 
میزان  به  را  خود  الشرکه  سهم  شرکت  صندوق  به  مبلغی  پرداخت  با 
ملی  شماره  به  حجازیان  رومینا  سیده  خانم  داد.  افزایش  1200000000ریال 
را  خود  الشرکه  سهم  شرکت  صندوق  به  مبلغی  پرداخت  با   1361528941
شماره  به  حجازیان  علی  سید  آقای  داد.  افزایش  میزان 400000000ریال  به 
الشرکه خود  به صندوق شرکت سهم  مبلغی  پرداخت  با  ملی 1362330531 
از مبلغ  نتیجه سرمایه شرکت  افزایش داد. در  به میزان 400000000ریال  را 
250000000 به 2000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. ترکیب شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد . خانم 
مینا خدابنده لوی ک.م 1550409867 مبلغ 1200000000 ریال آقای سیده 
رو مینا حجازیان ک.م1361528941 مبلغ 400000000 ریال آقای سید علی 

حجازیان ک.م1362330531 مبلغ 400000000 ریال 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)15432(

آگهی تغییرات شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت   مهندسین مشاور معمار و شهر ساز گات 
496769 و شناسه ملی 14006085750 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 01/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیات 

مدیره به سه نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)15434(
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 مرکز آمار ایران اعالم کرد؛
کرایه ماشین آالت مورد استفاده در طرح های عمرانی

باالترین کاهش کرایه ساعتی مربوط به ماشین سواری استیشن 
چهاردر با راننده با 10.9 درصد و بیشترین افزایش در متوسط 
آمپر  تا 250  دیزلی 150  موتورجوش  به  مربوط  کرایه  ساعتی 
از کرایه ماشین آالت  با 21.4 درصد بوده است.طرح آمارگیری 
صورت  به   1365 سال  از  عمرانی  طرح های  در  استفاده  مورد 
ایران اجرا  شش ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار 
ساعتی  کرایه  به  مربوط  اطالعات  آمارگیری،  این  در  می شود. 
انواع ماشین آالت مورد استفاده در طرح های عمرانی، با ارسال 
پرسشنامه های مربوط از طریق رایانامه به پیمانکاری های مجری 
طرح های عمرانی در استان تهران، جمع آوری می شود.این طرح 
به  مربوط  اطالعات  جمع آوری  برای   1395 سال  مردادماه  در 
نیمه اول همان سال اجرا شده است. بر اساس نتایج حاصل از 
این آمارگیری، متوسط کرایه  ساعتی برخی از انواع ماشین آالت 
مورد استفاده در طرح های عمرانی در نیمه  اول سال 1395 و 
تغییرات آن نسبت به دوره قبل و دوره مشابه سال قبل نشانگر 
این  آمارگیری  مورد  قلم   60 تمامی  مقایسه  در  که  است  این 
دوره، بیش ترین کاهش کرایه ساعتی مربوط به »ماشین سواری 
استیشن چهاردر با راننده » با 10.9 درصد و بیش ترین افزایش 
در متوسط کرایه ی ساعتی مربوط به »موتور جوش دیزلی 150 
است. بوده  قبل  دوره  به  نسبت  درصد   21.4 با  آمپر«  تا 250 

دوره   با  دوره  این  در  ساعتی  کرایه  متوسط  مقایسه  همچنین، 
کرایه  کاهش  بیش ترین  که  می دهد  نشان  قبل  سال  مشابه 
 20 حدود  زنجیری  چرخ  خودرو  »جرثقیل  به  مربوط  ساعتی 
تن با راننده« با 12.9 درصد و بیش ترین افزایش کرایه ساعتی 
 24.7 با  آمپر«   250 تا   150 دیزلی  جوش  »موتور  به  مربوط 

درصد بوده است.
 

 تجهیز ۳۶هزار کیلومتر راه های شریانی
 به دوربین  ثبت تخلف

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: به زودی تمام 
36 هزار کیلومتر راه های شریانی  کشور به سیستم مکانیزه ثبت 
تخلفات عبور و مرور و سرعت مجهز می شوند.داود کشاورزیان 
اینکه هم اکنون 680 دستگاه دوربین نظارت تصویری  با بیان 
در  و کنترل سرعت  بازبینی  بر وضعیت جاده ها،  نظارت  جهت 
دوربین ها  این  نصب  گفت:  دارند  وجود  کشور  شریانی  راه های 
بسیاری  بلکه  شد  منجر  راه ها  کنترل  شدن  مکانیزه  بر  نه تنها 
و  نجات  و  امداد  سازمان  پلیس راه،  مانند  ذی ربط  نهادهای  از 
هالل احمر و مراکز مدیریت بحران در استان ها  نیز بااتصال به 
این سامانه،  امکان دستیابی به اطالعات راه ها را داشته و خدمات 
ثبت  سامانه های  نصب  به  ادامه  در  می دهند.وی  انجام  را  خود 
تخلفات عبور و مرور در راه های کشور اشاره کرد و گفت: طی 
8 سال گذشته ثبت تخلفات سرعت در بخشی از راه های اصلی 
تمام 36 هزار  به زودی  انجام شده ولی   کشور توسط دوربین ها 
کیلومتر راه های شریانی  کشور به سیستم مکانیزه ثبت تخلفات 
عبور و مرور و سرعت مجهز می شوند. کشاورزیان همچنین به 
اشاره کرد  نیز  اعتبارات جهت خدمات راهداری  مشکل کمبود 
نیاز  اعتبارات مورد  و  بودجه  از سال گذشته  افزود: متأسفانه  و 
به بخش راه و حمل ونقل اختصاص نیافته و عماًل بخش از سال 
گذشته برای تأمین بودجه پروژه ها با مشکل مواجه بوده است. 

 
 صنعت

مصوبه »ممنوعیت تولید و توزیع المپ های رشته ای« 
درست اجرا نمی شود

سازمان  توزیع  و  انتقال  بهره وری  و  مطالعات  دفتر  مدیر 
بهره  وری انرژی ایران با بیان اینکه 60 میلیون المپ رشته ای 
در کشور تولید می شود که حدود 30 میلیون المپ آن مصرف 
می شود گفت:مصوبه دولت در مورد »ممنوعیت تولید و توزیع 
اجرا نمی  باالی 40 وات درست  توان  با  المپ  های رشته  ای 
شود.غالمرضا کبریایی اجرای طرح تعویض المپ های رشته  ای 
با المپ  های کم مصرف سابقه ای طوالنی در دنیا دارد و حتی 
کرده  است  شروع   2011 سال  از  را  برنامه  این  نیز  انگلستان 
گفت:اجرای طرح تعویض المپ  های رشته ای با المپ  های کم 
مصرف سابقه ای طوالنی در دنیا دارد، حتی کشورهایی چون 
پاکستان نیز در این زمینه برنامه ریزی  های بسیار خوبی انجام 
سال  از  را  برنامه  این  نیز  انگلستان  مثل  کشوری  و  داده  اند 
2011 شروع کرده اند.مدیر دفتر مطالعات و بهره  وری انتقال و 
به مصوبه دولت  اشاره  با  ایران  انرژی  بهره  وری  توزیع سازمان 
در مورد »ممنوعیت تولید و توزیع المپ  های رشته  ای با توان 
باالی 40 وات«، اظهار داشت: این مصوبه ابتدا در سال 1391  
به تصویب هیئت دولت رسید و سپس در سال 1395 با انجام 
اول رییس جمهور به ذی نفعان طرح  اصالحاتی توسط معاون 

ابالغ شد.
کبریایی افزود: سازمان  های دولتی به محض ابالغ این مصوبه 
باید از خریداری این نوع المپ ها برای روشنایی محیط اداری 
خودداری کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول ُحسن 
 60 حدود  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  است.وی  آن  اجرای 
میلیون المپ رشته ای در کشور تولید می  شود که حدود 30 
میلیون المپ آن مصرف می شود.کبریایی تأکید کرد: چنانچه 
میلیون   30 تمامی  و  شود  اجرایی  کامل  طور  به  مصوبه  این 
تعویض  کم مصرف  با المپ های  استفاده  مورد  ای  رشته  المپ 
پیک  کاهش  مگاوات   2000 تا  می  شود  پیش بینی  شوند، 
ادامه داد: این میزان کاهش پیک  مصرف را داشته باشیم.وی 
مصرف، چیزی معادل آزادسازی ظرفیت نیروگاه شهید رجایی 

قزوین است.

اصالح 8 شهرک صنعتی خصوصی
 در تهران

 انتقال صنوف آالینده به 10 ناحیه صنعتی
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی تهران 
هشت  ساماندهی  و  شهرسازی  اصالح  از 
تهران  استان  در  خصوصی  صنعتی  شهرک 
بدون  شهرک ها  این  کرد:  اظهار  و  داد  خبر 
مصوب  قبل  دولت  در  شبه  یک  و  طراحی 
به  اشاره  با  بدر  قاهری  شدند.محمدرضا 
اینکه در تهران 28 شهرک صنعتی دولتی و 
هشت شهرک صنعتی خصوصی وجود دارد، 
خصوصی  صنعتی  شهرک  هشت  کرد:  بیان 
به  بودند  لکه  که  حالی  در  قبل  دولت  در 
مصوب  طراحی  بدون  و  شبه  یک  صورت 
معاون  ابالغ  اساس  بر  داد:  ادامه  شدند.وی 
العملی  دستور  تهران طی  استان دار  عمرانی 
قرار بر این شده نقشه های اجرایی این هشت 
بخش های  در  آن ها  اصالح  تا  تهیه  شهرک 
توسط  غیره  و  فاضالب  معابر،  بندی،  شبکه 
گیرد.  قرار  مدنظر  بودجه  و  برنامه  معاونت 
کلید  این هشت شهرک  ساماندهی  بنابراین 
خورده و در انتظار اصالحیه مهندس مشاور 
صنعتی  شهرک های  شرکت   است.مدیرعامل 
صنوف  انتقال  مورد  در  همچنین  تهران 
 10 به  آالینده  صنوف  انتقال  گفت:  آالینده 
ناحیه صنعتی تهران مدنظر قرار گرفته و با 
همکاری کارگروه مربوطه و سازمان حفاظت 
برای  صنعتی  ناحیه   10 این  زیست  محیط 
در  که  شرایطی  با  آالینده  صنوف  انتقال 
مشخص  گیرند،  قرار  شهری  محدوده های 
است  صورت  به  جانمایی  این  و  است  شده 
نشود. وارد  ضربه  هم  مسکونی  نقاط  به  که 

صنوف  انتقال  طرح  داد:  ادامه  بدر  قاهری 
آالینده از تهران نهایی شده و سال آینده در 
چهار ناحیه اجرا خواهد شد.وی با بیان اینکه 
هر آالینده ای برای صنعت یک موضوع است، 
خاطر نشان کرد: صنعت نه تنها نباید آالینده 
باشد بلکه باید به کمک آالینده ها نیز بیاید 
حتی  بنابراین  گیرد؛  قرار  مدنظر  بازتولید  و 
اگر فاضالب هم به درستی بهره برداری شود، 
استفاده  آن  از  دیگری  مصارف  در  توان  می 
صنعتی  شهرک های  شرکت   کرد.مدیرعامل 
صنعت،  وزیر  دستور  به  اشاره  با  تهران  
معدن و تجارت در زمینه ساماندهی صنایع 
صنعت،  وزیر  دستور  به  کرد:  تاکید  مزاحم 
معدن و تجارت ساماندهی صنایع مزاحم در 
دستور کار قرار گرفته و در این راستا عالوه 
قرار  مدنظر  تکنولوژی  ارتقاء  باید  اینکه  بر 
گیرد تا آالینده ها  به غیرآالینده تغییر کنند 
در  مزاحم  صنایع  کالبدی  ساماندهی  بلکه 
شهرک های صنعتی نیز مسئله دیگری است 
که باید به آن توجه شود.به گفته قاهری بدر 
سازمان  کمک  با  سرزمینی  آمایش  کارگروه 
برنامه و بودجه مرکز ثقل این موضوع است تا 

بتوانیم در مسیر درستی گام برداریم.
 

 کارورفاه
بی  اعتنایی به حق اعتراض کارگران 

در پذیرش معاهدات بین المللی
یک فعال کارگری نسبت به ژست تبلیغاتی 
 13 صنفی  حقوق  جریان  در  کار  وزارت 
انتقاد کرد و گفت: در  ایرانی  میلیون کارگر 
مهم ترین تصمیم گیری های جمعی، نظرات و 
خواسته های کارگران نادیده گرفته می شود و 
در عین حال دولت از پذیرش مقاوله نامه های 

بین المللی سخن به میان می آورد.
فرامرز توفیقی، فعال بازار کار در واکنش به 
گذشته،  روزهای  در  اینکه  بر  مبنی  مطلبی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کار  روابط  معاونت 
مقاوله  به  ایران  الحاق  تصویب  از  اجتماعی 
نامه 144 سازمان جهانی کار در شورایعالی 
این الیحه  کارخبر داده است، اظهار داشت: 
پیش  اما  است  سه جانبه گرایی  به  مربوط 
عنوان  تحت  جانبه  سه  مشاوره  این  شرط 
مقاوله نامه 144، حق ایجاد تشکل ها و آزادی 
سندیکایی و حق ایجاد تشکل های آزاد است 
مقاوله نامه های  پیوست  در  مقاوله نامه  این  و 
بنیادین 98 و 87 تصویب شده است.وی به 
فارس گفت : به عبارتی باید تشکل های آزاد 
و حق اجتماعات و اعتراض صنفی به رسمیت 
باشد و در ذیل آن، دولت هایی که  شناخته 
به مقاوله نامه 144 ملحق می شوند، بایستی 
به  کار  سازمان جهانی  فعالیت های  مورد  در 

صورت سه جانبه مذاکره کنند.
این فعال کارگری با طرح این پرسش که تا 
چه اندازه وزارت کار خود را ملزم به رعایت 
ارسال  گفت:  داند؟  می  نامه  مقاوله  این 
جانبه  سه  رعایت  بدون  کار  قانون  اصالحیه 
و  دارد  سوال  جای  کامال  مجلس  به  گرایی 
این الحاق را نیز از درجه مقبولیت خارج می 

سازد.

حمل و نقل خبر

خودروها  قیمت  که  است  چندروزی 
درحال  و  گرفته  صعودی  سیر  دیگر  بار 
افزایش است و متاسفانه نمایندگی های 
شفاف  صورت  به  را  ها  قیمت  فروش 
که  دهند،درحالی  نمی  قرار  سایت  در 
قرارگیری قیمت ها به صورت شفاف در 
ایجاد  و  بازار  در  حباب  ایجاد  از  سایت 
از  کند.پیش  می  جلوگیری  داللی  بازار 
مختلف  های  بهانه  به  خودروسازان  این 
گاهی به بهانه تحریم ها،گاهی هدفمندی 
یارانه ها و افزایش هزینه ها بهانه ای برای 
قیمت خودروها را افزایش دادند و گاهی 
امکانات  و  استاندار ها  کردن  اضافه  هم 
ویژه مانند استاندارد یورو 4 که در واقع 
شرکت های  وظیفه  آن  کردن  اضافه 
قیمت  افزایش  خودرو سازی است،سبب 
حدود  و  است  شده  داخلی  خودروهای 
سبب  ارز  نرخ  نوسانات  پیش  ماه  یک 

بود. شده  داخلی  خودروهای  قیمت  افزایش 
متاسفانه در بازار ایران به دلیل انحصاری بودن 
داخلی  قیمت خودروهای  تقاضا  و  بازار عرضه 
را تعیین نکرده و نبود سیستم عرضه و تقاضا 
افزایش قیمت خودروهای داخلی بدون  سبب 
درج  بر  مردم  نمایندگان  شود.  می  ضابطه 
قیمت خودروهای داخلی در سایت نمایندگی 
های فروش و شفاف سازی قیمت خودروها و 
همچنین تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا 

تاکید کردند.

سوداگری در بازار خودرو با تفاوت 
قیمت کارخانه و نمایندگی

حمیدرضا فوالدگر بااشاره به گرانی خودروهای 
تولید داخلی در روزهای اخیر گفت:کمیسیون 
از  یکی  عنوان  به  مجلس  معادن  و  صنایع 
بازوان نظارتی مجلس، قیمت گذاری و نظارت 
قیمتهای  براساس  فروش  صحیح  براجرای 
با نظارت وزارت صنعت و سازمان  کارخانه ها 
کند. می  کنترل  را  کننده  مصرف  از  حمایت 
شورای  درمجلس  اصفهان  مردم  نماینده 
بین  قیمتی  تفاوت  اینکه  بیان  اسالمی،با 
کارخانه و نمایندگی ها سبب ایجاد سوداگری 
در بازار خودرو می شود،افزود:نمایندگی ها باید 
قیمت خودروها را به صورت صریح و شفاف در 
سایت و پایگاه اطالع رسانی خود قرار دهند،تا 
حباب ایجاد شده در بازار خودرو شکسته شود.

گرانی خودرو به بهانه افزایش قیمت 
دالر هیچ توجیهی ندارد

فوالدگر با اشاره به اینکه گرانی خودرو به بهانه 
ندارد،ادامه  توجیهی  هیچ  دالر  قیمت  افزایش 
و  عرضه  طریق  از  باید  یا  خودرو  قیمت  داد: 
تقاضا و با اجرای صحیح اصل 44 و ایجاد فضای 
رقابتی در حوزه صنعت خودرو اجرا شود،یا اگر 
مقرر شده که نظارت دولت براین بخش حاکم 
شود،باید بر اساس فرمول های شورای رقابت 
از مصرف کننده قیمت ها  یا سازمان حمایت 
قیمت  افزایش  اینکه  بیان  با  شود.وی  تعیین 
نظارت  با  و  مشخص  روال  براساس  خودرو 
و  کننده  مصرف  حقوق  از  حمایت  سازمان 
فرمول شورای رقابت مشخص می شود،یادآور 
شد:خودروسازان موظفند از روند قیمت گذاری 

خودرو تبعیت کنند،اما آنچه که مشخص است 
ساختاری  مشکل  خودرو  قیمت  که  بوده  این 
دارد و ما همیشه شاهد مناقشاتی برسر قیمت 
این  از  کنندگان  مصرف  که  ایم  بوده  خودرو 
اند.عضوکمیسیون  شده  متضرر  همیشه  اتفاق 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی،با اشاره 
اینکه درحال حاضر خودروسازی در کشور  به 
و  دولتی  بخش  بین  و  دارد  نامشخصی  وضع 
کرد:  است،تصریح  درکشاکش  خصوصی 
شرایط امروز بیانگر نابسامانی درصنعت خودرو 
اگر شورای  است،اما چیزی که مشخص است 
رقابت افزایش قیمت  خودرو را تایید نکند،این 

افزایش قیمت ها غیرقانونی است.
تبانی قیمتی با کاهش نمایندگی های مجاز

رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به ممنوع شدن 
گفت:در  خارجی  خودروهای  سفارش  ثبت 
بحث خودرو باید از تولید داخلی حمایت شود 
و تولید داخلی گرچه توفیقات مناسبی از لحاظ 
که  کند  تالش  نداشته؛باید  کیفیت  و  تنوع 
بامشارکت شرکت های خارجی بتواند در داخل 
کشور محصوالت متنوع و با کیفیت تولید کند.
در  جغتای  و  سبزوار،جوین  مردم  نماینده 
تولید  اینکه  بیان  اسالمی،با  شورای  مجلس 
مشترک خودروسازان باید به انتقال دانش فنی 
و اشتغالزایی در کشور کمک کند، افزود:واردات 
یافته  نمایندگی اختصاص  به چند  اگر  خودرو 
مصرف  زیان  شود،به  محدود  رقابت  میدان  و 
و  نشده  ایجاد  مناسبی  رقابت  و  است  کننده 
انحصارگرایی در بازارخودرو ایجاد می شود که 

به نفع مصرف کننده نیست.
 

نمایندگی های واردات خودرو نباید 
انحصاری باشد

بازرگان  کار  واردات  اینکه  بیان  با  فر  سبحانی 
بوده و نوعی تجارت است، ادامه داد:نمایندگی 
خاصی  افراد  به  نباید  خودرو  واردات  های 
اختصاص یابد، بلکه هر نمایندگی در هر استان 
مناسبی  پشتیبانی  تواند  و شهرستانی که می 
در  بهتر،  فروش  از  پس  خدمات  و  داشته 
دسترس تر و سریعتری به مصرف کننده ارائه 
دهد، باید مجوز فعالیت دریافت کند.وی یادآور 
شد:افزایش تعداد نمایندگی های مجاز فروش 
خودرو می تواند میدان رقابت را گسترده تر و 
بیشتر کند، تا خودرو با قیمت  دست مصرف 

چند  به  خودرو  واردات  اگر  برسد،اما  کننده 
نمایندگی محدود شود،نمایندگی ها می توانند 
تبانی کرده و با ایجاد تعریفات مصنوعی قیمت 
ها را باال ببرند.عضوکمیسیون صنایع و معادن 
گرانی  اینکه  بیان  اسالمی،با  شورای  مجلس 
خودرو به بهانه ارز هیچ توجیهی ندارد، تصریح 
ایران  ارز زمانی مطرح می شود که  کرد:بحث 
بیشتر قطعات خودرویی  را وارد کند درحالی 
که یک ماه گرانی ارز بر قیمت ها و مواد اولیه 

خریداری شده از گذشته تاثیری ندارد.
 

گرانی خودرو به بهانه افزایش نرخ ارز 
هیچ توجیهی ندارد

در  خودرو  گرانی  به  اشاره  با  باستانی  سعید 
بهانه  به  خودرو  گفت:گرانی  اخیر  روزهای 
افزایش نرخ ارز هیچ توجیهی ندارد و استدالل 
چنین موضوعی از سوی خودروسازان به هیچ 
وجه صحیح نیست.نماینده مردم تربت حیدریه 
سالمی،افزود:نمایندگی  شورای  درمجلس 
را  خودروها  قیمت  باید  خودرو  فروش  های 
به صورت صریح و شفاف درنگاه خودروسازان 
باشد. صادراتی  نگاه  باید  قرارداهای جدید  در 
در  خودروسازان  نگاه  اینکه  بیان  با  باستانی 
قراردادهای جدید باید نگاه صادراتی باشد،ادامه 
داد: تنوع در تولید در ِرنج های قیمتی متفاوت 
بازارهای  توسعه  در  تواند  می  باال  کیفیت  و 
رشد  همچنین  و  پذیری  رقابت  و  صادراتی 
با  باشد.وی  داشته  موثری  نقش  تولید  تیراژ 
اشاره به اینکه خودروسازان برای افزایش نگاه 
صادراتی باید به سراغ تنوع و کیفیت محصول 
بروند،یادآور شد:چنانچه خودروسازان به سمت 
تیراژ  کنند،  حرکت  صادراتی  بازارهای  توسعه 
نیز افزایش می یابد،چرا که با توسعه بازارهای 
خارجی و مطالبات در این بخش، طبعا همراه 
با تنوع ، تیراژ تولید با رشد همراه خواهد شد.

داخلی سازی محصوالت جدید باید 
افزایش یابد

باستانی با بیان اینکه باید درصد داخلی سازی 
به  یابد،افزود:  افزایش  نیز  جدید  محصوالت 
سهم  که  شود  تولید  خودروهایی  باید  تدریج 
قطعات داخلی آن افزایش یافته و ازسویی سهم 
صادرات محصوالت مشترک نیز در قراردادهای 
جدید افزایش یابد.سخنگوی کمیسیون صنایع 

و معادن مجلس شورای اسالمی،باتاکید 
داخلی  خودروسازی  مشکل  براینکه 
کیفیت  و  درقیمت  رقابت  توانایی  عدم 
به  قراردادهایی  کرد:در  است،تصریح 
سرمایه  و  است  ونچر  جوینت  صورت 
گذاری صورت می گیرد،طبعا به تدریج 
می توان بازارهای خارجی را در اختیار 
مشخصی  هدف  بازارهای  به  و  گرفت 

صادرات کرد.

ممنوعیت ثبت سفارش واردات 
خودرو نباید قیمت خودروهای 

داخلی را افزایش دهد
گرانی  به  بااشاره  منصوری  محمدرضا 
گفت:قیمت  اخیر  روزهای  در  خودرو 
خودرو باید توسط عرضه و تقاضا تعیین 
شود و نباید به بهانه های واهی همانند 
گرانی ارز قیمت آن افزایش یابد. نماینده 
مردم ساوه و زرندیه درمجلس شورای اسالمی 
با کیفیت  باید خودروهای  اینکه مردم  با بیان 
مناطق  در  کنند،افزود:چرا  استفاده  مناسب 
آزاد خودروهایی با قیمت پایین وجود دارد،اما 
همان خودروها در سایر مناطق حدود سه برابر 
حمایت  دهنده  نشان  رسد،این  می  فروش  به 
قاطع از خودروسازان داخلی است، که به زیان 

مردم تمام شده است.
دارند،خوب  حق  داد:مردم  ادامه  منصوری 
زندگی کرده و وسایل خوب و با قیمت مناسب 
خودروی  باید  راستا  کنند،درهمین  استفاده 
باکیفیت و با قیمت مناسب تولید شده و مردم 
با  کنند.وی  استفاده  باکیفیت  خودروهای  از 
بیان اینکه قیمت خودرو در داخل کشور بیش 
از قیمت جهانی به مصرف کننده فروخته می 
شود،یادآورشد:اگر بازار خودروی کشور رقابتی 
با  متنوع،  خودروی  توانند  می  شود،مردم 

کیفیت و با قیمت مناسب تهیه کنند.
 

ارز با توجه به فراز ونشیب در هفته های 
اخیر نباید از کشور خارج شود

ثبت  در  روزه  یک  وقفه  به  بااشاره  منصوری 
به  توجه  وارداتی،افزود:با  خودروهای  سفارش 
ارز  نباید  اخیر  های  درهفته  ارز  ونشیب  فراز 
ثبت  کوتاه  مقطعی  در  و  از کشور خارج شود 
شود،البته  ممنوع  داخلی  خودروهای  سفارش 
ازسوی دیگر دولت نباید اجازه دهد که قیمت 
یابد.عضوکمیسیون  افزایش  داخلی  خودروی 
اسالمی،با  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع 
باید  کشور  خودروسازی  صنعت  اینکه  بیان 
به  تمایلی  ایرانی  یک  که  برسد  جایی  به 
تصریح  باشد،  نداشته  خرید خودروی خارجی 
ارتقای  روی  بر  تالش  به  منوط  امر  کرد:این 
کیفیت و کاهش قیمت تمام شده خودرو است 
عدم  به  منجر  داخلی  خودروسازان  تالش  و  
ورود خودروهای بی کیفیتی که ظاهری جذاب 
دارند، اما بی کیفیت هستند خواهد شد و باید 
خودروسازان ما روز به روز در واحد تحقیقات 
و توسعه هزینه کنند.کارشناسان معتقدند که 
خودروسازان به جای افزایش قیمت خودرو به 
رقابتی و  بازار  ایجاد  با  باید  ترتیبی  و  نحو  هر 
افزایش کیفیت و تنوع اجازه دهند که عرضه و 

تقاضا قیمت خودروها را تعیین کند.

داخلی سازی خودروهای جدید باید افزایش یابد؛

افزایش هزینه ها، بهانه ای برای قیمت خودروها

آگهی
بازپرسی    7 شعبه   9509982149700798 کالسه  پرونده  در 
دادسرای ناحیه 4 تهران جبار رنجبر فرزند اکبر بموجب شکایت امیر 
محمد رنجبر فرزند مختار با وکالت مجید آقا جانی افراپلی باتهام جعل 
و استفاده از سند مجعول  تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم 
نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی 
به او طبق ماده 174 ق آدک بموجب این آگهی که یک نوبت در یکی 
ابالغ می گردد ظرف  منتشر می وشد  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از 
مهلت یک ماه پس از درج آگهی جهت اخذ اظهارات و دفاع از اتهام 
انتسابی در این شعبه بازپرسی واقع در فلکه دوم تهرانپارس انتهای خ 
جشنواره جنب فرهنگسرای اشراق بلوک 3 طبقه 4 حضور یابد پس 
انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد و متهم می  از 
تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه 

خود داشته باشد
408078/م الف    بازپرس شعبه 7 دادسرای ناحیه 4 تهران 

اسالمی  شورای  مجلس  اول  رییس  نایب 
خود  انتظارات  باید  مرکزی  بانک  گفت: 
شفاف  شکل  به  دولت  و  مجلس  از  را 
مهدی  همراه  پزشکیان  کند.مسعود  بیان 
نوین  فناوری های  دفتر  رییس  فقیهی 
اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
بین  سازنده تر  تعامل های  ایجاد  برای 
از  مجلس،  و  دولت  مختلف  بخش های 

مرکزی  بانک  اطالعات  فناوری های  بخش 
بازدید کرد.وی همچنین با علی کرمانشاه-

نقره کار  حسین  نوین  فناوری های  معاون 
حکیمی  ناصر  و  حقوقی  معاون  شیرازی  
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های  مدیرکل 
در  کرد.پزشکیان  گفت وگو  بانک مرکزی 
و  ابزارها  بانک مرکزی  افزود:  دیدارها  این 
پایدار  ثبات  برای  که  را  قانونی  اختیارات 

و  ارزی  و  پولی  سیاست های  اجرای  مالی، 
پیاده سازی نظام های پرداخت مطلوب الزم 
است، باید با تعامل مطلوب تامین کند.وی 
شبکه  علیه  شده  انجام  هجمه های  درباره 
از  بسیاری  داشت:  اظهار  جامعه  در  بانکی 
هجمه ها به بانک ها، ناشی از دریافت نکردن 
چگونگی  از  ناآگاهی  حاصل  و  تسهیالت 
است.نایب رییس  بانکی  سیستم  کارکرد 

این  در  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  اول 
زمینه بانک ها و بانک مرکزی به مهارت های 
متقاضیان،  آموزش  برای  ارتباط  برقراری 
سیاست گذاران  و  مسئوالن  و  جامعه  آحاد 
برای  مجلس  افزود:  دارند.پزشکیان  نیاز 
خود،  نظارتی  و  قانون گذاری  نقش  ایفای 
نظارتی  اطالعات  و  شاخص ها  ابزارها،  به 

بانک مرکزی نیاز دارد.

بیان  با  تهران  انبوه سازان  انجمن  رییس 
رکود  از  ناشی  مسکن  معامالت  افت  این که 
ارز  نرخ  نوسانات  گفت:  است،  کالن  اقتصاد 
در شرایطی که بازار مسکن در خواب به سر 
می برد تاثیر چندانی در تشدید رکود یا رونق 

این بخش ایجاد نمی کند.
حسن محتشم اظهار کرد: قضاوت درباره تاثیر 
نرخ ارز در بازار مسکن مقداری عجوالنه است. 
اقتصاد  در  درصدی   15 سهم  مسکن  بازار 
کالن کشور دارد و طبیعتا تغییرات این بازار 
اقتصاد کشور است. تا  از  تابع تغییرات ناشی 
زمانی که در اقتصاد کالن رونق پیش نیاید این 
بخش هم نمی تواند به رونق برسد. ولی تفاوت 
بخش مسکن با سایر بخش ها خاصیت مولد و 
پیشرانی است،  زیرا اکثر صنایع تولیدی با این 
بخش مرتبط هستند. زمانی که بخش مسکن 
دچار رکود می شود آنها هم به تبع این مساله 
دچار کسری تولید می شوند و تبعات بیکاری 
در پی دارد. این تبعات باعث برجستگی نقش 
حکم  بازار  اقتصاد  افزود:  می شود.وی  مسکن 
ارز  بخش  به  که هم اکنون سرمایه ها  می کند 
یک  از  دالر  نقدشوندگی  مزیت  برود.  طال  و 
باعث  از سوی دیگر  افزایش قیمت آن  سو و 
است،   شده  بخش  این  به  سرمایه ها  جذب 
سرمایه هایی که قبل از آن هم در بازار مسکن 

وجود نداشت؛  بنابراین عامل رکود حاکم بر 
بلکه  نیست  ارز  نرخ  نوسانات  مسکن،  بخش 
ارز  که  است  درست  است.  طبیعی  موضوعی 
داشته  صعودی  روند  اخیر  ماه  سه   - دو  در 
اما دولت اخیرا تصمیم گرفته آن را از طریق 

عرضه دالر در بانک ها مدیریت کند.
انبوه سازان تهران تصریح کرد:  رییس انجمن 
پرداخت  مثل  تسکینی  و  موردی  اقدامات  با 
وام می توان کارهایی برای بخش مسکن انجام 
داد؛ کما این که در سه سال اخیر تالش دولت 
این بوده که با روش های متفادوت تامین مالی 
به این بخش کمک کند. اما بخش مسکن با 
نمی شود.  خارج  کامل  رکود  از  تالش ها  این 
ممکن است کاهش نرخ سود تسهیالت خانه 
رونق  در  مسکن  تسهیالت  اوراق  یا  اولی ها 
باشد  موثر  قیمت  ارزان  و  واحدهای کم متراژ 
تمام  برای  جامع  و  کامل  نسخه ای  قطعا  اما 
سالیانه  تولید  نیست.محتشم،  مسکن  بخش 
یک میلیون واحد مسکونی طبق »طرح جامع 
سالیانه  گفت:  و  دانست  ضروری  را  مسکن« 
اما  می گیرد  ازدواج صورت  هزار   700 حدود 
که  چرا  آیتم هاست،   از  یکی  فقط  ازدواج 
باعث  نیز  گرفته  از طالق های صورت  بخشی 
وقتی  امروزه  می شود.  مسکن  تقاضای  ایجاد 
طالق صورت می گیرد یک نفر در همان خانه 

نگیرد  مستقل  خانه  اگر  دوم  نفر  و  می ماند 
می ایستد. شدن  خانه دار  تقاضای  صف  در 
نوسازی خانه های  داد: مورد دیگر،  ادامه  وی 

فرسوده است.
حال  در  که  داشت  نظر  در  باید  هم چنین   
حاضر با کمبود مسکن مواجه هستیم که باید 
جبران شود. مجموع این عوامل باعث شده تا 
وزارت راه و شهرسازی پیش بینی کند اگر تا 
سال 1404 سالیانه یک میلیون مسکن تولید 

کنیم به نقطه سر به سر می رسیم. از آن زمان 
به بعد باید برای کنترل بازار مسکن 10 درصد 

بیشتر تولید کنیم.
خاطرنشان  تهران  انبوه سازان  انجمن  رییس 
کرد: ما هیچ زمان در طول تاریخ و حتی در 
واحد  میلیون  یک  عدد  به  مسکن  تولید  اوج 
مسکن  تولید  برای  باید  بنابراین  نرسیدیم؛  
جهش  دچار  آینده  در  تا  کنیم  برنامه ریزی 

قیمت نشویم.

بانک مرکزی انتظارات از مجلس و دولت را شفاف بیان کند

رییس انجمن انبوه سازان تهران:

افت معامالت مسکن به صعود دالر ربطی ندارد
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درگذشت آیت 
خانواده  مردم،  به  را  رفسنجانی  ا…هاشمی 
و  تسلیت گفت  انقالب  رهبر معظم  و  شهدا 
و  اسفناک  ای  ضایعه  وی  درگذشت  افزود:  

سخت است.
به گزارش پیام زمان ،سید رضا صالحی امیری  
در حاشیه مراسم تشییع پیکرآیت ا... هاشمی 
رفسنجانی در جمع خبرنگاران افزود:  حضور 
مردم در بدرقه یار امام و رهبر نشان دهنده 
وحدت دینی و ملی جامعه است و همه امروز 
شاهد وحدت انقالب ، نظام و رهبری هستیم.
وی با بیان اینکه باید قدردان چنین موهبتی 
باشیم، ادامه داد: مردم قدر سرمایه های خود 

را می دانند که بسیار ارزشمند است.
صالحی امیری گفت: مردم ارزش واالی آیت 
و  دانند  می  بهتر  را  رفسنجانی  هاشمی  ا... 
معتقدند تداوم انقالب با حضور بزرگ مردانی 
است که امروز یکی از آنان را به خانه ابدیش 

بدرقه می کنیم.
پس از مراسم تشییع، پیکر این روحانی فقید 
و چهره شناخته شده انقالب و ایران در بهشت 
زهرا و در کنار امام خمینی )ره( در جایگاه 

ابدی خویش آرام خواهد گرفت. 
قرار است مراسم بزرگداشت آیت ا... هاشمی 
انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  رفسنجانی 
اسالمی روز چهارشنبه - ٢٢ دی ماه 9۵- از 

ساعت 9:3٠ تا 1٢در حسینیه امام خمینی 
)ره( برگزار شود. 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شامگاه یکشنبه 

در  قلبی  عارضه  اثر  بر  سالگی   8٢ سن  در 
تهران دعوت حق را لبیک گفت و به ملکوت 

اعلی پیوست. 

صالحی امیری:  

درگذشت آیت ا... رفسنجانی ضایعه ای اسفناک است

»رفتن« به پانزدهمین فستیوال فیلم »پونا« دعوت شد

فیلم »رفتن« ساخته نوید محمودی به پانزدهمین فستیوال فیلم 
»پونا« در هند دعوت شد.

فستیوال فیلم »پونا« در کشور هند برگزار می شود و از فستیوال 
های معتبر آسیایی به حساب می آید. فیلم »رفتن« ماه گذشته 
در فستیوال فیلم »کراال« در کشور هندوستان حضور داشت و 
دعوت  »پونا«  فستیوال  به  هند  کشور  در  حضورش  دومین  در 

شده است.
پنجمین  و  سی  دبیرخانه  به  »رفتن«  فیلم  نشدن  ارائه  از  پس 
جشنواره فجر به دلیل مقررات جشنواره، فیلم برادران محمودی 

حضورهای بین المللی خود را از سر گرفته است.
فیلم سینمایی »رفتن« که قصه ای انسانی از مهاجرت به اروپا را 
بیان می کند از سال ٢٠1٦ حضورهای بین المللی خود را آغاز 
کرده است. جایزه بهترین کارگردانی فستیوال فیلم بوسان برای 
مراکش  فیلم  فستیوال  بازیگری  بزرگ  جایزه  و  محمودی  نوید 

برای فرشته حسینی بازیگر فیلم از جمله این جوایز است.
در خالصه داستان فیلم آمده است: رفتن قصه فرشته و نبی قصه 
عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار گم می 
بیند  از معشوق رنج می  از همه چیز غیر  شود قصه عشقی که 

رفتن قصه درد است، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت.

»آبجی« به جشنواره »پونا« در هند راه یافت
فیلم سینمایی »آبجی« نخستین تجربه سینمایی مرجان اشرفی 
زاده، پنجمین حضور بین المللی خود را در جشنواره »پونا« هند 

تجربه می کند. 
مرجان اشرفی زاده، فیلم »آبجی« نخستین تجربه سینمایی خود 
دنیا  سینمای  بخش  در  هند  »پونا«  جشنواره  پانزدهمین  در  را 
نمایش می دهد. پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم »پونا« از 
تاریخ ٢3 تا 3٠ دی ماه در کشور هند برگزار می شود و نرگس 
آبیار هم به عنوان یکی از اعضای هیات داوران فیلم های بخش 

اصلی این رویداد سینمایی را داوری می کند.
فیلم سینمایی »آبجی« به تهیه کنندگی محمد حسین قاسمی 
ساخته شده است و پخش بین المللی این اثر سینمایی را علیرضا 

شاهرخی به عهده دارد.

خبر

ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار 
 می داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است

حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود 
 با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است

امروز با حافظ

فکر خوب معمار و آفریننده است .
دیل کارنگی

سخن حکیمانه

وزارت راه و شهرسازی

آگهی مزایده عمومی شماره 95/64اداره کل راه و شهر سازی استان هرمزگان
اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد در اجرای ماده 176 برنامه 5 ساله پنجم توسعه تعداد 8 قطعه زمین با کاربری تجاری ،مسکونی و تجاری-مسکونی در شهرهای بندرعباس، جزیره هرمز و جاسک با مشخصات جدول ذیل را از طریق 

مزایده عمومی واگذار نماید.
1-فروش قطعات ردیف 1 تا 3 بصورت 50 درصد نقد و مابقی اقساط 18ماهه و نیز مابقی قطعات بصورت نقدی می باشد.

2-برنده مزایده باید حداکثرظرف مدت 10 روز نسبت به واریز باقیمانده بهای اعالم سده در وجه اداره کل راه و شهرسازی اقدام نماید.
3-متقاضی باید از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه تا تاریخ اعالم شده در ذیل این آگهی پس از بازدید از محل و با علم و اطالع کامل درخواست خود را در قالب فرم ذیل و پاکت الف و ب تکمیل و به همراه یک فقره ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 5 
درصد قیمت کل پایه مزایده و با اعتبار مهلت سه ماهه و درج موضع اگهی، کاربری و مشخصات زمین در ضمانت نامه صادره بابت سپرده شرکت در مزایده در وجه اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان اقدام و ضمیمه سایر مدارک به دبیرخانه مرکزی 

اداره کل واقع در کوی فرهنگیان خیابان ابن سینا ساختمان شماره دو تجویل و رسید دریافت نماید.
4-متقاضیان که در مزایده برنده شده اند اداره کل نسبت به عقد قرارداد بر اساس متراژ موجود اقدام خواهد نمود.

5-به پیشنهادات فاقد سپرده و کمتر از 5 درصد و ناقص و مبهم و مشروط و مخدوش و تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6-در صورت بروز هر گونه مشکل از جمله تعارض ثبتی یا حقوقی یا مورد پیش بینی نشده اداره کل مجاز خواهد بود وجوه واریزی را مسترد نماید.

7-ضمنًا به استناد بند 6 ماده 1 قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب 1337 چنانچه متقاضیان کارمند دولت و یا وابسته به دولت باشند واجد شرایط شرکت در مزایده نمی باشند.
8-پیشنهادات واصله توسط  کمیسیون مزایده حداکثر ظرف ده روز پس از مهلت آگهی در محل اداره کل بازگشائی و به برندگان مزایده از طریق درج در تابلو اعالنات اداره کل ابالغ خواهد گردید.

9-شرکت کنندگان باید مشخصات شرکای خود را در صورت وجود بطور کامل در فرم قید نمایند در غیر اینصورت قرارداد بنام شرکت کننده ای که مشخصات کامل آن در فرم قید شده ،منعقد خواهد شد.
10-چک شخصی یا مسافرتی یا تضمین شده مورد قبول نمی باشد.

مهلت شرکت در مزایده از تاریخ درج در روزنامه تا ساعت 14 روز    چهار شنبه  مورخ 95/11/6 می باشد .ضمنًا پیشنهادات واصله توسط کمیسیون حداکثر تا روز شنبه مورخ 95/11/9 از طریق درج در تابلو اعالنات اداره کل ابالغ می گردد.
تذکر مهم:چک تضمین شده یا چک مسافرتی و چک شخصی پذیرفته نخواهد شد.

تذکر مهم:متقاضیان می توانند فرم های مربوطه را از سایت اداره کل راه و شهرسازی به نشانی hormozgan.mrud.ir دریافت نمایند و یا به واحد واگذاری مستقر در ساختمان شماره دو اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان مراجعه نمایند.

پاکت الف: شامل تعهدنامه مربوطه 
پاکت ب: شامل پیشنهاد در قالب تکمیل فرم فوق الذکر 

تذکر: پاکت الف و ب می بایست در یک پاکت کلی قرار داده شود و روی پاکت مشخصات کامل قطعه مورد درخواست و مشخصات و شماره تلفن متقاضی درج گردد و حتمًاروی پاکت قید گردد مربوط به آگهی شماره ...... مربوط به قطعه...........واقع در ...
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان 

تذکر مهم :پر کردن جای خالی الزامی است .

مشخصات اراضی

فلورا سام به سریال »بی نمک« پیوست

فلورا سام در سریال »بی نمک« به کارگردانی علیرضا بذرافشان 
که برای شبکه سه ساخته می شود، بازی می کند.

سریال »بی نمک« یک کمدی اجتماعی سیاسی به کارگردانی 
علیرضا بدرافشان و تهیه کنندگی محسن چگینی است که در 
3٠ قسمت به تولید خواهد رسید. قصه این سریال درباره یک 
معاون وزیر است و سام درخشانی نقش بادیگارد این شخصیت 
بازی می کند که داستان حول محور وی می  را  سیاسی 
چرخد. سریال »بی نمک« هفته گذشته سه شنبه 1٤ دی 
ماه کلید خورد و به تازگی هم فلورا سام به بازیگران این سریال 
اضافه شده است. بذرافشان خودش نویسندگی این سریال را بر 

عهده داشته و فیلمنامه این کار را کامل کرده است.
محسن چگینی تهیه کننده سریال »بی نمک« تاکنون آثار 
بسیاری در حوزه کمدی داشته است که از جمله آنها می 
توان به »مسافران«، »دزد و پلیس«، »چهارخونه«، »ساختمان 

پزشکان«، »شب های برره« و »شمعدونی« اشاره کرد.

مهتاب کرامتی داور جشنواره »داکا« شد
مهتاب کرامتی بازیگر سینما به عنوان داور در جشنواره 

»داکا« حضور پیدا می کند.
در  فیلمساز  زنان  بخش  داور   عنوان  به  کرامتی  مهتاب 

جشنواره »داکا« حضور پیدا می کند.
فیلمسازان زن،  این جشنواره شامل بخش های مسابقه 
و  کودکان  سینمای  جهان،  سینمای  آسیا،  سینمای 
سینمای معنوی است و امسال 1٦٠ فیلم از ٦٠ کشور به 

رقابت در بخش های مختلف می پردازند.
دوساالنه  صورت  به  »داکا«  فیلم  المللی  بین  جشنواره 

برگزار می شود.
عباس  از  آثاری  جشنواره  این  ویژه  بخش  در  امسال 

کیارستمی به نمایش در می آید.
شعار  با  »داکا«  فیلم  المللی  بین  جشنواره  پانزدهمین 
»فیلم بهتر، مخاطب بهتر و جامعه بهتر« از تاریخ 1٢ تا 
٢٠ ژانویه برابر با ٢3 دی تا اول بهمن در کشور بنگالدش 

برگزار می شود.

انتشار جدول اجرای نمایش های محیطی، 
آلترناتیو و تعاملی  

و  تعاملی  آلترناتیو،  محیطی،  نمایش های  اجرای  جدول 
جشنواره  پنجمین  و  سی  بیرونی  تئاتر  گونه های  دیگر 

بین المللی تئاتر فجر منتشر شد.
پنجمین  و  سی  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
محیطی،  نمایش های  فجر،  تئاتر  بین المللی   جشنواره 
طی  بیرونی  تئاتر  گونه های  دیگر  و  تعاملی  آلترناتیو، 

روزهای 1 الی 1٢ بهمن ماه اجرا می شود.
در این بخش از جشنواره، نمایش های تولید شده در هر 
یک از بخش های محیطی در محوطه  فضای باز مجموعه 
تئاتر شهر، خانه هنرمندان و برج میالد اجرا خواهند شد.
از  برخی  باز،  فضای   3 این  میزبانی  بر  عالوه  همچنین 
کافه  معاصر، موزه عبرت،  نیز در موزه هنرهای  ها  اجرا 
اصلی تئاتر شهر، سینما چهارسو و دو گالری روی صحنه 

می روند. 

نتایج یک تحقیق میدانی درباره 
دیروز و امروز بناهای تخت جمشید

تحقیق  که  تخت جمشید«  از  »نوگفته هایی 
دیروز  درباره وضعیت  پژوهشگر  یک  میدانی 
و امروز بناهای تخت جمشید است، از سوی 

انتشارات بدرقه جاویدان منتشر شد.
به گزارش مهر، کتاب »نوگفته هایی از تخت 
و  مصاحبه ها  بازدیدها،  حاصل  جمشید« 
کتاب  مولف  نیکبخت،  محسن  مشاهده های 
تخت  درباره  کهن«،  پایتختی  »پارسه؛ 

جمشید است.
و  داستان ها  و  بناها  نواقص  یافته ها،  بناها، 
پایتخت  سرگذشت  درباره  که  ماجراهایی 
نشده  پیشتر  یا  شده  روایت  ایران،  باستانی 
تشکیل  را  اثر  مختلف  بخش های  است، 

می دهد.
که  توضیحاتی  و  درج عکس ها  با  کتاب  این 
دارد،  جمشید  تخت  کنار  و  گوشه  درباره 
مغفول مانده ای  اما  کوچک  به ظاهر  نکته های 
بناهای  ویرانی  یا  ساخت  چگونگی  درباره  را 

آن بازگو می کند.
نویسنده با بررسی جزءبه جزء ستون ها و نقش 
که  است  معتقد  مانده،  برجا  برجسته های 
بخش هایی از تخت جمشید در آتش دشمن 
ناقص و  ابتدا  از  بلکه  نابود نشده،  نسوخته و 

ناتمام بوده است.

در بازار کتاب

سینمای  چشم انداز  بخش  فیلم   11 اسامی 
فجر  فیلم  پنجمین جشنواره  و  در سی  ایران 

اعالم شد.
بخش  در  فیلم  زمان، 11  پیام  گزارش     به 
کنار  در  ایران  سینمای  چشم انداز  غیررقابتی 
33 فیلم بخش مسابقه سینمای ایران )سودای 

سیمرغ( به نمایش درمی آید.
سینمای  چشم انداز  بخش  فیلم   11 اسامی 
از-  است  عبارت  الفبا  حروف  اساس  بر  ایران 

آزاد به قید شرط به کارگردانی و تهیه کنندگی 
به کارگردانی هادی  اشنوگل  حسین شهابی- 
تهیه  و  سرندی  سلیمانی  علی  و  حاجتمند 
جهنم  اصغری-امپراطور  ابراهیم  کنندگی 
تهیه  و  طادی  شیخ  پرویز  کارکارگردانی  به 
به  اتمسفر  ایستگاه  خزاعی-  محمد  کنندگی 
کنندگی  تهیه  و  جعفری  مهدی  کارگردانی 
علیرضا قاسمخان- ترومای سرخ به کارگردانی 
دوست-  میهن  اسماعیل  کنندگی  تهیه  و 

بهنوش  کارگردانی  به  دیگری  خانه 
عباس  کنندگی  تهیه  و  صادقی 
به کارگردانی  اکبری- دریاچه ماهی 
مریم دوستی و تهیه کنندگی سعید 
و  کارگردانی  به  دعوتنامه  سعدی- 
شعله  فرید-  مهرداد  کنندگی  تهیه 
به کارگردانی حمید نعمت اهلل و  ور 

به  ماجان  شفیعی-  محمدرضا  کنندگی  تهیه 
کارگردانی رحمان سیفی آزاد و تهیه کنندگی 

محمدمهدی عسگرپور- یادم تو را فراموش به 
کارگردانی و تهیه کنندگی علی عطشانی

اسامی 11 فیلم بخش چشم انداز جشنواره فیلم فجر 35 اعالم شد


