
با  تجارت:  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اجرایی شدن برجام معوقات بانکی 
درصد   11 به  درصد   15 از  ایران 

رسیده است.
برنامه  در  حضور  با  زاده  نعمت 
تیترامشب شبکه خبر سیما گفت: 
با  صنعتی  طرح   5000 حدود 
پیشرفت 60 درصدی را در دستور 
 4300 کنون  تا  که  داشتیم  کار 
واحد تکمیل و راه اندازی شده است 
همه  سال  پایان  تا  امیدواریم  که 
5000 واحد به چرخه تولید برسند.
تسهیل  ارائه  کنار  در  افزود:  او 
واحد نظارتی هم داشته ایم، آنچه 
که  است  این  شده  مشخص  که 
واحدهایی  از  درصد   90 از  بیش 

که تسهیالت را دریافت کرده اند به چرخه اقتصاد 
بازگشته اند و بیش از 1000 نفر مشغول به کار شده 

اند اما آمار نهایی را بهمن اعالم می کنیم.
نعمت زاده در ادامه افزود: تولید در همه صنایع و 
قطعه سازان بخش خودرو نسبت به پارسال بیش از 
40 درصد رشد داشته است که امیدواریم رشد در 
این صنعت که صنایع مادر شناخته می شود، بیشتر 

شود.
او گفت : رشد ارزش افزوده رشد مثبتی اعالم شده 
است، ما در مجموعه صنعت 3.7 درصد رشد داشته 
ایم. همچنین بیش از 100 پهنه صنعتی را در عرصه 

معدن آزاد کرده ایم و عمده تمرکز ما روی اکتشاف 
است.

نعمت زاده گفت: ما شورای عالی معادن داریم که 
نماینده اتاق بازرگانی و سازمان های مرتبط نیز در 
آن عضویت دارند بنابراین دست اندرکاران این عرصه 
ما 5000  دارند،  ها حضور  گیری  تصمیم  در  عمال 
معدن کار در کشور داریم که از این تعداد آن دسته 
از معدن کارانی که در این عرصه متخصص تر و عمال 
در  و  دارند  فعال  عضویت  شورا  این  در  ترند  فعال 

تصمیم گیری ها حضور جدی دارند.
ده  داند  می  ما  ملت  افزود:  ادامه  در  صنعت  وزیر 

داشته  زیادی  مشکالت  تحریم  سال 
را  مشکالت  بیشترین  صنعت  است. 
داشته است. عمده فعالیت های صنعتی 
ارتقای  نوین  های  فناوری  از  استفاده 
بهره وری بیشتری صدمات را دیده بود. 
بودیم  ثالث مجبور  از طریق کشورهای 
قطعات بخریم. بانک ها تحریم بود که از 
طریق صرافی ها مبادالت انجام می شد.

افزود: در سال 91 حدود 42 درصد  او 
تولید داشتیم  و  رشد منفی در صنعت 
کاالها  دیگر  کشورهای  از  آزاد  ارز  با   ،
رشد  درصد  ده   92 سال  در  شد.  وارد 
منفی داشتیم که بعد از آن مشکالت تا 
حدودی حل شده است و به سمت رشد 
مثبت حرکت کرده ایم اما هنوز نتوانسته 
منفی  رشد  برسیم  آل  ایده  رقم  به  ایم 
به سمت  تا سال 93  از سال 91  نیز  افزوده  ارزش 
منثبت حرکت کرده است. وزیر صنعت افزود: معوقات 
بانکی بیش از 15 درصد بود اما اکنون به 11 درصد 
رسیده است و به تدریج به وصول می رسد. اکنون 
عادی  به  رو  جهان  کشورهای  با  ما  اقتصادی  روابط 
شدن می رود و شرایط انحصاری از بین رفته است. از 
پارسال که برجام اجرا شده و تحریم ها برداشته شده 
است، حرکت ها آغاز شد و رشد و جهش فزاینده ای 
شروع شد و مذاکرات با کشورها و بانک ها هم از سر 

گرفته شد و قرار دادها به امضا رسید.
ادامه در صفحه 11

اینکه  بر  تاکید  با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
باشند،  پایبند  برجام  توافق  به  باید  همه طرف ها 
آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد  اگر  گفت: 
توافق هسته ای را رد کند، ما وی را شگفت زده 

می کنیم.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، محمدجواد 
از  پس  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ظریف 
خارجه  وزرای  العاده  فوق  اجالس  در   سخنرانی 
سازمان همکاری اسالمی در کواالالمپور پایتخت 
مالزی در گفتگو با خبرنگاران ایرانی و خارجی، در 
پاسخ به سئوالی در مورد واکنش به اقدام احتمالی 
ترامپ در مورد توافق هسته ای، گفت: اگر ترامپ 
توافق هسته ای را رد کند، وی همانگونه که پیش 
از این گفتم دوست دارد دیگران را شگفت زده 

کند، ما هم باعث شگفتی وی می شویم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید این 
که  شود  بیان  اگر  گفت:  عامل شگفتی چیست؟ 

دیگر باعث شگفتی نمی شود.
اینکه سیاست های جمهوری  بر  تاکید  با  ظریف 
عهده  بر  این  گفت:  است،  ثابت  ایران  اسالمی 
آمریکا است که چگونه در برابر جامعه بین الملل 
در  دیگران  آید  می  نظر  به  کند.  گیری  تصمیم 

اش  انتخاباتی  کارزار  در  ترامپ  اظهارات  مورد 
به ویژه در مورد فلسطین و مسائل دیگر نگران 
هستند. ما منتظریم ببینیم چه اتفاقی می افتد.

اوباما‹  ›باراک  دوره  در  ما  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هم مسائلی داشتیم، گفت: ما معتقدیم که توافق 
هسته ای قراردادی بین المللی است و در مورد 

آن اصال نگران نیستیم.
که  اقدامی  هر  کرد:  تاکید  رجه  خا  امور  وزیر 
)دونالد ترامپ( انجام دهد ما در مورد آن نگران 

نیستیم. ما گزینه های خودمان را داریم.
وی گفت این توافقی بین المللی است و همه باید 

به آن پایبند باشند.

ظریف:

اگرترامپتوافقهستهایراردکند،شگفتزدهاشمیکنیم

وزیر صنعت:

برجامچرخصنعترابهگردشدرآورد
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کالم  نور

هیئتدولتامروزراعزایعمومی
اعالمکرد

ایثار  مردان  بزرگ  از  تجلیل  با  دولت  هیئت 
عزای  را  بهمن  دوم  شنبه،  امروز   ، فداکاری  و 

عمومی اعالم کرد.
متن اعالمیه هیئت دولت به این شرح است :

انا هلل و انا الیه راجعون
حادثه تلخ و اندوهبار آتش سوزی و فروریختن 
جان  به  منجر  که  تهران  مرکز  در  ساختمانی 
باختن و آسیب دیدن تعدادی از مردم و آتش 
و  تاسف  مایه  شد،  پرشهامت  و  متعهد  نشانان 

اندوه فراوان گردید.
ای  بار جلوه  تاسف  و  این سانحه دردناک  در 
پرشکوه از ایثار و فداکاری آتش نشانان شجاع 
در برابر دیدگان ملت رشید ایران و جهانیان به 

نمایش گذاشته شد. 
امتحانی  عهده  از  جان  بذل  با  که  فداکارانی 
حفظ  و  مردم  از  مسئوالنه  مراقبت  در  دشوار 

جان آنان سربلند و موفق برآمدند.
هیئت دولت جمهوری اسالمی ایران با تجلیل 
قدردانی  فداکاری،  و  ایثار  بزرگمردان  این  از 
برای  سالمتی  آرزوی  آنان،  ارزنده  خدمات  از 
منظور  به  بازماندگان  به  تسلیت  و  مجروحان 
با  همدردی  و  باختگان  جان  بزرگداشت 
ماه  بهمن  دوم  شنبه  امروز  آنان  بازماندگان 
1395 را عزای عمومی اعالم می کند و عموم 
آنان  از  شایسته  قدرشناسی  به  را  ایران  مردم 

دعوت می نماید.

عیادتنمایندهرهبرانقالباز
آتشنشانانمصدومحادثهپالسکو

مصدوم  آتش نشانان  از  انقالب  رهبر  نماینده 
حادثه ساختمان پالسکوعیادت کرد.

تقوی،  سیدرضا  والمسلمین  حجت االسالم 
انقالب  معظم  رهبر  از  نمایندگی  به  دیروز 
بیمارستان  دو  در  حضور  با  اسالمی 
حادثه   مصدوم  آتش نشانان  بستری  محل 
سالم  و  عیادت  آنان  از  پالسکو،  ساختمان 
سالمتی  برای  اسالمی  انقالب  رهبر  دعای  و 
را  متعهد  و  فداکار  نیروهای  این  بهبود  و 

ابالغ کرد.

انتصابدکتروالیتیبهعنوان
رئیسهیأتمؤسسدانشگاهآزاد

انقالب  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
با صدور حکمی آقای دکتر علی اکبر  اسالمی 
مؤسس  هیأت  رئیس  عنوان  به  را  والیتی 

دانشگاه آزاد اسالمی منصوب کردند.
متن حکم رهبر معظم انقالب به شرح زیر است:
آزاد  دانشگاه  مؤسس  هیأت  محترم  اعضای 

اسالمی
محترم  رئیس  تأثرانگیز  فقدان  به  عنایت  با 
هیأت مؤسس و هیأت امناء دانشگاه و سکوت 
اساسنامه مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی 
و  مؤسس  هیأت  رئیس  انتخاب  چگونگی  در 
این  عهده دار  فرد  انتخاب  در  تسریع  ضرورت 
مسئولیت، جناب آقای دکتر علی اکبر والیتی 
هیأت  رئیس  به عنوان  را  هیأت  آن  اعضای  از 
وقفه ای  هیچگونه  تا  میکنم  منصوب  مؤسس 
در تمشیت قانونی امور آن دانشگاه- که نقش 
مؤثری در امر آموزش عالی کشور دارد- بوجود 

نیاید.
همکاری اعضای محترم هیأت مؤسس و هیأت 
امناء و شورای عالی انقالب فرهنگی در تکمیل 
اعضای هیأت مؤسس و هیأت امناء مورد انتظار 

جّدی اینجانب است.

خبر

پیامرهبرمعظمانقالبدرپیحادثهساختمانپالسکو
رهبر انقالب در پی حادثه دردناک آتش سوزی و فروریختگی ساختمان 

در مرکز تهران پیامی صادر کردند.
متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای در این باره به شرح زیر است:

حادثه  ی دردناک آتش  سوزی و فروریختگی ساختمان در مرکز شهر 
مایه  اندوه و تأسف و نگرانی عمیق اینجانب است. شهامت و فداکاری آتش 
 نشانانی که در عملیات نجات مردم، خود دچار حادثه  ی خطیر شده و 
در حال فداکاری متعهدانه به امتحانی دشوار گرفتار آمده  اند، دل را از 

تحسین و تمجید و نیز از نگرانی و اندوه، آکنده می سازد.
در حال حاضر همه  ی تالش ها باید برای نجات جان گرفتارشدگان جهت 

 دهی شود. رسیدگی به علل حادثه مسأله  ی بعدی است.
از همه مسئوالن میخواهم همانگونه که در این چند ساعت، تالش کرده 
 اند کار مجاهدانه  ی خود را ادامه دهند و وظیفه- ی فوری را بر هر حرف 

و حدیثی مقدم بدارند.

تسلیترئیسجمهوربهمناسبتجانباختن
آتشنشاناندرحادثهپالسکو

ناگوار آتش سوزی در  رییس جمهوری درپیامی به مناسبت سانحه 
ساختمان پالسکو،به خانواده جان باختگان این حادثه غمبار تسلیت 

گفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت؛ حجت االسالم و المسلمین دکتر 
حسن روحانی گفت:  حماسه ای که آتش نشانان فداکار در این صحنه 
خدمت، آفریدند و جان خود را برای نجات هموطنان خویش فدا کردند، 
ملت ایران را به سوگ و ستایش روح فداکاری و از خودگذشتگی این 

فرزندان رشید ملت واداشت.
متن پیام رئیس جمهوری به این شرح است:

سانحه ناگوار آتش سوزی در ساختمان پالسکوی تهران ، اگر چه اندوهبار 
و تامل انگیز است اما حماسه ای که آتش نشانان فداکار در این صحنه 
خدمت، آفریدند و جان خود را برای نجات هموطنان خویش فدا کردند، 
ملت ایران را به سوگ و ستایش روح فداکاری و از خودگذشتگی این 

فرزندان رشید ملت واداشت.
امدادگران، آتش نشانان و واحدهای پزشکی،  از تالش همه  اینجانب 
انتظامی و نظامی که به مدیریت این حادثه و خدمت به آسیب دیدگان 
شتافتند، تشکر می کنم و با تسلیت به خانواده جان باختگان این حادثه 
غمبار، برای عزیزانی که با ایثار جان خود به نجات هم نوعان خود شتافتند، 
از درگاه خداوند منان، رحمت و رضوان مسئلت می کنم و از همه هم 
میهنان عزیز  درخواست می کنم که برای نجات و عافیت مجروحان 

حادثه، در این ساعات نیایش در شب جمعه دعا کنند.

ماموریتالریجانیبه3کمیسیونبرایبررسی
حادثهپالسکو

رئیس مجلس به کمیسیون های عمران، اجتماعی و بهداشت و درمان 
انتظامی و  با همکاری دستگاه های اجرایی  تا  مجلس مأموریت داد 
امدادرسان به بررسی ابعاد مختلف حادثه آتش سوزی و فرو ریختن 

ساختمان پالسکو بپردازند. 
به گزارش خانه ملت؛ علی الریجانی به کمیسیون های عمران،اجتماعی و 
بهداشت و درمان مجلس مأموریت داد تا با همکاری دستگاه های اجرایی  
انتظامی و امداد رسان به بررسی ابعاد مختلف حادثه آتش سوزی و فرو 
ریختن ساختمان پالسکو که منجر به مصدومیت و جان باختن جمعی 
از هموطنان و آتش نشانان فداکار شد، بپردازند. رئیس مجلس همچنین 
از تمامی سازمان ها و نهادهای امدادرسان که از آغاز این حادثه در محل 
حاضر بوده و به یاری حادثه دیدگان پرداختند تشکر کرد و از آنان 
خواست نسبت به تسریع در رسیدگی به حادثه دیدگان آواربرداری و 

نجات مصدومان اقدام کنند.
الزم به ذکر است رئیس مجلس در گفت وگوی تلفنی با وزاری کشور و 
بهداشت و درمان شهردار و استاندار تهران، رئیس اورژانس کشور و دیگر 
مسئولین سازمان های امداد و نجات آخرین وضعیت رسیدگی به حادثه 
ریزش ساختمان پالسکو را مورد بررسی قرار داده و نسبت به تسریع در 

کمک به حادثه دیدگان توصیه های الزم را ارائه کردند.

علتحادثهپالسکوتشریحشد
رئیس پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی گفت: تراکم باالی مواد قابل اشتعال و نبود سیستم اطفاء حریق 
استاندارد مهمترین عوامل وقوع حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان 

پالسکو بود.
علی بیت اللهی اظهار کرد: طبق ارزیابی های اولیه، ساختمان پالسکو از 
یک سو دربردارنده مواد قابل اشتعال نظیر منسوجات و پوشاک و از سوی 

دیگر فاقد سیستم اطفاء حریق استاندارد بود.
وی افزود: طبقات فوقانی ساختمان ابتدا دچار حریق شده و با توجه به 
اینکه این ساختمان دارای سازه فلزی یکپارچه بوده است، بر اثر حرارت، 
مقاومت وزنی خود را از دست داده است. طبقاتی که کانون حریق بوده 

نرم می شود و نمی تواند وزن طبقات فوقانی را تحمل کند.
رییس پژوهشکده ساختمان مرکز تحقیقات با بیان اینکه در ساختمانهای 
یکپارچه از دست رفتن توان یک ستون باعث صدمه به کل سازه می شود 
گفت: در این حادثه طبقات فوقانی روی طبقه ای که تحت تاثیر آتش با 
حرارت بسیار باال بوده فرو ریخته و کل اسکلت نتوانسته وزن سازه های 

فرو ریخته را تحمل کند، بنابراین فروریزش کلی اتفاق افتاده است.
بیت اللهی، وجود پلیس ساختمان، بخصوص برای بناهای قدیمی را 
ضروری دانست و گفت: حادثه پالسکو از چند محور قابل ارزیابی است؛ 
یکی از دیدگاه مقاومت ساختمان در برابر آتش، موضوع دیگر مسائل 
سازه ای این ساختمان و مساله ی مهم دیگر به مدیریت بحران مربوط 
می شود. نحوه امداد و نجات و چگونگی رفتار مردم با نیروهای خدماتی 
مجموعه عواملی است که  دست به دست هم می دهد تا ابعاد یک فاجعه 
باال یا پایین بیاید. از این سه دریچه باید حادثه مورد واکاوی قرار گیرد که 

در روزهای آینده جزییات آن را منتشر می کنیم.
وی تصریح کرد: موقعیت ساختمان پالسکو در بافت متراکم تجاری قرار 
دارد. ساختمان پالسکو نماد تجارت در شهر تهران است اما معابر باریک، 
عدم رعایت استانداردهای الزم در اطراف ساختمان و قدمت بیش از 50 

سال، دالیلی بوده که دامنه بحران را در این حادثه باال برده است.
رییس پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه مسکن و 
شهرسازی ادامه داد: مورد دیگر موضوع رفتار مردم است. هم مردمی که 
ناظر این ماجرا بودند و هم مردمی که منافعی داشتند و نمی خواستند 
اموال، اجناس، اشیاء، مدارک و غیره از بین برود. در چنین مواردی نیازمند 
رفتار صحیح هستیم ولی در حادثه پالسکو دیدیم چون آموزشهای الزم 
صورت نگرفته دچار وضعیت بی نظمی شدیم که حتی راه آمبوالنسها و 
آتش نشانان مسدود شده بود. بیت اللهی با تاکید بر خطرپذیری سازه 
پالسکو اظهار کرد: ساختمان پالسکو ساختمان اول و آخر تهران نیست 
که در وضعیت خطرناک قرار دارد. از این نوع سازه با این نوع وضعیت 
از نظر خطرپذیری در تهران زیاد داریم. در بازار تهران و اطراف همین 
ساختمان، پاساژهای مختلفی با قدمت باال وجود دارد. همچنین با توجه 
به اینکه مالکیت این ساختمانها خصوصی است در این نوع مالکیت، 

مدیریت ساختمان باید قوی عمل کند و اقدامات ایمنی را رعایت کند.
وی بر نقش ارگانهای دخیل در امر پایش مستمر ایمنی ساختمانها تاکید 
و تصریح کرد: از نظر الزامات اجرایی ساختمانهای موجود و قدیمی، پلیس 
ساختمان به شدت مغفول مانده است. طبق مبحث 7 و 21 مقررات ملی 
ساختمان موارد ایمنی باید رعایت شود، فرض را بر این می گذاریم که 
برای ساختمانهای جدیدالتاسیس این مباحث جدی گرفته می شود اما 
ساختمانهای قدیمی به شدت مغفول مانده که رسالت مطبوعاتی و ملی ما 
ایجاب می کند ایمنی را رعایت کنیم تا دچار وضعیتی مشابه ساختمان 

پالسکو نشویم.

خبر

ریزش  به  اشاره  با  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
از  تعدادی  باختن  جان  و  پالسکو  ساختمان 
بعد  و  ننشینند  مسئوالن  گفت:  آتش نشانان 
که اتفاق دوباره ای افتاد به فکر بیفتند بلکه باید 

پیشگیری کنند. 
والمسلمین صدیقی  در خطبه  االسالم  حجت 
اول نماز جمعه گفت: تقوی سرمایه انسانها است و 

کسی که تقوا ندارد فقیر حساب می آید.
وی افزود: یاد قیامت و نتایج اعمال در پایان کار به 
انسان بصیرت می دهد، انسان را فعال می کند و از 

تنبلی و کسالت دوری می دهد.
این  گفت: همچنین  تهران  نماز جمعه  خطیب 
مساله به انسان هشدار می دهد که نتیجه کارها 
را به خودش می دهند و هر کاری کند سفره ای 
برای خودش پهن کرده است در واقع عمل انسان 

نشان دهنده جزای انسان است.
حجت االسالم والمسلمین صدیقی با اشاره به آیاتی 
از سوره مبارکه کهف گفت: در آیه 49 این سوره 
امده است در روز قیامت کتابی وضع و دادگاه عدل 
الهی مستقر می شود و تمام پرونده های خلیئق 
آنهایی که پرونده   ، مورد بررسی قرار می گیرد 
خوبی ندارند و در هر صفحه چندین گناه، جرم، 
دروغ، تقلب، دل شکستن، آزار به دیگران و ظلم 

نوشته شده است ، نگران هستند.
امام جمعه موقت تهران گفت : براساس تحلیل آیت 
اهلل طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان خدا در روز 
قیامت سه نوع پرونده به اهل محشر ارائه می دهد 
یکی پرونده کل بندگان در همه نسل ها ، دیگری 
پرونده هر امت و سوم پرونده های شخصی افراد 

است.
حجت االسالم والمسلمین صدیقی افزود: خداوند 
در این پرونده ها به گناهان کوچک و بزرگ انسانها 
توجه می کند و در تحلیل آیت اهلل طباطبایی آمده 
است که چرا گناهان صغیر مقدم بر گناهان کبیر 
است ؟ دلیل آن هم این است که خداوند می گوید 

شما گناهان کوچک را کوچک نشمارید .
وی افزود: در روز قیامت گناهانی که به حساب نمی 
آوریم متوجه ما می شود شاید خودمان یکسری 
از آنها را حساب نکنیم اما خداوند همه آنها را در 

نظر دارد.
خطیب نماز جمعه تهران اظهار داشت : روز قیامت 
چیز جدیدی را نمی بینیم بلکه آنچه که عمل کرده 
ایم پیش روی مان ظاهر می شود ، برای مثال ثواب 
نماز جمعه به اندازه حج است و در روز قیامت نماز 
جمعه را به شکل حج می بینیم و آنهایی که اهل 
فتنه هستند تنورها و گودالهای آتشین خود را 

حاضر خواهند دید.
 امام جمعه موقت تهران با تسلیت به خانواده های 
بازمانده شهدای آتش نشان گفت : آتش نشانان 

همیشه درخط مقدم ایثارند.
خطبه  در  صدیقی  والمسلمین  االسالم  حجت 
دوم نماز جمعه تهران با اشاره به حادثه غم بار 
خیابان جمهوری افزود: مومن به مومن عاطفه دارد 
و این برادران آتش نشان همیشه در صحنه حضور 
دارند ، سنگرنشین هستند و با آب و آتش و خطر 

درگیرند.
وی ادامه داد : برادران آتش نشان جانشان در خطر 
است و وقتی بیرون می روند زن و بچه هایشان 
نمی دانند که سالم برمی گردند یا خیر و آنها 

همیشه در این حوادث جانشان در خطر است.
حجت االسالم والمسلمین صدیقی افزود: متاسفانه 
به   ، افراد هنوز خبری نیست  این  از  تعدادی  از 
خانواده افرادی که در این حادثه شهید شده اند ، 
تسلیت می گوییم و امیدواریم خداوند درگذشتگان 

را با شهدا محشور کند.
وی ادامه داد: آتش نشانان همیشه در خط مقدم 
ایثارند و مسئوالن باید از تکرار اینگونه  حوادث 

پیشگیری کنند.
خطیب نماز جمعه تهران افزود: مسئوالن ننشینند 
و بعد که اتفاق دوباره ای افتاد ، به فکر بیفتند بلکه 

باید پیشگیری کنند. 
وی گفت: به مسئوالنی که در این دو روز اخیر 
بودند ، می گویم که اینها عبرتی است که باید 

پیشگیری شود و همیشه باید مجهز بود.
امام جمعه موقت تهران افزود: ما همیشه دشمن 
بیرونی و درونی داریم و مسئوالن باید برای روبرو 
شدن با بحران های داخلی مثل سیل و زلزله و 
مانند ان آماده باشند و باید همیشه همه حوادث را 
رصد کنیم و در هر میدانی سالح الزم را در اختیار 

داشته باشند تا خطر را دفع کنند.
حجت االسالم و المسلمین صدیقی گفت : بعضی 
از افراد هنوز در این مکان گرفتار هستند که اگر 
به خانواده  و  پیدا شوند  اهلل  انشاء  زنده هستند 
هایشان برگردند و اگر شهید شدند خدا به خانواده 

هایشان صبر دهد و با شهدا محشور شوند.
امام جمعه موقت تهران در ادامه خطبه دوم نماز 
جمعه تهران گفت : دهه فجر به فرموده راحل ، 
انفجار نور و تجلی قدرت ایمان و معنویت بود که از 

آستین ملت ایران بیرون آمد.
را  و شرق  لرزاند  را  غرب  انقالب  این  افزود:  وی 
حیران کرد و معجزه ای را خلق کرد ،این انقالب که 
در دهه فجر به پیروزی رسید ، معجزات و کرامات 

فراوانی داشته است و دارد. 
حجت االسالم و المسلمین صدیقی افزود: دهه فجر 

قدرت ایمان و معنویت و قدرت والیت است .
وی ادامه داد: یک رژیم مرتجع و مجهز به همه 
امکانات امنیتی و با وجود ساواک خشن و بی رحم 
که نفسها را خفه کرده بود و در یک خفقان حرکت 
را از آنان گرفته بود ، از پا درآمد و انقالب به پیروزی 

رسید.
این  برداشتن  گفت:  تهران  موقت  جمعه  امام 
از  بزرگ  قدرتهای  به  متکی  و  مرتجع  حکومت 

رهاوردهای انقالب اسالمی بود.
وی ادامه داد: در آن روزها جهان دو قطبی بود و 
شوروی و آمریکا دو قطب جهان بودند و برای همه 
ملت ها این باور پیش آمده بود که بدون اتکا به 
این دو قطب نمی توانند حیات داشته باشند ولی 
انقالب آمد و راه نو را که بدون شرق و غرب بود ، 

انتخاب کرد و نتیجه گرفت.
حجت االسالم و المسلمین صدیقی افزود: رویکرد 
نه شرقی و نه غربی ،  میوه شیرینی بود که بشریت 
تجربه نکرده بود. وی ادامه داد: انقالب به پیروزی 
پایه  را  امنی  پناهگاه  و  بنای مستحکم  و  رسید 
گذاری کرد ، شاه بیرون رفت و وابستگی از بین 
رفت و انقالبی که رنگ و روی مردمی را در پی 

داشت به روی کار آمد.
گفت: خود  والمسلمین صدیقی  االسالم  حجت 
انقالب، ایجاد کننده و موسس و  مردم در این 

پاسدار هستند و هم والیت بر دلها حاکم است.
خطیب نماز جمعه تهران رفتار امریکا در اجرای 
برجام را برگ جنایت دیگری در پرونده سیاه و 

ننگین آمریکا دانست.
حجت االسالم والمسلمین کاظم صدیقی در ادامه 
خطبه دوم نماز جمعه تهران با اشاره به یک ساله 
شدن برجام گفت : برخی همچنان در این باره 

شعار می دهند اما مردم واقعیات را می دانند و در 
این موضوع برگ جنایت دیگری بر پرونده ننگین 

آمریکا افزوده شد.
وی تصریح کرد: کسانی که آمریکا را بزک و ابراز 
خوش بینی می کردند و بسیار دلگرم به سراغش 
می رفتند ، وعده داده بودند که با برجام مشکالت 
اقتصادی کشور و همه نیازهای مردم رفع می شود 
و بنا بود یک سال قبل همه تحریم ها برداشته 
و رفع مشکالت آغاز شود اما با گذشت یک سال 
رکود اقتصادی ، بیکاری جوانان و تعطیلی مراکز 

تولیدی ادامه دارد.
امام جمعه موقت تهران افزود: طرف مقابل نه فقط 
تحریم ها را بر نداشته است بلکه تحریم های جدید 
نیز افزوده شد به همین علت مردم ما حق دارند 

که همچنان شعار »مرگ بر آمریکا« سر دهند.
بخش  در  صدیقی  والمسلمین  االسالم  حجت 
حفظ  تهران  نمازجمعه  دوم  خطبه  از  دیگری 
اعتماد مردم به نظام اسالمی در 4 دهه اخیر را از 

معجزات و کرامات انقالب اسالمی دانست.
وی گفت: بسیاری مواقع یک سال پس از وقوع 
بانیان  و  زده می شوند  کنار  مردم   ، ها  انقالب 
انقالب انزوا در پیش می گیرند ، گروه های جدید 
حاکم و با تغییر هویت انقالب ها، آرمان ها عوض 
می شوند اما انقالب ما با امامت ولی فقیه آغاز شد و 
امت زیر این پرچم شهید و جانباز دادند و شکنجه 

شدند اما به استقامت خود ادامه دادند.
امام جمعه موقت تهران افزود: مردم با همه چالش 
ها به ویژه با فتنه 88 مقابله کردند و با آنکه در این 
مدت مسئوالن مختلف دچار فراز و نشیب و افراط 
و تفریط شدند و دولت ها نیز گاهی در این خط و 
آن خط بودند ، اما مردم همواره با صالبت در خط 

امام و رهبری باقی ماندند.
کرد:  اضافه  والمسلمین صدیقی  االسالم  حجت 
پای  انتخابات  مردم همواره در همه دوره های 
صندوق های رأی سرافرازانه حضور یافتند و هر 
سال با حضور در دو راهپیمایی 22 بهمن و روز 
قدس همبستگی و وابستگی خود را به نظام و 
والیت فقیه اعالم کردند و همچنان بالنده ، توفنده 
، پرخروش ، مستحکم و دشمن شکن در صحنه 
حاضرند و تا ظهور حضرت مهدی )عج( انشااهلل این 

حضور ادامه خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از خطبه دوم نمازجمعه 
تهران با تسلیت اعدام سه جوان شیعه بیگناه انقالبی 
بحرینی تصریح کرد : این رژیم پلید ، خونخوار 
،وابسته ، ضعیف و پوسیده از ابتدا نیز مشروعیت 
نداشت ، حق رأی را از ملتش سلب کرده است در 
حالی که ملت بحرین مانند کشورهای دیگر صرفاً 
می خواهند رأیشان نافذ باشد که این مبتنی بر 
حقی است که دنیا شعارش را می دهد و آن اعتماد 

به رأی مردم است.
خطیب نمازجمعه تهران افزود: حکومت بحرین 
حکومتی تحمیلی بر این ملت است که برای ادامه 
حیات ننگینش مدام مردم را سرکوب می کند و 
زندان هایش پر از علما ، متدینین و مردم آزاده 
بحرین است و آنان را شکنجه می کند و حتی به 

طور فجیع به قتل می رساند.
حجت االسالم والمسلمین صدیقی گفت: حکومت 
بحرین این سه جوان را نیز به قتل رساند و حتی 
اجساد مطهر آنان را به خانواده هایشان نداد اما 
زخم  بر  تا  فرستاد  آنان  برای  را  هایشان  لباس 

مجروح قلب هایشان نمک بپاشد.
وی تاکید کرد: این نظام وابسته مطمئن باشد که 
ظلم پایه های قصر ننگینش را سست تر و این 
کند  می  کوتاهتر  را  حکومتش  عمر   ، ها  خون 
؛ مردم مومن و متکی به خداوند بحرین با الگو 
گرفتن از استقامت ایرانیان که شاه ظالم را بیرون 
کردند حکومت ننگین خود را این دولت سلطنتی 
غیرقانونی ساقط خواهند کرد و پیروز خواهند شد.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از خطبه 
دوم نماز جمعه تهران با تکریم شخصیت مرحوم 
فقید  رئیس  اهلل هاشمی رفسنجانی گفت:  آیت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام چند دوره رئیس 
مجلس ، رئیس جمهور ، عضو شورای انقالب و 
جزو مجاهدان تراز اول دوران ستم شاهی بود که 
رحلتش را به مقام معظم رهبری ، مردم و خانواده 

محترم آن مرحوم تسلیت می گوییم.
قدردانی  با  صدیقی  والمسلمین  االسالم  حجت 
باشکوه مردم در مراسم تشییع پیکر  از حضور 
آن مرحوم افزود : حضور مردم در تشییع پیکر 
این روحانی و عالم سفر کرده شبیه بصیرتی بود 
که مردم در 9 دی از خودشان نشان دادند و با 
حرکت فراگیر ملی در راهپیمایی آن روز در سال 
88 آقای هاشمی را حفاظت کردند و اال در آن 

مرحله دیگر چیزی باقی نمی ماند.
راهپیمایی  آن  در  هم  مردم  کرد:  تصریح  وی 
حفاظت کردند و هم در مراسم تشییع ،زیرا عده 
ای دندان تیز کرده بودند که با سوءاستفاده از 
اما  کنند  جریانی  حرکت  هاشمی  آقای  مراسم 
حضور فراگیر مردم آنچنان خداپسند بود که به 
هیچ کس مجال فتنه نداد و نگذاشتند دشمنان ، 

آن مرحوم را مصادره کنند.
خطیب نمازجمعه تهران ، حضور باشکوه مردم در 
تشییع مرحوم هاشمی رفسنجانی را بصیرت  و 
حرکت بهنگام مردم دانست که عزت و سرافرازی 
برای نظام و حمایت از والیت و قدردانی از زحمات 
دوران دفاع مقدس و مجاهدت آن عزیز سفر کرده 

بود.
حجت االسالم والمسلمین صدیقی همچنین پیام 
مقام معظم رهبری درخصوص درگذشت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی را پیام فوق العاده این حکیم 
دانست  بصیرت  و چشمه  دوران  بصیر   ، فرزانه 
که نگذاشتند حقی از آن مرحوم ضایع شود و از 
گذشته ها ، عواطف و خدمات آقای هاشمی یاد 
کردند و نگذاشتند به دست فراموشی سپرده شود.
وی همچنین با قدردانی از اقدام رسانه ملی در 
پوشش مراسم مرتبط با درگذشت آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی گفت : رسانه ملی در این باره مانند 
دوران انتخابات و دیگر رویدادها با همه ظرفیت 

ایفای نقش کرد و هیچ چیز کم نگذاشت.
خطیب نمازجمعه تهران همچنین از متانت خانواده 
آیت اهلل هاشمی به ویژه برادران و فرزندانش که 
هیچ مجالی به دشمنان و مخالفان انقالب ندادند 

و زیر پرچم والیت حرکت کردند ، قدردانی کرد.
همچنین  صدیقی  والمسلمین  االسالم  حجت 
آستانه  مذاکرات  اجالس  نزدیکی  به  اشاره  با 
ابراز امیدواری کرد این نشست که با ابتکار عمل 
جمهوری اسالمی ایران ، روسیه و ترکیه برگزار می 
شود در مسئله آتش بس اثرگذار باشد و شیعیان 

مظلوم و تحت محاصره فوعه و کفریا نجات یابند.
وی در پایان هم گفت : صالبت آمریکا شکسته 
و قدرتش رو به افول است ، در این نشست هیچ 
نقشی ندارد و حال آنکه خود را کدخدا می دانست 
و فکر می کرد بدون او هیچ کاری نمی توان کرد 
در حالی که استحکام انقالب اسالمی مدام رو به 

افزایش است.

صدیقی: آتش نشانان همیشه درخط مقدم ایثارند

برجام،برگجنایتدیگریدرپروندهسیاهآمریکا
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 نوبت دوم

دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا وارد 
اوباما  باراک  استقبال  مورد  و  کاخ سفید شد 
برگزاری  زمان  شدن  نزدیک  با  گرفت.  قرار 
واشنگتن  مردم  ترامپ  تحلیف  مراسم 

تظاهرات کردند.
شبکه  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به 
دونالد  داد:   گزارش  المیادین  تلویزیونی 
ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا وارد کاخ 
قرار  اوباما  باراک  استقبال  مورد  و  سفید شد 

گرفت.
با رئیس جمهور  آمریکا  پیروز  رئیس جمهور 

کنونی این کشور در کاخ سفید دیدار کرد. 
اوباما رئیس جمهور آمریکا برای آخرین بار از 
با  دفتر کار خود در کاخ سفید خارج شد و 
دونالد ترامپ رئیس جمهوِر جدید این کشور 
جمهور  رئیس  پسر،  بوِش  جرج  کرد.  دیدار 

مراسم  برگزاری  محل  به  نیز  آمریکا  اسبق 
تحلیف دونالد ترامپ آمده است.

معترضان مخالف دونالد ترامپ رئیس جمهور 
های  ورودی  در  تجمع  با  آمریکا  منتخب 
محل برگزاری مراسم تحلیف وی، در تالش 
تظاهرکنندگان  ورودیها هستند.  بستن  برای 
نوشته هایی دردست داشتند که روی  تابلو 
و  ضدمهاجرتی  ضدمواضع  شعارهایی  آنها 

نژادپرستانه ترامپ نوشته شده بود.
مردم واشنگتن با حضور در خیابان ها علیه 
رئیس جمهور جدید آمریکا تظاهرات کردند.

شبکه تلویزیونی پرس تی وی اعالم کرد ، با 
تحلیف  مراسم  برگزاری  زمان  شدن  نزدیک 
آمریکا،  جدید  جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد 
خیابانهای  به  او  مخالفان  از  زیادی  عده 
واشنگتن آمده اند و علیه او شعار می دهند. 

خود  با  هایی  نوشته  تابلو  مردم  از  شماری 
حمل می کنند که روی آنها شعارهایی علیه 
ترامپ  نژادپرستانه  و  مهاجرتی  ضد  مواضع 

نوشته است است. از جمله نوشته ها این است 
»از مهاجران طرفداری کنید و به نژادپرستی 

نه بگویید.«

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان با اشاره به برگزاری کنگره ملی مدیریت 
امور جوانان گفت: در این کنگره قصد داریم که 
هر دستگاه از منظر خودش به موضوع جوانان 
مطالبات  پیگیری  در  پراکندگی  و  نکند  نگاه 

جوانان وجود نداشته باشد.
محمدرضا رستمی اظهار کرد: بیش از 22 نفر 
امور  مدیریت  کنگره  در  کشور  استانداران  از 
جوانان شرکت می کنند. با برگزاری کنگره ملی 
مدیریت جوانان قصد داریم به توافقی تقریبا 
ستاد  عضو  اجرایی  دستگاه های  بین  جامع 

ساماندهی جوانان دست یابیم .
وی در ادامه گفت: بیانیه دستگاه های اجرایی 
اساس  بر  جوانان  امور  مدیریت  کنگره  در 
سخنرانی های رسمی و کلیدی و جمع بندی سه 
پنل تخصصی تکمیل و به عنوان بیانیه پایانی 
اعالم می شود تا با توجه به روند سه سال و نیم 
اخیر حوزه جوانان چشم انداز حرکتی این حوزه 

مشخص شود.

کنونی  وضعیت  اصالح  راه  کرد:  تصریح  وی 
تداوم مسیرهایی است که در پیش گرفته ایم. 
به عنوان نمونه ابتدا برای تشکیل جلسات ستاد 
داشتیم  مشکل  جوانان  امور  ساماندهی  ملی 
ولی با انجام برنامه ریزی و پیگیری امور موفق 
شده ایم در سطح ملی 17 جلسه و در استان ها 
و شهرستان ها بیش از 3270 ستاد ساماندهی 
امور جوانان را برگزار کنیم. دستگاه های اجرایی 
می کنند  تالش  و  مشارکت  جلسات  این  در 
همسو با سیاست ها و برنامه های حوزه جوانان 

عمل کنند.
شکل گیری  اینکه  بیان  با  پایان  در  رستمی 
و  نگرش ها  تغییر  موجب  گفتمانی  روند  این 
رفتارها شده است،گفت: تشکیل کنگره ملی 
است.  به سوی جلو  امور جوانان گام دیگری 
وزرا  از  مختلف  سطوح  از  دستگاه ها  همه 
استانی در آن  و مدیران  استانداران  تا  گرفته 
شرکت می کنند و جهت گیری ها، دغدغه ها و 

چالش های خود را مطرح می کنند.

ترامپواردکاخسفیدشد

تالشبرایرفعپراکندهکاریدرحوزهجوانان
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برخورداریبرجامازپشتوانهقطعنامهشورایامنیت

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: برجام از 
پشتوانه قطعنامه شورای امنیت برخوردار است.

عالءالدین بروجردی در جمع خبرنگاران، برجام را یک صحنه کارزار 
سیاسی بین المللی برای ایران اسالمی دانست و با اشاره به اینکه این مهم 
نهایتا منجر به توافقات شد و خیلی از گره ها بعد از آن باز شد، اظهار کرد: 
پس از برجام موانع مربوط به صادرات نفت و تحریم هایی که به ملت ایران 
تحمیل شده بود باز شد و خوشبختانه امروز شاهدیم که میزان تولید نفت 

به قبل از تحریم ها برگشته است.
وی اضافه کرد: امروز میزان تولید نفت در کشور به دو میلیون و چهارصد 

هزار بشکه رسیده است.
بروجردی بیان کرد: پیش از برجام برای حضور کشتی های ایرانی در 
نقاط مختلف دنیا با محدودیت هایی مواجه بودیم و حتی این حق را 
نداشتیم از پرچم کشورمان در کشتی ها استفاده کنیم و از پرچم های 

دیگر استفاده می کردیم.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس ادامه داد: پیش از برجام 
هواپیماهای کشور در دیگر کشورها نمی توانستند سوخت گیری کنند و 

حتی امکان مبادله پول از طریق سیستم بانکی وجود نداشت.
بروجردی با بیان اینکه باتوجه به موضع گیری اتحادیه اروپا اگر دولت 
جدید آقای ترامپ بخواهد برجام را بر هم بزند ما مخالفیم و قطعا این 
موضوع مهمی خواهد بود و عمال آمریکا را در میان هفت کشوری که 
امضاءکننده برجام هستند در انزوا قرار می دهد گفت: آمریکایی ها با توجه 
به اینکه برجام از پشتوانه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برخوردار 
است ناگزیرند تبعیت کند و چنانچه بخواهد بازی را بر هم بزند طبیعتا 

قبل از همه به خودشان ضرر خواهد رسید.

روسیهمخالفاعمالهرگونهفشاربربرنامهموشکیایران
یک دیپلمات روسی با تاکید بر اینکه، نباید از برجام در اشکال جدید 
استفاده شود گفت: روسیه مخالف اعمال هرگونه فشار بر برنامه  موشکی 

ایران و بخش تسلیحات نظامی ایران است.
والدیمیر سافرونکوف، معاون نماینده  دائمی روسیه در سازمان ملل گفت: 
روسیه از شورای امنیت سازمان ملل می خواهد تا از توافق جامعه هسته ای 

ایران در شکل های جدید استفاده نکند.
این دیپلمات روسی از دبیرخانه  سازمان ملل خواست، تا بر اقدامات 
دلبخواهی که مغایر با بند 27 قطعنامه  2231 تصویب شده در شورای 

امنیت است نظارت کند و از توافق جامعه هسته ای ایران حمایت کند.
وی افزود: ماهیت بی سابقه  ابعاد برجام به نحوی است که به طور واضح 

تعریف شده است.
دیپلمات روس تاکید کرد: هرگونه تالشی برای جلوگیری از برداشته 
شدن تحریم های چند جانبه و بازگشت ایران به بازار اقتصاد جهانی 

اشتباه و  ناپسندیده است.
جفری فلتمن، معاون امور سیاسی سازمان ملل پیش تر گفته بود که طی 
سال نخست اجرای برجام ، ایران هیچگونه اقدامی را مغایر با تعهدات خود 

انجام نداده است.

دستگیریعواملتعرضبهسفارتایراندردانمارک
بنابر اعالم رئیس پلیس کپنهاگ، 6 تن از عناصر ضد انقالب که روز پنج 
شنبه به ساختمان سفارت ایران در این شهر دانمارک حمله کرده بودند، 

دستگیر شده اند.
هنریک استورمر، رئیس پلیس شهر کپنهاگ در دانمارک در این باره به 
خبرگزاری فرانسه گفت: 6 فرد ایرانی صبح روز پنج شنبه از فنس های 
اطراف سفارت ایران در کپنهاگ باال رفته و بنرها و تابلوهایی را با محتوای 

مخالفت با رژیم ایران در باغ سفارت نصب کردند. 
وی افزود: این افراد همچنین اقدام به پایین آوردن پرچم ایران در محل 
سفارت کردند. چهارنفر از این افراد در خواست پناهندگی در سوئد دارند 

و دو نفر از آنها مقیم سوئد هستند.
هم اکنون این افراد به دلیل ورود به محوطه ی سفارت ایران در بازداشت 

پلیس هستند.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در این باره گفت: وزارت 
خارجه در پی این حادثه سفیر دانمارک در ایران را احضار کرده است و 
خواستار برخورد جدی و مسئوالنه ی دولت دانمارک با عوامل تعرض به 

سفارت ایران شده است.

تظاهراتهزاراننفرضدترامپدرواشنگتن
در آستانه تحلیف دونالد ترامپ، نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، هزاران نفر مقابل کاخ سفید در واشنگتن در اعتراض به مواضع 
ترامپ تجمع کردند. دهها نفر ضد دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید 

آمریکا در شهر واشنگتن تظاهرات کردند.
حاضران در این تظاهرات با در دست داشتن پالکاردها و سر دادن 
شعارهایی مخالفت خود را با انتخاب ترامپ به مقام ریاست جمهوری 
آمریکا ابراز داشتند. بر روی برخی از پالکاردها نوشته شده بود: »نه به 

ترامپ«
در آستانه تحلیف دونالد ترامپ، نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، هزاران نفر از جمله شخصیت های معروف در اعتراض به مواضع  

ترامپ در شهر نیویورک نیز تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، یکی از خبرنگاران خبرگزاری 
فرانسه اعالم کرد معترضان که هزاران نفر می شدند، در اطراف میدان 
کولومبوس  و همچنین در طول خیابان سنترال پارک وست، خیابانی که 

پارک معروف نیویورک در حاشیه آن قرار دارد، تجمع کردند.
این مکان به این دلیل برای تجمع معترضان انتخاب شده بود که هتل 
و برج اینترنشنال ترامپ که نام رئیس جمهور آینده آمریکا را بر خود 
دارد، در این مکان قرار دارد. در این تجمع افراد معروف مانند بیل دو 
بالزیو، شهردار نیویورک، رابرت دو نیرو بازیگر معروف سینما، مایکل مور، 

کارگردان معروف سینما  حضور داشتند.
با خود حمل می کردند که روی آنها  معترضان پارچه نوشته هایی 
شعارهای »مبارزه با ترامپ هر روز«، »عدالت و حقوق مدنی برای همه« یا 

»عشق بر نفرت پیروز است« به چشم می خورد.
پاتریک ماوروس، طراح نیویورکی نیز اعالم کرد: ما با دولت ترامپ و ارزش 

هایی که دولت وی معرف آنهاست، مقابله می کنیم.
وی همچنین افزود: این واقعیتی است که مردم نمی خواهند بی حرکت 
بمانند و به آنها اجازه دهند هر کاری که می خواهند انجام  دهند. پاتریک 
ماوروس همچنین گفت: ما نظارت خواهیم کرد و آنها را در برابر مسئولیت 
هایشان قرار خواهیم داد. کارول بی  روانپزشک که با همسر خود در 
تجمع حضور یافته بود گفت ما برای این در اینجا هستیم که احساس می 
کنیم همه دستاورهای 50 سال گذشته را از جمله حقوق مدنی، آزادی 

بیان، حقوق بهداشت و درمان و حقوق زنان، از دست خواهیم داد.
بیل دو بالزیو که به طور مرتب مخالفت خود را با ترامپ به ویژه درباره 
مسائل مربوط به مهاجرت نشان می دهد، گفت: فردا پایان )اعتراضات( 
نیست. فردا آغاز است. ما از آینده ترسی نداریم. اگر صدای مردم شنیده 

شود، فردا بهتر خواهد شد.

برنامهششمتوسعه؛ازنماینزدیک
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، 
الیحه  در  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبات  اهم 

برنامه ششم توسعه را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این الیحه با یک 
سال تأخیر باالخره در اوایل مجلس دهم در دستور 
کار خانه ملت قرار گرفت و پس از چند بار رفت و 
برگشت سرانجام با عبور از صحن علنی مجلس، به 

شورای نگهبان ارسال شد.
ششم  برنامه  الیحه  تصویب  و  بررسی  و  تدوین 
که  طوری  به  انجامید  طول  به  ماه   5 مجموعاً 
کمیسیون تلفیق برنامه ششم حدود 50 جلسه برای 
بررسی آن وقت گذاشت و گزارش این کمیسیون 
نیز در طول 5 هفته ، 49 جلسه و 21 روز در صحن 
علنی مجلس بررسی شد و در مجموع 50 هزار نفر 

ساعت وقت برای بررسی آن اختصاص یافت.
همزمان با آغاز بررسی الیحه برنامه ششم توسعه 
سخنگوی  محمدخدابخشی  نگهبان،  شورای  در 
کمیسیون تلفیق برنامه ششم در نشستی خبری 
اهم موضوعات این برنامه را که از ابتدای سال 1396 
تا پایان سال 1400 و به مدت 5 سال اجرا خواهد 

شد، تشریح کرد.

رونماییازخودرویبرقیایرانی
درروزهوایپاک

رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت از 
در  دانش بنیان  شرکت  سه  تولیدی  محصوالت 
زمینه موتورسیکلت و خودروی برقی دیدن و با 
یکی از این خودروها رانندگی کرد. حجت االسالم 
پایان  از  پس  روحانی  حسن  دکتر  والمسلمین 
جلسه هیات دولت و در حیاط ساختمان دولت، 
محصول  »یوز«  دوسرنشین  برقی  خودروی  از 
شرکت دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، 
موتورسیکلت »آویتا« محصول پژوهشکده شهید 
موتورسیکلت  و  دانشگاه صنعتی شریف  رضایی 
برقی متعلق به شرکت دانش بنیان »بنا شریف« 
بازدید کرد و در جریان این بازدید با توضیحات 
معاون علمی و فناوری و مسئوالن این پروژه ها در 
جریان قابلیت ها و کیفیت این تولیدات قرار گرفت.
ساختمان  محوطه  در  همچنین  روحانی  دکتر 
هیئت دولت با یکی از محصوالت، رانندگی و ضمن 
خوب و کیفی ارزیابی کردن تالش تولیدکنندگان، 
لزوم توجه هر چه بیشتر به ارتقای کیفیت و ایمنی 

آن را مورد تاکید قرار داد.

خودروهاییباقیمتباالوکیفیتپایین
دو خودروی چینی مونتاژ داخل لیفان X 60 و 
ام وی ام 550 در حالی در دو مدل دنده دستی و 
اتوماتیک در بازه قیمتی باالتر از 50 و 60 میلیون 
پایین ترین سطح  در  که  می شوند  عرضه  تومان 

کیفی قرار دارند.
پیش از این اعالم شده بود که براساس جدیدترین 
بازرسی  شرکت  سوی  از  گرفته  صورت  ارزیابی 
کیفیت و استاندارد ایران، 11 مدل خودروی سواری 
تولید داخل در پایین ترین سطح کیفی قرار دارند.

این خودروها شامل سایپا 111، سایپا 132، سایپا 
131، تیبا، تیبا هاچ بک، ام وی ام S 110، پژو پارس، 
ام وی ام 550  و   X  60 لیفان  پژو 405،  سمند، 
هستند که تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را در 
ارزیابی ها کسب کرده اند. در مدل ارزیابی کیفیت 
خودروهای داخلی، این محصوالت بسته به کیفیت 
خود یک تا پنج ستاره دریافت می کنند که یک 
ستاره پایین ترین سطح کیفی و پنج ستاره باالترین 

سطح کیفی را نشان می دهد.
در این میان نکته قابل توجه در بررسی وضعیت 
تولید و عرضه خودروهای داخلی یاد شده این است 
که در میان این خودروها 9 مدل در بازه قیمتی 
کمتر از حدود 35 میلیون تومان و به اصطالح در 
رده کم  قیمت ترین خودروهای داخلی قرار دارند، 
ولی دو مدل از آنها در بازه قیمتی باالتر از 50 و 60 
میلیون تومان عرضه می شوند. این در حالی است 
که خودروسازان معتقدند بین کیفیت و قیمت 

خودرو رابطه مستقیمی وجود دارد.

خبرخبر

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی جریانها و 
رسانه ها با پولهای انگلیسی اقدام به مرجع تراشی 
می کنند، نسبت به آسیبهایی که می تواند متوجه 

نهاد روحانیت باشد هشدار داد.
آیت اهلل آملی الریجانی در همایش »روحانیت، 
صیانت و پیشگیری« که به همت دادستانی کل 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  در  روحانیت  ویژه 
اسالمی برگزار شد، تصریح کرد: امروز روحانیت نه 
تنها در کشور ما بلکه در منطقه و جهان نقش 
موثر و بی بدیلی دارد. علت تاثیرگذاری روحانیت 
در سطح منطقه ای و بین المللی، در واقع تاثیر 

جمهوری اسالمی در منطقه و جهان است.
رییس دستگاه قضایی در ادامه، سه نقش و وظیفه 
مهم روحانیت را برشمرد و اظهار کرد: اولین نقش 
روحانیت، معرفت دینی و تالش در جهت توسعه 
آن است. بر این اساس، فهم مجتهدانه کتاب و 
سنت از اساسی ترین وظایف روحانیت به شمار 
می رود و لذا می توان به جرأت گفت که تحصیل 

اجتهاد، نوعی جهاد است.
نهاد  پاسخگویی  لزوم  بر  تاکید  با  آملی الریجانی 
روحانیت به سئواالت جامعه امروز بر مبنای فهم 
دقیق و عالمانه قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت 
)ع(، خاطرنشان کرد: قرآن و روایات باید در معارف 

متعدده مورد نیاز جهان امروز، محل رجوع باشند.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه روحانیت باید آماده 
عرضه اندیشه های مجتهدانه برای ایجاد تحول 
در علوم انسانی باشد، بر لزوم هوشیاری نسبت به 
ترویج برخی دیدگاه ها در حوزه از جمله بحث 

نسبی گرایی هشدار داد.
آملی الریجانی، تبلیغ دین را دومین وظیفه اساسی 
روحانیون دانست و گفت: روحانیت موظف است 
جمله  از  نوین  ابزارهای  همه  از  تبلیغ  مقام  در 
نرم افزارهای تلفن همراه و شبکه های اجتماعی 
استفاده کند و در همه عرصه  های فرهنگی حضور 

داشته باشد. به عنوان مثال چه ایرادی دارد یک 
روحانی فیلمنامه بنویسد؟

رییس قوه قضاییه، سومین نقش روحانیت را نقشی 
دانست که به موجب ساختار سیاسی جمهوری 
اسالمی برای روحانیون ایجاد شده است و افزود: 
جایگاه واالی والیت فقیه نشان می دهد که قانون 
به  بدیلی  بی  نقش  اسالمی  جمهوری  اساسی 

روحانیت داده است.
آملی الریجانی افزود: عالوه بر جایگاه والیت فقیه، 
تصدی بسیاری از مناصب مهم در کشور بر عهده 
روحانیت است و این وظیفه روحانیون را بسیار 
سنگین می کند. رییس قوه قضاییه با اشاره به 
جایگاه روحانیت در کسوت قضاوت نیز بر لزوم 
یاری رساندن حوزه ها به قضات روحانی در جهت 

فهم عمیق مفاهیم فقهی تاکید کرد.
آملی الریجانی با بیان اینکه در هر سه نقش و 
دارد،  روحانیت آسیب هایی وجود  برای  وظیفه 
خاطرنشان کرد: در مورد فهم کتاب و سنت، یکی 
از آسیبها به زبان ساده، رخوت و تنبلی است و این 

موجب می شود که در پاسخ به برخی سواالت روز 
چالشهایی به وجود بیاید.

رئیس قوه قضاییه در ادامه، نشناختن مخاطب را 
مهمترین آسیب نقش تبلیغی روحانیون دانست و 
اظهار کرد: روحانیت باید به گونه ای سخن بگوید 
که بر دل مخاطب بنشیند. درست مانند ادبیاتی 
بنابراین  گرفت.  می  کار  به  مطهری  شهید  که 
روحانی مبلغ باید نیاز جامعه و زبان مخاطب را به 

خوبی بشناسد.
آملی الریجانی آسیب های نقش سوم روحانیت را 
فراوان دانست و گفت: نشناختن عالم سیاست و 
خط دشمن، مهمترین مولفه ای است که به جایگاه 
روحانیت در عرصه سیاسی لطمه وارد می کند. اگر 
یک روحانی، بصیرت سیاسی نداشته باشد آسیب 
این امر متوجه نظام، کشور و بلکه جهان اسالم 

خواهد شد.
جمله  از  را  اخالقی  انحطاط  الریجانی،  آملی 
جمله  از  افراد  همه  برای  عمومی  آسیبهای 
روحانیون دانست و با تاکید بر آیات قرآن کریم 

پیرامون اشارات مربوط به جهان آخرت افزود: اگر 
یک مبلغ یا سیاستمدار روحانی دچار سقوط و 
انحطاط اخالقی شود، ضرر عظیمی متوجه جامعه 

و دین مبین اسالم خواهد شد.
رییس دستگاه قضایی همچنین با تاکید بر لزوم 
به  روحانیت،  نهاد  در  نفوذ  بحث  گرفتن  جدی 
فرمایشات رهبر معظم انقالب در این زمینه اشاره 
کرد و گفت: امروز مقوله نفوذ یک پروژه عظیم و 
پیچیده است که از سوی غرب دنبال می شود. 
علت تالش غرب نیز دقیقا تاثیرگذاری جمهوری 

اسالمی در سطح منطقه و جهان است.
آملی الریجانی با اشاره به برخی آسیبهای دیگر 
اظهار کرد: همین امروز در حوزه ها کسانی از اهل 
فضل هستند که معتقدند سیاست ربطی به دیانت 
ندارد. بر این اساس، شاید افرادی ناخواسته نقش 
نفوذی را ایفا کنند و در جهت تحقق اهداف غرب 

گام بردارند.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم توجه روحانیت 
نقش  پیرامون  رهبری  معظم  مقام  ارشادات  به 
فتنه و نفوذ فتنه گران تصریح کرد: دادگاه ویژه 
روحانیت، فالن آقا را براساس اسناد معتبر محکوم 
کرده است، حاال بوقهای غربی از او مرجع تقلید 
می سازند. این همان مرجع تراشی انگلیسی است 
که به مدد پولهای انگلیس صورت می گیرد. نکته 
جالب ماجرا اینجاست که اتفاقا افرادی را مرجع می 
خوانند که واقعا درسشان را هم به خوبی در حوزه 
دنبال نکرده اند. وقتی حرف بوقهای تبلیغاتی را از 
حلقوم برخی داخلیها می شنویم چطور نباید نفوذ 

را باور کنیم؟
آملی الریجانی، راه مقابله با این آسیب ها را دارا 
بودن بصیرت کافی دانست و با تاکید بر لزوم حفظ 
شأن و جایگاه روحانیت از سوی خود روحانیون، 
نسبت به تالش در جهت حفظ تقوا و تزکیه نفس 

توصیه کرد.

رییس قوه قضاییه:

برخیباپولهایانگلیسیمرجعتراشیمیکنند

مطابق  خبرداد:  کشور  وزارت  سخنگوی 
انتخابات  شروع  دستور  صدور  فعلی،  قانون 
 29 تا  زمان  آن  از  که  است  ماه  اسفند   25
اجرایی  هیات های  داریم  فرصت  ماه  اسفند 
را در شهرستان های سراسر کشور تشکیل 

دهیم.
مهر،  ر  با  گفتگو  در  سامانی  سلمان  سید 
انتخابات  نام  ثبت  زمان  تغییر  درباره 
شوراها گفت: تغییر زمان ثبت نام نامزدهای 
روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات 
است  انتخابات  این  قانون  اصالح  به  منوط 
بر طرحی که در  که در حال حاضر مبتنی 
مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون 
در  موضوع  و  رسیده  تصویب  به  و  مطرح 
گرفته  قرار  مجلس  علنی  کار صحن  دستور 

است.
گزارش  اگر  افزود:  کشور،  وزارت  سخنگوی 
و  شود  مطرح  صحن  در  شوراها  کمیسیون 
زمان  برنامه  در  تغییری  برسد،  تصویب  به 
شوراهای  انتخابات  اجرایی  اقدامات  بندی 
اسالمی شهر و روستا ایجاد می شود که در 
این صورت زمان ثبت نام نامزدها نیز به تبع 
انجام  آن تغییر می کند و یک هفته زودتر 

خواهد شد.
و  امورمجلس  در  کشور  وزیر  مقام  قائم 
سوال  این  به  پاسخ  در  استانها  هماهنگی 
که اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها 
زمان  تغییر  صورت  در  که  اند  کرده  اعالم 
ثبت  با  همزمان  شوراها،  انتخابات  نام  ثبت 
نام انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد 
در  جمهوری  ریاست  نام  ثبت  گفت:  شد، 

مصوبه  مطابق  و  است  ماه  فروردین  اواخر 
نامزدها  نام  ثبت  زمان  شوراها  کمیسیون 
همزمان با هفته آخر اسفند ماه خواهد شد.

کشور  انتخابات  ستاد  حقوقی  کمیته  رئیس 
وزارت  که  ای  بودجه  مورد  در  همچنین 
کشور برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته 
انتخابات  برگزاری  برای  کرد:  تصریح  است، 
مجلس  در   96 بودجه  که  هستیم  منتظر 
از سوی ریاست محترم جمهوری  تصویب و 
ابالغ شود. میزان بودجه نهایی در آن قانون 

مشخص خواهد شد.
الکترونیکی شدن  بحث  در  کرد:  اضافه  وی 
رای  هویت  احراز  حوزه  در  هم  انتخابات، 
آراء  شمارش  و  اخذ  در  هم  و  دهندگان 
کشور  وزارت  طریق  از  زیادی  اقدامات 
با تعاملی که  امیدواریم که  صورت گرفته و 
با شورای نگهبان و جلسات مشترکی که با 
شوراها  انتخابات  بر  نظارت  مرکزی  هیات 
دست  عملیاتی  توافق  یک  به  ایم،  داشته 
فناوری  از  استفاده  بتوانیم  که  کنیم  پیدا 
های نوین را به میزان بیشتری در انتخابات 
زمان  درباره  سامانی  باشیم.  داشته  آینده 
تشکیل هیات های اجرایی انتخابات شوراها 
دستور  صدور  فعلی،  قانون  مطابق  گفت: 
خواهد  ماه  اسفند   25 انتخابات  شروع 
اسفند   29 تا  ماه  اسفند   25 از  ما  که  بود 
در  را  اجرایی  هیات های  داریم  فرصت  ماه 
شهرستان های سراسر کشور ظرف مدت 5 
روز تشکیل دهیم؛ اما اگر قانون تغییر کند 
زودتر  شوراها  انتخابات  دستور شروع  قطعا 

بود.  خواهد 

سامانی خبر داد:

دستورشروعانتخاباتشوراها25اسفندصادرمیشود
اشاره  با  سپاه  سخنگوی 
های  توطئه  و  خباثتها  به 
استکبار جهانی علیه اسالم و 
انقالب اسالمی، گفت: هدف 
اصلی دشمن را ایجاد تفرقه 
و دو قطبی کاذب بین مردم 

و مسئوالن است.
پاسدار  دوم  سردارسرتیپ 
رمضان شریف مسئول روابط 
عمومی کل سپاه در جمع  
بیش از 1900 نفر از افسران 
وظیفه درکرمانشاه  عزت ،  
اقتدار و امنیت ایران اسالمی 
مستحکم  رابطه  مرهون  را 

امت با رهبری دانست و اظهار کرد: جمهوری 
اسالمی ایران امروز در ایجاد امنیت پایدار یک 
الگو برای سایر کشورها به شمار می رود و امید 
است در اقتصاد نیز به عنوان یک الگو مطرح 

شود.
وی با اشاره به خباثتها و توطئه های استکبار 
گفت:  اسالمی  انقالب  و  اسالم  علیه  جهانی 
داعش به عنوان دست پرورده آمریکا، توانست 
اروپا را به هم بزند و درحالی در قلب  امنیت 
اروپا عملیات تروریستی انجام داد که با یاری 
نیروهای  اقتدار  و  هوشمندی  برکت  به  و  خدا 
نظامی و امنیتی وهمراهی ملت ، علیرغم توطئه 
ها ی گوناگون ،تروریستهای تکفیری موفق به 

خرابکاری در ایران نشدند.
سردار شریف با بیان اینکه مسئوالن قدر این 
 ، بدانند  را  مردم  صحنه  در  حضور  و  امنیت 
تصریح کرد:  هیچ جای جهان مانند ایران نیست 

که مسئوالنش در کمال آرامش بتوانند خدمت 
کنند و همه دولت هایی که در کشور روی کار 
آمده اند خودشان می دانند که اگر حمایت ها و 
هدایت های مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( 

نبود ، قادر به انجام این خدمات نبودند.
سخنگوی سپاه  هدف اصلی دشمن را  ایجاد 
تفرقه و دو قطبی کاذب بین »مردم و مسئوالن« 
عنوان وخاطرنشان کرد: دشمنان باید بدانند ملت 
ایران با فرهنگ قرآنی و اهل بیت )ع( و فرهنگ 
فرامین مقام معظم رهبری)مد ظله  از  پیروی 

العالی( در برابر توطئه های آنان ایستاده است.
وی با تاکید بر اینکه جوانان و فرزندان انقالب 
ایثارگرانه در 38 سال گذشته در برابر استکبار 
ایستاده اند ، گفت:  ملت ایران هر کس را که 
دارد حمایت  اسالمی  انقالب  به  قصد خدمت 
می کنند ، همگان باید بدانند این حمایت مردم 
معظم  مقام  فرامین  از  عملی  پیروی  محصول 

رهبری )مد ظله العالی( است.

سردار شریف تاکید کرد:

هدفدشمنایجاددوقطبیکاذببین»مردمومسئوالن«
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ثبت  11قانون  دستورماده  نظربه 
نامه  اسنادوامالک و مواد  53 و 59 آیین 
اول   ماهه  درسه  که  امالکي  مرقوم  قانون 
 ) شهریور   – مرداد    - 1395)تیر   سال 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  آنها  ثبت  تقاضاي 
اطالع  جهت  شده  پذیرفته  لردگان  امالک 

عموم به شرح ذیل اگهي مي گردد 
آنها  ثبت  تقاضای  که  امالکی   : )الف(  بند 
شمسی    1395 سال  دوم   ماهه  سه  در 
مدت  به  نوبتی  آگهی  انتشار  اولین  تاریخ 

نود روز می باشد به شرح ذیل است:
شماره  به  لردگان  قریه  در  واقع  1-امالک 
پالک ثبتي یک–  اصلي جانکي چهارمحال 

و بختیاري و فرعي هاي زیر
محمدي  نوراهلل  آقاي   – فرعي    951
یکباب  ششدانگ  خداکرم   فرزند  میالسي 
خانه واقع در لردگان – خیابان 17 شهریور
حسني  ابراهیم  آقاي   – فرعي    5269
یکباب  ششدانگ  مهدي   فرزند  ساطحي  
واقع  فرعي    1026 از  مجزي  ساختمان 
بنیاد  روبروي   – شهداء  بلوار   لردگان  در 

مسکن
نجفي  اله  عنایت  آقاي   – فرعي    6156
یکباب  اله ششدانگ  نعمت  فرزند  بهزادي  
در  واقع  فرعي   2627 از  مجزي  خانه 

لردگان – زمین مشهري
6389  فرعي – آقاي قنبر بویري   فرزند 
مشاع  دانگ  نیم  و  چهار  تمامت   صفر  
  666 از  مجزي  خانه  یکباب  ششدانگ  از 

فرعي واقع در لردگان بلوار  شهداء
محتشمي  مراد  آقاي   – فرعي    6500
فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه مجزي 
زمین   – لردگان  در  واقع  فرعي   2627 از 

شهري
دستگیر  قنبرعلي  آقاي   – فرعي    7122
مغازه  یکدهنه  ششدانگ  محمدعلي   فرزند 
مجزي از 2118  فرعي واقع در لردگان – 

برم خیابان چشمه 
7379  فرعي – آقاي حجت اله طهماسبي 
نیم  کهیاني  فرزند سهراب تمامت چهار و 
یکباب  ششدانگ  حبه    72 از  مشاع  حبه 
خانه مجزي از 658 فرعي واقع در لردگان 

– طرح سپاه 
سلیمان  سید  آقاي   – فرعي    7523
موسوي آبچناري فرزند سید حسن تمامت 
ششدانگ  حبه    72 از  مشاع  حبه   18
یکباب خانه مجزي از 663  فرعي واقع در 

لردگان – طرح سپاه
7541  فرعي – آقاي قباد شهریار فتاحي 
از  مشاع  حبه   18 تمامت  امراهلل  فرزند 
مصالح  انبار  یکباب  ششدانگ  حبه    72
واقع در  فرعي    663 از  ساختماني مجزي 

بلوار شهداء لردگان – 
اردشیري  شهربانو  خانم   – فرعي    7559
دانگ  سه  تمامت  یداهلل  فرزند  لردجاني  
از  مجزي  خانه  یکباب  از  ششدانگ  مشاع 

خیابان    – لردگان  در  واقع  فرعي   262
ولیعصر)عج(

مرادي    ابراهیم  آقاي   – فرعي    7574
فرزند کریم  تمامت 18 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ یکباب خانه مجزي از 663 

فرعي واقع در لردگان – طرح سپاه
حسني  محمد  آقاي   – فرعي    7611
ساطحي   فرزند امیدوار  ششدانگ یکباب 
در  واقع  فرعي   2312 از  مجزي  خانه  

لردگان – بلوار رسالت
سهرابي  احسان  آقاي   – فرعي    7622
و  چهار  تمامت  محمد  فرزند  ویسي  شیخ 
از 72 حبه  ششدانگ یک  نیم حبه مشاع 
در  واقع  فرعي    658 از  مجزي  خانه  باب 

لردگان – طرح سپاه
مناف  عبد  سید  آقاي   – فرعي    7623
رحم  علي  سید  فرزند  چاهگاهي  حسیني 
مجزي  خانه    باب  یک  ششدانگ  تمامت 
از 2627  فرعي واقع در لردگان – زمین 

شهري
اردشیري   فروغ  خانم   – فرعي    7626
و   ) مشاع  حبه   12 به  نسبت   ( لردجاني 
آقاي شهرام اردشیري لردجاني ) نسبت به 
24 حبه مشاع (  فرزندان مراد  تمامت 36 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه 
عرصه  ثمنیه  بهاء  باستثناء  مزروعي  زمین 
و اعیان واقع در لردگان – اراضي مزروعي
آقاي سید خالد حسیني    – فرعي    7632
نیم دانگ  اله تمامت چهار و  فرزند نصرت 
مجزي  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع 
زمین   – لردگان  در  واقع  فرعي    666 از 

شهري
چکیده  محمدکریم  آقاي   – فرعي    7634
فرزند خداکرم  ششدانگ یکباب ساختمان 
 – لردگان  واقع در  فرعي    692 از  مجزي 

بلوار امام رضا )ع(
فرزند  قندي  نازنین  – خانم  فرعي    7635
مزروعي  زمین  یکقطعه  ششدانگ  نادعلي  
 – لردگان  واقع در  از 507  فرعي  مجزي 

لردگان اراضي مزروعي 
7636  فرعي – آقاي علي نادري لردجاني 
مغازه    دهنه  یک  ششدانگ  قربان  فرزند 
 – لردگان  در  واقع  فرعي    61 از  مجزي 

برم خیابان چشمه 
فر   سعیدي  اردشیر  آقاي   – فرعي    7637
مجزي  خانه  یکباب  ششدانگ  هرمز  فرزند 
بلوار   – لردگان  در  واقع  فرعي    2312 از 

رسالت
محبي  سیما  خانم   – فرعي     7643
ششدانگ  اهلل   فیض  فرزند  جوانمردي 
یکباب خانه مجزي از 660 فرعي واقع در 

– طرح فرهنگیان لردگان 
7660  فرعي – آقایان علي محمدي دهنو 
فرزندان  دهنوئي  محمدي  خداخواست  و 
مجزي  مغازه  یکدهنه  ششدانگ  نوروز  
خیابان   – لردگان  در  واقع  فرعي    51 از 

چشمه برم ) بالسویه و االشاعه(
7692   فرعي – آقاي امیر بابامیري خواه   
خانه  یکباب  ششدانگ  اکبر  علي  فرزند 
مجزي از 2284 فرعي واقع در لردگان – 

آباد محله معصوم 
حاجي  قربان  علي  آقاي  فرعي   –  7695
یکقطعه  فرزند علي شیر ششدانگ  پورزاد  
واقع  فرعي   782 از  مجزي  مزروعي  زمین 

درلردگان – اراضي حاجي آباد 
اردشیري  غضنفر  آقاي  فرعي   –  7696
ششدانگ  تمامت  قنبر  فرزند  لردجاني 
 782 از  مجزي  محصور  زمین  یکقطعه 
جاده  وروري   – درلردگان  واقع  فرعي 

آباد  حاجي 
7697  فرعي – آقاي هژیر بابامریان فرزند 
امیر تمامت ششدانگ یک باب خانه مجزي 
محله   – لردگان  در  واقع  فرعي   2284 از 

آباد معصوم 
8200  فرعي – آقاي آیت اهلل امیري فرزند 
سرخاب تمامت 10 سهم مشاع از 14 سهم  
  695 از  مجزي  آسیاب  باب  یک  ششدانگ 

فرعي واقع در لردگان – بلوار شهداء
اکبري  حمید  آقاي   – فرعي    8413
 10 تمامت  قربانعلي  فرزند  چاهگاهي  
یکباب  14 سهم ششدانگ  از  مشاع  سهم  
خانه مجزي از 675  فرعي واقع در لردگان 

– خیابان عشایر – کوچه فردوسي
8321  فرعي – آقاي غیظان مالئي کنمي 
باب  یک  از  قسمتي  ششدانگ  علي  فرزند 

خانه واقع در لردگان – طرح سپاه
مزرعه  دراراضي  واقع  وامالک  ابنیه   -2
پابلندي   پالک 4 – اصلي جانکي و فرعي 

هاي زیر
1105 فرعي – آقاي سید عابدین حسیني  
و  چهل  و  یک  تمامت  حسین  سید  فرزند 
 96 از  مشاع  سهم  بیستم  و  یکصدو  یک 
گاوداري  ساختمان  یکباب  ششدانگ  سهم 

واقع در اراضي مزرعه پابلندي
3- ابنیه و  امالک واقع در روستاي چیگو 
اراضي قریه  شماره پالک ثبتي 23-اصلي 
جانکي چهارمحال و بختیاري و فرعي  زیر
چیگوئي   محمدي  علي  آقاي   – فرعي   51
خانه  یکباب  ششدانگ  نجفعلي    فرزند 

واقع در روستاي چیگو
قریه  اراضي  در  واقع  امالک  و   ابنیه   -4
-58 ثبتي  پالک  شماره  علیاء   بهره  شش 
و  بختیاري  و  چهارمحال  جانکي  اصلي 

فرعي  زیر
پور  آقاي عبدالرضا حسین   – 632  فرعي 
یکقطعه  ششدانگ  آقارضا  فرزند  آقائي 
-  جنب  لردگان  در  واقع  مزروعي   زمین 

به سردشت لردگان  جاده 
اسحقي  عباس  غالم  آقاي   – فرعي    636
یکباب  ششدانگ  نوراهلل  فرزند  میالسي 
لردگان  در  واقع   ساختماني  مصالح  بنگاه 

-  جنب جاده لردگان به سردشت

شش  ویسي  عطااهلل  آقاي   – فرعي    637
یکقطعه  ششدانگ  اهلل   لطف  فرزند  بهره 
جاده  جنب     - لردگان  در  واقع  زمین 
پمپ  جایگاه  جلو   ( سردشت  به  لردگان 

بنزین(
مزرعه  اراضي  در  واقع  امالک  و   ابنیه   -5
-اصلي   66 ثبتي  پالک  شماره  گهمال  
فرعي  و  بختیاري  و  چهارمحال  جانکي 

هاي زیر  
ابراهیم  36  فرعي – آقاي شمشیر امیري 
یکقطعه  ششدانگ  آقامیر  فرزند  محمدي 
مزرعه  اراضي  در  واقع  مزروعي  زمین 

گهمال
دره  امیري  عبدالرضا  آقاي   – فرعي    39
یکقطعه  ششدانگ  رضاقلي  فرزند  رزگاهي 
مزرعه  اراضي  در  واقع  مزروعي  زمین 

گهمال
چله  روستاي  در  واقع  امالک  و   ابنیه   -6
 69 ثبتي  پالک  شماره  قریه   اراضي  گاه 
و  بختیاري  و  چهارمحال  جانکي  -اصلي 

فرعي هاي زیر  
نژاد  اسکندري  ناصر  آقاي   – فرعي    618
فرزند قباد ششدانگ یکباب خانه مجزي از 

487 فرعي واقع در روستاي چله گاه
نژاد  اسکندري  قباد   آقاي   – فرعي    619
یکباب خانه مجزي  ناصر  ششدانگ  فرزند 

از 487 فرعي واقع در روستاي چله گاه
دانیالي  برزو  سید  آقاي   – فرعي    620
خانه  یکباب  ششدانگ  یداله  سید  فرزند 
روستاي  در  واقع  فرعي   492 از  مجزي 

چله گاه
مزرعه   اراضي  در  واقع  امالک  و  ابنیه   -7
ریگ سفلي  شماره پالک ثبتي 70-اصلي 
جانکي چهارمحال و بختیاري و فرعي زیر

رحیمي  خانجان  آقاي   – فرعي    1606
یکقطعه  ششدانگ  خداداد  فرزند  اصل 
واقع  فرعي   228 از  مجزي  مزروعي  زمین 

در اراضي مزرعه ریگ سفلي
مزرعه   اراضي  در  واقع  امالک  و  ابنیه   -8
73-اصلي  ثبتي  پالک  شماره  علیا   ریگ 
جانکي چهارمحال و بختیاري و فرعي زیر

ریگي  شریفي  بهروز  آقاي   – فرعي    333
واقع  خانه  یکباب  ششدانگ  بازعلي  فرزند 

در روستاي دهنو گودرز ریگ
334  فرعي – آقاي شیروان شریفي ریگي 
فرزند مرادقلي ششدانگ یکباب خانه واقع 

در روستاي علي بابا ریگ
چال  روستاي  در  واقع  امالک  و  ابنیه   -9
اراضي مزرعه گلگه  شماره پالک  شیرین  
و  چهارمحال  جانکي  125-اصلي  ثبتي 

بختیاري و فرعي هاي زیر
138  فرعي – آقاي هوشنگ باباپور آقائي 
خانه  یکباب  ششدانگ  وردي  خان  فرزند 

واقع در روستاي چال شیرین
قریه  اراضي  در   واقع  امالک  و  ابنیه   -9
آبزا  شماره پالک ثبتي 126-اصلي جانکي 

چهارمحال و بختیاري و فرعي هاي زیر
آقائي  – آقاي نوروز حسین پور  19 فرعي 
خانه  یکباب  ششدانگ  محمدکاظم   فرزند 

واقع در شهر سردشت
20 فرعي – آقاي حسین حسین پور آقائي 
خانه  یکباب  ششدانگ  اله   نعمت  فرزند 

واقع در شهر سردشت
قریه  اراضي  در   واقع  امالک  و  ابنیه   -9
ثبتي  پالک  شماره  سردشت   برآفتاب 
بختیاري  و  چهارمحال  جانکي  127-اصلي 

و فرعي هاي زیر
خالدي  محمد  ملک  آقاي   – فرعي   159
خانه  یکباب  بهرام  ششدانگ  فرزند  برهنه 

واقع در شهر سردشت
پور  حسین  اله  آیت  آقاي   – فرعي   162
خانه  یکباب  ششدانگ  نوراله   فرزند  اقائي 

واقع در شهر سردشت
قریه  اراضي  در  واقع  امالک  و  ابنیه   -10
128-اصلي  ثبتي  پالک  شماره  سردشت  
جانکي چهارمحال و بختیاري و فرعي زیر

163 فرعي – آقاي سهام خالدي سردشت 
زمین  یکقطعه  ششدانگ  قباد   فرزند 
شهر  مزروعي  اراضي  در  واقع  مزروعي 

سردشت
11- ابنیه و امالک واقع در اراضي دهکده 
خنگ  شماره پالک ثبتي 34-اصلي فالرد 

چهارمحال و بختیاري و فرعي هاي زیر
فرزند  بیژني   خسرو  آقاي   – فرعي   250
مجزي  خانه  یکباب  ششدانگ  حسینعلي  

از 142 فرعي  واقع در شهر مالخلیفه
سبزواري   عبدالرضا  آقاي   – فرعي   260
زمین  یکقطعه  ششدانگ  رضا   علي  فرزند 

مالخلیفه واقع در شهر  محصور 
فرزند  بهمني   فرامرز  آقاي   – فرعي   261
در  واقع  خانه  یکباب  ششدانگ  شهنواز  

مالخلیفه شهر 
قلعه  الیقي  فاضل  آقاي   – فرعي   262
یکباب  ششدانگ  جمعه   فرزند  سوخته  

واقع در شهر مالخلیفه خانه 
آگهي اصالحي بند) ب( :

امالکي که طبق آراي هیئت نظارت صادر 
آنها  آگهي  تفویضي  اختیارات  با  یا  شده 
آگهي  نوبت  یک  فقط  گردد.  مي  تجدید 
تاریخ  از  آنها  به  اعتراض  و فرصت  میشوند 
انتشار آگهي به مدت سي روز مي باشد به 

شرح ذیل است :
1-ابنیه و  امالک واقع در قریه لردگان به 
جانکي  اصلي  یک–   ثبتي  پالک  شماره 

چهارمحال و بختیاري و فرعي هاي
حسیني  حمزه  آقاي   – فرعي    7613
 18 تمامت  میرابولي  فرزند  طهماسبي  
یکباب  ششدانگ  حبه   72 از  مشاع  حبه 
خانه مجزي از 663  فرعي واقع در لردگان 

– میدان آزادگان – کوچه میرآباد
نادري  اله  قدرت  آقاي   – فرعي    8441
چهار  تمامت  علي  کلب  فرزند  لردجاني  

گاراژ  باب  یک  ششدانگ  از   مشاع  دانگ 
 – لردگان  در  واقع  فرعي   141 از  مجزي 

قدس چهارراه 
در  مندرج  امالک  به  نسبت  آگهی  .این 
فاصله  به  نوبت  دو  در  الف  بند  ردیف 
میشود  منتشر  روزنامه  این   در  روز  سی 
و  اسناد  ثبت  قانون   16 ماده  طبق  لذا   .
امالک مندرج در  به  امالک هرکس نسبت 
نشر  تاریخ  از  باید  دارد  اعتراضی  الف  بند 
اقامه دعوی  روز   90 تا  نوبتی  اعالن  اولین 
نماید  واعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک  شهرستان  لردگان تسلیم 
 17 ماده  مطابق  نماید.و  دریافت  رسید  و 
راجع  هرگاه  وامالک  اسناد  ثبت  قانون 
تقاضا  بین  ثبت  تقاضای  مورد  ملک  به 
کننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعالن 
که  کسی  باشد  شده  اقامه  دعویی  نوبتی 
از  باید  است  کننده  تقاضا  یا  دعوی  طرف 
روز  نود  تا  نوبتی  اعالن  اولین  نشر  تاریخ 
دعوی  جریان  بر  مشعر  را  محکمه  تصدیق 
واالحق  نماید  تسلیم  محل  ثبت  اداره  به 
به  نسبت  آگهی  این  شد  خواهد  اوساقط 
آراء  بموجب  که  ب  بند  در  مندرج  امالک 
 25 ماده   1 تبصره  مطابق  نظارت  هیئت 
یا   و  امالک   و  اسناد  ثبت  قانون  اصالحی 
بند  مطابق  تفویضی  اختیارات  موجب  به 
تجدید  ثبتی  های  بخشنامه  387 مجموعه 
هر  لذا  میگردد،  منتشر  نوبت  یک  فقط  و 
ب  بند  در  مندرج  امالک  به  نسبت  کس 
انتشاراگهی بمدت  از تاریخ   اعتراض دارد 
اداره  به  کتبا  را  خود  اعتراض  روز  سی 
و  تسلیم  لردگان   امالک  و  اسناد  ثبت 
 86 ماده  مطابق  و  نماید  دریافت  رسید 
معترض  ثبت  قانون  اصالحی  نامه  آیین 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  باید 
دادخواست  ثبتی  مرجع  به  اعتراض 
گواهی  و  تقدیم  قضائی  ذیصالح  بمراجع 
تسلیم  اداره  این  به  را  دادخواست  تسلیم 
یا  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید 
دادگاه  به  میتواند  وی  قانونی  نماینده 
دادخواست  تقدیم  عدم  گواهی  و  مراجعه 
امالک  اسنادو  ثبت  اداره  وبه  دریافت   را 
و  اسناد  ثبت  اداره  و  نماید  تسلیم  محل 
عملیات   ، اعتراض  به  توجه  بدون  امالک 
میدهد.  ادامه  مقررات  رعایت  با  را  ثبتی 
قانون  نامه  آیین   56 ماده  طبق  همچنین 
ثبت  اسناد وامالک حق ارتفاقی در موقع 
منظور  صورتمجلس  در  حدود  تعیین 
مطابق  باشد  معترضی  اگر  که  گردد  می 
تنظیم  تاریخ  از  روز  مقررات در مدت سي 
دادخواست  حدود   تحدید  صورتمجلس 

بدهد  اعتراض 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1395/12/01 
رسول تعمیدي ـ کفیل اداره  ثبت 
اسناد و امالک شهرستان لردگان

آگهينوبتيسهماههدومسال1395حوزهثبتيادارهثبتاسنادوامالکشهرستانلردگان

باعنایتبهآثاروفوائدسندکاداستري)تکبرگي(وپیشگیريازپدیدههايسوءاجتماعيمانندجعل،زمینخواريو...ازمالکینمحترمداراياسنادمالکیتدفترچهايدعوتبعملميآیداسنادمالکیتخودرابه
اینادارهتحویلتانسبتبهتعویضسندموصوفهبهسندمالکیتکاداسترياقداممقتضيمعمولگردد.

روابطعموميادارهثبتاسنادوامالکشهرستانلردگان

مفقودی 
کلیه اسناد و مدارک خودرو از جمله سند کمپانی و سند مالکیت )برگ سبز ( اصلی 
مدل  روغنی  رنگ سفید  سایپا EX131به  پراید  سواری  انتقالی خودرو  قطعی  و 
1392 با شماره پالک 667ه38 ایران 72 و شماره موتور 4894636و شماره شاسی 
NAS411100D1266130به نام محمد باقر دارابی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 نکا 

آگهی ابالغ
خواهان سیدعلی فرزندعلوی فرزندرضادادخواستی به طرفیت خوانده آالعلی فرزندعلی 
بخواسته تنفیذ وثبت واقعه طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرمشهرنموده 
کالسه950801ثبت  وبه  خرمشهرارجاع  حقوقی  شعبه2  به  رسیدگی  جهت  که 
گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه1395/12/7 ساعت9صبح تعیین شده است 
وبه علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده73ق.آ.د.م 
ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس 
ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم 

دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررجهت رسیدگی حاضرگردد.
دفترشعبه دوم حقوقی خرمشهر

مفقودی 
کارت شناسایی خودرو سواری پژو 405 جی . ال . ایکس . آی .8/1 مدل 1389 به رنگ 
نقره ای متالیک با شماره پالک 527ه41 ایران 72 با شماره موتور 12489113122 به 
شماره شاسی NAAM01CAXAR531360به نام امیر قربان مقدم  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

آگهی حصروراثت
خانم سکینه مقره چی دارای شماره شناسنامه 690 به شرح دادخواست به کالسه 
1/95/2416ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مریم پرهیزگار به شناسنامه 2627 در تاریخ 95/10/2 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 

متقاضی)مادر متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری- رضی

مفقودی
 بر گ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پراید )جی . تی . ایکس . آی مدل 1385 
به رنگ  سفید روغنی با شماره پالک 133ه26 ایران 72 با شماره موتور 1690439 
و شماره شاسی S1412285937193به نام سید علی اکبر احمدی میانگله مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی مفقودی
دانشجویی  شماره  به  امیرعباس  فرزند  قلمبر  حسین  اینجانب  دانشجویی  کارت 
92123364 شماره شناسنامه 0017842182ت.ت 1374 در مقطع کارشناسی رشته 
برق- الکترونیک از دانشگاه علم و فناوری مازندران بهشهر مفقود گردیده، فاقد اعتبار 

است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز )شناسنامه مالکیت(و برگ کمپانی)سند کمپانی(خودرو پراید جی تی ایکس 
آی مدل 1386به رنگ سفید –روغنی به شماره انتظامی 24-943د52به شماره موتور 
1964987و شماره شاسی S1412286320432به نام مهران امین مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.
شهرستان دزفول  

مفقودی 
کارت شناسایی خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس آی 8/1مدل 1389 رنگ نقره 
ای متالیک با شماره پالک 329ه21  ایران 72 با شماره موتور 12488360443و شماره 
شاسی NAAM01CA2AR506016به نام عباسعلی رنجبر کارکمی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

آگهی مفقودی
مفقودی برگ سبز و سند کمپانی پژو 405 مدل 81 با شماره شهربانی 82-215ج23 
شماره موتور 12487103366 شماره شاسی 902938K88 مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز وانت پیکان مدل 1393 به شماره انتظامی ایران 82-569ق27 
 NAAA36AA3EG676923 118 و شماره شاسیP0077234 و به شماره موتور

به نام مسعود منصوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز مینی بوس بنز 508 مدل 1360 به شماره انتظامی ایران 63-658ع37 

شماره موتور 57121 به نام زهرا حکیمی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی تغییرات

ملی  شناسه  و  ثبت 151915  شماره  به  سهامی خاص  پایا  کاران  آسان   شرکت 
10101947227 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/07/1395 
سرمایه شرکت از مبلغ 1500000000 ریال به مبلغ 5000000000 ریال منقسم به 
50000 سهم 100000 ریالی که 49925 سهم با نام و 75 سهم بی نام از مطالبات حال 
شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح وذیل ثبت از لحاظ 
افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . هیئت مدیره شرکت 
مرکب از 3 الی 5 نفر می باشد که در مجمع عمومی عادی و از بین سهامداران انتخاب 

می گردند در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)17220(

آگهی ابالغ
بابل واقع در استان مازندران- شهرستان بابل- میدان والیت- دادگستری شهرستان 
ثبت  کالسه 9509981110600640  به  و  ارجاع  کدپستی:4713658739  بابل 
گردیده که وقت رسیدگی آن در تاریخ 1396/03/09 و ساعت 10:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

آگهی ابالغ
خواهان زهرا صیفوری دادخواستی به طرفیت خوانده اشکان چکیده به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرمانشاه نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه سوم  دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه واقع در 
کرمانشاه –بلوار بنت الهدی ارجاع و به کالسه 9509988310501361 ثبت 
است. شده  تعیین   10:00 وساعت   95،12،4 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 

به علت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی میشود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه- مهناز نوری

آگهی ابالغ 
به متهم مجهول المکان

دراجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری 
به آقای مصطفی شیخی نسب فرزند اسداهلل متهم به تحصیل مال ازطریق نامشروع 
و کالهبرداری درپرونده کالسه 931367 د/2 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی 
وانقالب شهرستان فارسان حسب شکایت آقای مهدی کارگر فرزند نعمت اهلل اخطار 
میگردد بمدت یکماه از تاریخ نشرآگهی درشعبه مربوطه حاضرودرقابل اتهام انتسابی 
دفاع الزم بعمل آورد. بدیهی است پس ازانقضای مهلت مقرربه نحوغیابی درخصوص 

موضوع اتخاذ تصمیم خواهد گردید./
دفترشعبه  دوم دادیاری  دادسرای عمومی وانقالب شهرستان فارسان
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فیلترینگدرفضایمجازیفعالشود
بازرسی  امور  قائم مقام وزیر کشور در  جانشین 
گفت:  عمومی  امنیت  حریم  از  صیانت  ستاد 
متاسفانه حضور بانوان باحجاب در جامعه کمرنگ 
است و بدحجابی و پوشش نامناسب در جامعه 

بیشتر خودنمایی می کند.
 علی مالزاده در جلسه ستاد صیانت از حقوق  
استانداری  جلسات  سالن  در  که  شهروندی 
گلستان برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه حضور 
بانوان محجبه در جامعه کمرنگ است و پوشش 
نامناسب و بدحجابی در جامعه بیشتر خودنمایی 

می کند.
وی تصریح کرد: ما در راستای صیانت از حقوق 
شهروندی به دنبال افزایش رضایتمندی مردم و 
کاهش تخلفات اداری هستیم و این دو مقوله با 

هم رابطه مستقیم دارند.
بازرسی  امور  قائم مقام وزیر کشور در  جانشین 
ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی با بیان اینکه 
ما به دنبال تحقق دولت الکترونیک هستیم، ابراز 
کرد: مردم، مدیران و کارکنان در وهله اول باید با 
حقوق خود آشنا شوند و سپس تکالیف شهروندان 

حائز اهمیت است.
تکالیف  و  آموزش حقوق  اینکه  بیان  با  مالزاده 
کرد:  اذعان  است،  اهمیت  حائز  و  موثر  بسیار 
تشویق،  و  تنبیه  عمومی،  مالقات های  آموزش، 
عفاف و حجاب و صیانت شهروندی از موضوعات 

آسیب های اجتماعی است.
از صد  را 60  اجرایی  دستگاه های  وضعیت  وی 
درصد برشمرد و یادآور شد: وضعیت دستگاه های 
به  نسبت  حجاب  و  عفاف  راستای  در  اجرایی 
گذشته رشد یافته است ولی ما انتظار داریم که 
دستگاه ها در این زمینه به رشد صد درصدی ارتقا 

پیدا کنند.
بازرسی  امور  قائم مقام وزیر کشور در  جانشین 
بیان  با  عمومی  امنیت  حریم  از  صیانت  ستاد 
اینکه برنامه های 10 گانه برای همه دستگاه ها 
درصد   90 افزود:  شود،  می  ابالغ  وزیر  توسط 
ایجابی ترویجی فرهنگی جمع بندی ما حکایت 
از آن دارد که حجاب و پوشش در آقایان و بانوان 

درست شود.
مالزاده با اشاره به اینکه عمده برنامه ها در راستای 
برنامه های ایجابی است، اذعان کرد: دستگاه های 
اجرایی باید در راستای نهادینه کردن فرهنگ 
عفاف و حجاب، مقابل درب ورودی ادارات تذکر، 

راهنمایی و ارشاد بدهند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ارزیابی از کل 
نارضایتی  متاسفانه  است  گرفته  صورت  کشور 
باید  ما  و  است  باال  اداری  نظارت  از  مردم 
رضایتمندی مردم را در این زمینه ارتقا ببخشیم.

بازرسی  امور  قائم مقام وزیر کشور در  جانشین 
ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی بیان داشت: 
بسیار  اخیر  در چند سال  اجتماعی  آسیب های 
مورد توجه است و به فرموده مقام معظم رهبری 
»اقتصاد مقاومتی مهم است ولی توجه به کاهش 

آسیب های اجتماعی مهمتر است«.
مالزاده بیان کرد: مسؤولین در ادارات به دنبال 
آسیب های اجتماعی نباشند به عنوان مثال در 
موضوع طالق ورود پیدا کنند و آن را پیگیری 
مجازی  فضای  در  فیلترینگ  همچنین  و  کنند 

فعال شود تا وضعیت جامعه مطلوب تر شود.

آمارطالقدرجامعهنگرانکنندهاست
رئیس مرکز تخصصی حقوق و قضای اسالمی حوزه علمیه قم گفت: 
آمار طالق در جامعه نگران کننده است و باید دانش آموختگان حوزه های 

علمیه در جهت مقابله با این آسیب به میدان بیایند.
حجت االسالم »عباس رفعتی«  در همایش هم اندیشی استادان سطوح 
عالی و خارج حوزه علمیه قم و مسئوالن مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران با اشاره به اهمیت حضور حوزیان در مواجهه با آسیب های 
باید  اجتماعی عنوان کرد: آمار طالق در جامعه نگران کننده است و 
دانش آموختگان حوزه های علمیه در جهت مقابله با این آسیب به میدان 

بیایند.
قم  علمیه  حوزه  اسالمی  قضای  و  حقوق  تخصصی  مرکز  رئیس 
افزود:حوزه های علمیه تأثیر فراوانی در جهت کاهش آمار طالق دارد و 
به ویژه بانوان طلبه می توانند در راستای حل اختالفات خانوادگی نقشی 

مهم ایفاء کنند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه حوزه های علمیه خواهران در عرصه های 
مختلف به پیشرفت های قابل توجهی رسیده است البته کمبودهایی نیز 
وجود دارد که می توان در این نشست به ارزیابی آن پرداخت و این خالء ها 

را مورد توجه قرار داد.
حجت االسالم رفعتی خاطرنشان کرد: در اعتالی حوزه علمیه خواهران 
شخصیت هایی همانند آیت اهلل شرعی سهم بسزایی داشته اند و امروز 
نیز می بینیم که حجت االسالم والمسلمین جمشیدی نیز تالش های 

ارزشمندی داشته اند.
وی بیان کرد: پیشرفت کیفی و کمی حوزه های علمیه مرهون تالش های 
اساتید حوزه های علمیه نیز می باشد ضمن این که باید اهتمام ویژه ای به 
تالش های حوزیان شود به ویژه ارتقای رشته های تخصصی خواهران 

نیازمند توجهی ویژه است.
رئیس مرکز تخصصی حقوق و قضای اسالمی حوزه علمیه قم یادآور شد: 
خواهران طلبه ای که در حوزه های علمیه به تحصیل پرداخته اند باید این 
علوم دینی را به جامعه عرضه بدارند که در این باره در جهت ایجاد مراکز 

تخصصی و آموزش های الزم باید اهتمام شود.

تخریبمحیطزیستبهدلیلعدمکسبمهارتاست
وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر افرادی هستند که در جهت تخریب 
محیط زیست بر می آیند مسلما در نظام تعلیم و تربیت این مهارت ها 

کسب نشده است.
به گزارش پیام زمان، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش 
و پرورش در اختتامیه جشنوار ه سپیدار که در کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان برگزار شد به اصل 50 قانون اساسی اشاره کرد و اظهار 
داشت: در جمهوری اسالمی، حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی 
می شود و از این رو فعالیت هایی که به آلودگی محیط زیست بینجامد، 
ممنوع است. وی ادامه داد: زندگی سالم و پایدار در گروی رفتار منطقی 
با قوانین طبیعت است و غفلت از محیط زیست، اهداف توسعه را تضعیف 
می کند. دانش آشتیانی با بیان اینکه در حال حاضر توسعه پایدار و محیط 
زیست، محور برنامه های توسعه است، گفت: اگر می خواهیم یک زندگی 
سالم را محور توسعه قرار دهیم ضرورت دارد به بحث محیط زیست 

بیشتر توجه کنیم. 
وی افزود: شاید در نگاه کلی، محیط زیست یک موضوع کلی است و 
رسیدگی به آن برعهده سازمان محیط زیست باشد ولی حقیقت چیز 
دیگری است و اگر دقیق تر نگاه کنیم، حتی یک پدیده ساده زیست 
محیطی، همه را درگیر می کند و رسیدگی به آن وظیفه همه افراد است. 
وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: فرهنگ عامل تعیین کننده رفتارهای 
افراد در جامعه است و رفتارهای زیست محیطی تک تک افراد نشأت 

گرفته از این عامل مهم است.
وی با بیان اینکه بهترین و موثرترین گروه برای آموزش محیط زیست، 
کودکان به شمار می روند، گفت: سال های اولیه زندگی دوران بسیار 
حساسی است که در آن، نگرش ها، ارزش ها و مهارت ها برای حفظ و 
پشتیبانی محیط زیست شکل می گیرد؛ لذا اگر بخواهیم به مسئله محیط 
زیست بیندیشیم باید سعی کنیم برنامه ریزی برای کودکان داشته باشیم 

و در نظام تعلیم و تربیت اتفاق بیفتد. 

خبرخبر

نظر به دستورماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک 
نامه قانون مرقوم، امالکی  و مواد 53 و59 آئین 
که در سه ماهه سوم سال 1395 )مهر ، آبان ، 
آذر( تقاضای ثبت آنها در اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرکرد پذیرفته شده و آن دسته از تقاضاهائي که 
به دستور ماده 13-قانون تعیین تکلیف وضعیت 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي 
هیأت  و  نگردیده  ثبت  تقاضاي  آن  از  قسمتي 
مندرج در قانون مذکور رأي به تنظیم اظهارنامه 
حاوي تحدید حدود صادر نموده مراتب در اولین 
آگهي نوبتي و تحدیدي به صورت همزمان جهت 

اطالع عموم ذیالً آگهي مي گردد:
الف- امالکی که تقاضای ثبت آنها در سه ماهه سوم  
سال 1395 شمسی پذیرفته شده و مهلت اعتراض 
به آنها از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی به مدت نود 

روز میباشد .
امالک واقع در ابنیه شهرکرد به شماره پالک یک 

اصلی 
1847  فرعی  آقاي وحید حسن زاده سورشجاني  
فرزند  حسین  و خانم ندا علیدوستي شهرکي فرزند 
بهمن بالسویه هر کدام نسبت به یک و نیم دانگ 

مشاع ازششدانگ یکباب خانه .
4291  فرعی  خانم ها محبوبه ،  مهسا و مژگان 
فرزندان   دهکردي   ابراهیم  آل  همگي  شهرت 
کرمعلي هر کدام  نسبت به دو دانگ مشاع از 

ششدانگ یک قطعه زمین محصور.
4674  فرعي آقاي  مسلم فتاحي نافچي  فرزند 

ناصرقلي  ششدانگ یکباب  خانه.
8898 فرعی  آقایان سید محمد و سید محمود 
شهرتین  صفوي  فرزندان  موسي بالسویه هر کدام 
یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت 

ساختمان.
8964  فرعی  مجزي شده  از 1969 فرعي خانم  
نسبت  صفرعلي  فرزند   دهکردي   مبیني  زهرا 
مبیني  هوشنگ  آقاي  و  مشاع  دانگ  چهار  به 
دهکردي فرزند  صفرعلي نسبت به دو دانگ مشاع 

ازششدانگ یکباب خانه.
امالک واقع در قریه شهرکرد به شماره پالک 2- 

اصلی 
845  فرعی  آقاي برات کریمي دهکردي  فرزند  

رجبعلي  ششدانگ یکباب خانه.
3190 فرعی آقاي  سهراب هاشمي  فرزند رستم  و 
خانم  پروانه قوامي  فرزند  خداداد  بالسویه هر کدام 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب  خانه.

8763  فرعی  آقاي حسین  قاسمي دشتک فرزند  
همت  ششدانگ یکباب خانه.

12893  فرعی  قسمتي از پالک 5 فرعي آقاي 
اکبر   فرزند  علي  آبادي   فیل  اله شیرواني  آیت 

ششدانگ یکباب خانه.
13849 فرعی مجزي شده از 4663 فرعي  خانم  
مژگان حسین پور  فرزند  محمد  ششدانگ یکباب 

مغازه.
13850 فرعی  مجزي شده از 4663 فرعي  خانم  
مژگان حسین پور  فرزند  محمد  ششدانگ یک 

قطعه زمین محصور.
13874  فرعی مجزي شده از 991 فرعي آقاي 
علیرضا کبیریان  فرزند  فرج اله  ششدانگ یکباب 

خانه.
13894  فرعی  مجزي شده از 796 فرعي آقاي 
عین اله هیبتي  فرزند  عبداله  ششدانگ یکباب 

ساختمان.
14003  فرعی  آقاي حیدر محمدیان دهکردي  

فرزند  غالمحسین  ششدانگ یکباب خانه.
امالک واقع در ابنیه فرخشهر به پالک 21 - اصلی 
3068  فرعی  مجزي شده از 763 فرعي آقایان 
قهفرخي   هاشمیان  شهرتین  مهدي  و  محسن 
فرزندان  برات  بالسویه هر کدام نسبت به سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان .
فرزند   عبدي   اله  سیف  آقاي  فرعی     3110
کرمعلي  و خانم منور مدني فرد قهفرخي فرزند 
رضا بالسویه هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب خانه .
3114 فرعی مجزي شده از 42 فرعي خانم پروین 
غفاریان  فرزند عبدالحسین  و آقاي  زال قنبري 
قهفرخي  فرزند  قربانعلي  بالسویه هر کدام نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب  مغازه .
3128  فرعی  مجزي شده از 252 فرعي آقاي 
سید مسلم موسوي  فرزند  سید مرتضي  ششدانگ 

یکباب خانه .
امالک واقع در ابنیه شهرک)شهرکیان( به پالک 

40-اصلی
21  فرعی  آقاي داریوش داودي مفرد  فرزند  

ارسالن  ششدانگ یکباب خانه. 
4578  فرعی آقاي رضا قلي پور شهرکي  فرزند  
حسین  نسبت به بیست و  هشت حبه مشاع از 

هفتاد و دو حبه ششدانگ یکباب خانه .
امالک واقع در ابنیه سامان به پالک 71 -اصلی 

2626  فرعی  مجزي شده از 1863 فرعي آقاي 
حسین تراکمه ساماني  فرزند  مسعود  ششدانگ 

یکباب خانه.
2662  فرعی  آقاي یارمحمد آقابابا دهکردي  فرزند  
ساتیار  ششدانگ یک  قطعه  زمین که با پالک 

2662/  71 تشکیل یکباب خانه را مي دهد.

فرعي    1214 از   شده  مجزي  فرعی   2664
فریدون  و  فرزند  اصغر ترکي هرچگاني   آقاي  
آقاي  حمیدرضا خداوردي ساماني  فرزند  علیرضا  
از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  کدام  هر  بالسویه 

ششدانگ یکباب  ساختمان .
امالک واقع در ابنیه سورشجان به شماره  پالک 

211-اصلی
2359 فرعي مجزي شده از 161  فرعی  آقاي 
تورج رحیمي خوئي  فرزند  یداله  ششدانگ یکباب 

خانه .
امالک واقع در ابنیه هفشجان به پالک 220- اصلی 
1093  فرعی قسمتي از پالک 6 فرعي آقاي مجید 

محمدي  فرزند  علي اکبر  ششدانگ یکباب خانه.
1115  فرعی  آقاي بیژن تقي پور هفشجاني  فرزند  

حسینقلي  ششدانگ یکباب خانه .
1174  فرعی  مجزي شده از 566 فرعي آقاي 
کریم عسگري هفشجاني  فرزند  علي یار نسبت به 

پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انباري.
1578  فرعی مجزي شده از  544  فرعي آقایان  
هفشجاني   صیدالي  شهرتین  و حسین   ایمان  
فرزندان  یداله  بالسویه هر کدام نسبت به سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یکباب  خانه .
1590  فرعی  قسمتي از پالک 10 فرعي آقاي 
مرتضي کیواني هفشجاني  فرزند  حسن  ششدانگ 

یکباب خانه .
1608  فرعی  قسمتي ازپالک 642 فرعي  آقاي 
حسین   فرزند   دهکردي   شیروانیان  اسمعیل 

ششدانگ یک قطعه زمین محصور.
1610  فرعی  آقاي حمزه علي صادقي  فرزند  

قاسمعلي  ششدانگ یکباب خانه.
1617  فرعی مجزي شده از 33 فرعي آقاي نعمت 
فرزند  عبداله  ششدانگ  باقري هفشجاني   اله 

یکباب خانه .

1634  فرعی  مجزي شده از 10 فرعي خانم  مریم 
صادقي هفشجاني  فرزند  حیدر ششدانگ یکباب 

خانه .
امالک واقع در مزرعه خالق آباد و شرشر از مزارع 

قوچان به شماره پالک   1437-اصلی 
10  فرعی آقاي علي شاه بندري قوچاني  فرزند 
قنبرعلي  نسبت به  یازده حبه و یک چهارم حبه 
فرزند   قوچاني   بندري  شاه  اکبر  آقاي   مشاع، 
قنبرعلي نسبت به ده حبه مشاع و آقاي قریبعلي 
شاه بندري قوچاني  فرزند قنبرعلي نسبت به  شش 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک درب 

باغ. 
امالک واقع دراراضي خارج از پالک اشکفتک به 

پالک   1459-اصلی 
204  فرعی  خانم  سیده زینب علوي اشکفتکي 

فرزند  سید عبداله  ششدانگ یکباب خانه .
240  فرعی خانم ها سیده طیبه  و طاهره  شهرتین 
علوي اشکفتکي  فرزندان سید مجتبي  بالسویه هر 
کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب  

خانه.
اشکفتکي   فریدون محمودي  آقاي  فرعی    251

فرزند  عزیزاله  ششدانگ یکباب خانه.
این آگهی نسبت به امالک مندرج در ردیف بند 
الف در دو نوبت به فاصله سی روز در این  روزنامه 
منتشر میشود . لذا طبق ماده 16 قانون ثبت اسناد 
و امالک هرکس نسبت به امالک مندرج در بند 
الف اعتراضی داردباید از تاریخ نشر اولین اعالن 
نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید  واعتراض خود 
را کتباَ به اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  
شهرکرد تسلیم و رسید دریافت نماید.و مطابق 
ماده 17 قانون ثبت اسناد وامالک هرگاه راجع به 
ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا کننده و دیگری 
اقامه  دعویی  نوبتی  اعالن  اولین  انتشار  از  قبل 

شده باشد کسی که طرف دعوی یا تقاضا کننده 
است باید از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتی تا نود 
روز تصدیق محکمه را مشعر بر جریان دعوی به 
اداره ثبت محل تسلیم نماید  واال حق او ساقط 
مندرج  امالک  به  نسبت  آگهی  این  شد  خواهد 
در بند ب که بموجب آراء هیئت نظارت مطابق 
تبصره 1 ماده 25 اصالحی قانون ثبت اسناد و 
امالک  و یا  به موجب اختیارات تفویضی  مطابق 
بند 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی تجدید و 
فقط یک نوبت منتشر میگردد،لذا هر کس نسبت 
به امالک مندرج در بند ب اعتراض دارد از تاریخ  
انتشار آگهی بمدت سی روز اعتراض خود را کتباَ 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرکرد  تسلیم و 
رسید دریافت نماید و مطابق ماده 86 آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تسلیم 
دادخواست را به این اداره تسلیم نماید در غیر 
وی  قانونی  نماینده  یا  ثبت  متقاضی  اینصورت 
میتواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت  وبه اداره ثبت اسنادو امالک 
محل تسلیم نماید و اداره ثبت اسناد و امالک بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه میدهد. همچنین طبق ماده 56 آیین نامه 
قانون ثبت  اسناد وامالک حق ارتفاقی در موقع 
تعیین حدود در صورتمجلس منظور می گردد 
که اگر معترضی باشد مطابق مقررات در مدت 
30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود  

دادخواست اعتراض بدهد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  شنبه   02 /11 /1395

تاریخ انتشار نوبت دوم:  یک شنبه 01 /12  /1395 
ـرییسثبتاسنادوامالک رضابشارتي
شهرستانشهرکرد

آگهینوبتیسهماههسومسال1395حوزهثبتیادارهثبتاسنادوامالکشهرستانشهرکرد

فراخوانتعویضاسنادمالکیتدفترچهايبهاسنادکاداستري)ظرفحداکثر72ساعت(
دراجرايقانونحدنگاروضرورتتبدیلاسنادمالکیتدفترچهايبهاسنادکاداستري،بهاطالعمالکینمحترمميرساندکهبهمنظوراستفادهازخدماتالکترونیکثبتيوپیشگیريازجعل

وزمینخوارينسبتبهتعویضاسناددفترچهايخودسریعااقدامنمایند.
روابطعموميادارهکلثبتاسنادوامالکاستانچهارمحالوبختیاري

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت کل استان چهارمحال وبختیاری

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان 
که  کنند  مراقبت  باید  مجلس  و  دولت  اینکه 
داشت:  اظهار  برسد،  مردم  به دست  سالم  نان 
مهمترین علت فشارخون و بیماری های قلبی 
ناشی از مصرف روغن های ناسالم و به خصوص 
نمک می باشد و 50 درصد نمک مصرفی مردم 
از نانی است که توسط نانواها تولید و دریافت می 

شود.
در  سالم  نان  درهمایش  هاشمی   سیدحسن 
فرهنگسرای بهمن، افزود: به طور کلی هفت تا 
10درصد مرگ ها ناگهانی است و علت اصلی آن 

فشارخون، بیماری های قلبی است.
وی با تاکید بر لزوم استفاده ازسبوس در نان، 
گفت: برخی مردم به اشتباه تصور می کنند نان 
سفید بهتر است در حالی که نان تیره که سبوس 
باید  و  دارد  بیشتری  غذایی خیلی  ارزش  دارد 

گرانتر باشد.
هاشمی خطاب به صنف نانوایان ادامه داد: اگر 
نانواها بتوانند یک سوم نمک نان ها را کم کنند، 
جلوی بسیاری از بیماری ها گرفته می شود و 
حدود 25 هزار مورد از مرگ های ساالنه در ایران 

کم می شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی 16 سال قبل آنژیوپالستی قلب کرده 
بود و 3 تا پالک در عروق قلبی داشت، گفت: 
ایشان در چند سال اخیر به خاطر بیماری دیابت 

انسولین مصرف می کردند. 
سیما  و  صدا  خصوص  به  ها  رسانه  گفت:  وی 
باید به مردم بگویند که نمک و شکر زرد برای 

سالمتی شان بهتر است.
هاشمی ادامه داد: نان از قدیم غذای اصلی مردم 
ایران بوده است به همین علت در فرهنگ مردم 

احترام دارد.مردم ایران 50 درصد کالری مورد 
نیز  نان دریافت می کنند و فقرا  از  نیازشان را 
60درصد کالری مورد نیازشان را از نان دریافت 

می کنند.
وی گفت: دولت و مجلس باید مراقبت کنند که 
نان سالم به دست مردم برسد اما متاسفانه هر 
جا که دولت زیاد دخالت کرده است، کار خراب 

شده است.
وزیربهداشت اضافه کرد: وزارت بهداشت آمادگی 
دارد با همکاری صنف نانوایان و با در نظر گرفتن 
خصوص  به  مشکالت  حل  برای  صنف  نظرات 
معتقدیم  و  عمل شود  وارد  آرد  وضعیت  بهبود 
اگر بخشی از یارانه سنگینی که برای خودکفایی 
گندم هزینه شد برای ارتقای کیفیت آرد هزینه 
می شد. نان های با کیفیت تری به دست مردم 

می رسید.
هاشمی گفت: گاهی میلیاردها تومان در جایی 
هزینه می شود اما به علت ضعف برنامه ریزی 
مخاطراتی برای سالمت مردم ایجاد می شود و 

بیماری تولید می کنیم.
وزیربهداشت اضافه کرد: خواهش من از نانواهای 
کشور این است که تا جایی که می توانند مصرف 
نمک را کم کنید، نگذاریم، مردم بیش از این از 
بین بروند.  وی گفت: از همکاران خودم در وزارت 
بهداشت نیز می خواهم، هر تصمیمی که برای 
بهبود کیفیت نان می گیرند، حتما بعد از شنیدن 
نظر نماینده صنف و اتحادیه نانوایان باشد، این 
طور نباشد که مشکالت نانواها را نشناسیم و فقط 

به دنبال ایراد گرفتن باشیم. 
هاشمی ادامه داد: نکته بسیار مهم برای بهبود 

تمرکز روی  به جای  است که  این  نان  کیفیت 
سیلوها،  وضعیت  بهبود  به  باید  نانواها  وضعیت 
نگهداری گندم و آرد نیزتوجه کنیم تا خمیری 
که به دست می آ ید کیفیت باالتری داشته باشند 

و نانوایان مجبور نباشند از نمک استفاده کنند. 
وی گفت: مشکل کیفیت نان با بخشنامه رفع نمی 
شود، این مشکل با تشویق صنف نانوایان حل می 
مشکل  جمله  از  نانوایان  مشکالت  من  شود، 
کیفیت آرد را با دکتر روحانی رئیس جمهوری 
برای  ایشان  دانم  می  چون  و  کنم  می  مطرح 
سالمت مردم اهمیت زیادی قائل است، حتما در 

این مورد تصمیمات مناسبی اتخاذ می کند. 
هرجا  دکترروحانی  داد:  ادامه  وزیربهداشت 
مردم  حقوق  به  اش  توجه  کند،  می  صحبت 
است، یادم هست اوایل تشکیل دولت از رئیس 
جهموری خواستم چند چاه آب را که آلوده بود 
پلمب کنند و حتی اگر الزم است آب معدنی در 
اختیار مردم قرار دهند و وی با دستور به موقع 

مسئله آلودگی آبهای چاه را حل کرد. 
وزیربهداشت گفت: حدود دو هزار نوع نان سنتی 
در ایران وجود دارد و چه خوب است که این نان 

ها به مردم معرفی شود. 
وی همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
صنوف  برخی  فنی  ناظر  اینکه  درباره  پرسشی 
حقوق بگیر کارفرماست و به همین علت نظارت 
کافی ندارند، گفت: نظارت بر بهداشت صنوف یک 
کارحاکمیتی است و حتما ناظر باید حقوق بگیر 

دولت باشد تا حقوق مردم پایمال نشود. 
متولی  و  دارد  متولی  کشور  در  نان  گفت:  وی 
اجرایی رئیس جهموری است و من  آن معاون 
مطمئن هستم که وی با رعایت مشکالت نانوایان 

برای بهبود کیفیت نان تالش خواهد کرد. 

وزیر بهداشت تاکید کرد:

لزوماستفادهازسبوسدرنان

خودروهایفرسودهجریمهمیشوند
کشور،   شهرهای  ترافیک  هماهنگی  عالی  شورای  مصوبه  با 
جریمه تردد خودروهای فرسوده در کالن شهرها توسط پلیس 
راهور ناجا و از طریق دوربین های ثبت پالک، همانند جریمه 

خودروهای فرسوده از طریق سیمفا صورت می گیرد.
یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک 
شهرهای کشور  با دو مصوبه برگزار و مقرر شد تا جریمه تردد 
خودروهای فرسوده در کالن شهرها توسط پلیس راهور ناجا و 
از طریق دوربین های ثبت پالک، همانند جریمه خودروهای 

فرسوده از طریق سیمفا صورت گیرد.
مسیر مصوب خط  اصالح   « موضوع  این جلسه همچنین  در 
قطار حومه ای اصفهان- نجف آباد« بررسی شد و به تصویب 

رسید.
الزم بذکر است که بررسی موضوع »جریمه تردد خودروهای 
راهنمایی  پلیس  درخواست  بنابر  شهرها«  کالن  در  فرسوده 
هماهنگی  عالی  شورای  با  ای  مکاتبه  طی  و  ناجا  رانندگی  و 
ترافیک شهرهای کشور ، در این جلسه مورد بحث و بررسی 

قرارگرفت.
همچنین مقرر شد خط قطار حومه ای اصفهان – نجف آباد بر 
اساس اطالعات حاصل از طرح جامع حمل و نقل شهر اصفهان 

به خط دو قطار شهری اصفهان متصل گردد.
بررسی موضوع ) نحوه تردد خودروهای توزیع بار با توجه به 
نوع کاال در طول ساعت روز در شهر تهران ( که قرار بود به 
عنوان دستور کار سوم جلسه در جلسه امروز بررسی شود نیز 

به جلسه بعد موکول شد.

ارائهاجباریآزمایشژنتیکقبلازازدواج
قانون، زوجین  بهزیستی کشور گفت: طبق  رئیس سازمان 
غربالگری  گواهی  ازدواج،  ثبت  از  قبل  باید  پس  این  از 

ژنتیک داشته باشند.
انوشیروان محسنی بندپی گفت: جوانان قبل از ثبت قانونی 

ازدواج، گواهی انجام غربالگری ژنتیک باید داشته باشند.
وی افزود: این غربالگری برای شناسایی ازدواج های پر خطر 
که زمینه اختالالت ژنتیک دارند موثر است و از طرفی در 
چراکه  است  کارساز  بسیار  معلولیت ها  شیوع  از  پیشگیری 
ساالنه بالغ بر 30 هزار کودک معلول در کشور متولد می 

شوند.
از  پیش  ژنتیک  غربالگری  کردن  اجباری  گفت:  محسنی 
همین  به  انجامد  می  معلول  نوزاد  تولد  کاهش  به  ازدواج 
دلیل زوجینی که تشخیص داده می شوند در معرض خطر 

هستند می توانند پس از آن به مشاوره مراجعه کنند.
تأمین  برای  داد:  ادامه  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
طالق  ثبت  ژنتیک،حق التحریر  آزمایش  این  هزینه های 
15 درصد افزایش یافته که منابع حاصل از آن در بودجه 
اختیار  ژنتیک در  آزمایش  تأمین هزینه های  برای  سنواتی 
مددجویان  برای  تا  می گیرد  قرار  امداد  کمیته  و  بهزیستی 

این دو سازمان، هزینه ها رایگان شود.
وی افزود: در سال برای 40 هزار زوج در 32 استان کشور 
طرح غربالگری اجرا شده که 30 درصد این زوجین احتیاج 
انجام  ژنتیک  آزمایش  درصد   20 و  داشتند  مشاوره  به 

دادند.

برقراریمقرريبیکاريبازماندگانحادثهپالسکو
عرض  ضمن  اجتماعي  تامین  سازمان  درآمد  و  فني  معاون 
تسلیت به خانواده و بازماندگان حادثه ناگوار حریق ساختمان 
پالسکو گفت : براي کارگران تحت پوشش تامین اجتماعي که 
در این ساختمان مشغول به کار بوده اند در اسرع وقت مقرري 

بیمه بیکاري برقرار مي شود.
به گزارش پیام زمان از اداره کل روابط عمومي سازمان تامین 
اجتماعي محمد حسن زدا افزود: مقرري بازماندگان هموطنان 
از جان گذشته که در این حادثه به  و آتش نشانان فداکار و 
فیض شهادت نائل گشته اند. نیز در کوتاه ترین زمان ممکن 

برقرار مي شود.
وي براي شهدا وجان باختگان این حادثه دلخراش غفران واسعه 

الهي و براي مصدومان شفاي عاجل مسئلت کرد.
الزم به ذکر است از دیروز بیمارستان ها و مراکز درماني این 
سازمان در تهران در حالت آماده باش قرار داشته و براي ارایه 

خدمات درماني مورد نیاز به مصدومان آماده هستند.
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دادنامه
اختالف شماره 2 شهرستان  پرونده کالسه 9509983844200158 شورای حل 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره 9509973844200446 
خواهان:آقای قوام حاتمی فرزند غفاربه نشانی چهارمحال و بختیاری– شهرکرد– میرآباد 

غربی خیابان جهاد وخیابان الله کوچه5
خوانده:آقای حسن خسروی نژاد به نشانی مجهول المکان

خواسته:مطالبه وجه چک
گردشکار- خواهان درخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
ازارجاع به این شورا وثبت بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت فوق العاده/ 
مقررحوزه بتصدی امضاء کننده زیرتشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده پس ازاخذ 
نظریه کتبی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیرمبادرت به صدوررأی می نماید.

»رأی قاضی شورا«
درخصوص دعوی آقای قوام حاتمی علیه آقای حسن خسروی نژاد به خواسته مطالبه 
مبلغ 40،000،000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 907285 مورخ 91/12/15 
عهده بانک ملی شعبه آموزش وپرورش به انضمام خسارات دادرسی وخسارت تأخیرتادیه 
با توجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه 
و با توجه به اظهارات خواهان درجلسه رسیدگی مورخه 95/7/17 ونظربه اینکه اصل 
سند تجاری درید دارنده حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهوردراشتغال ذمه وی دارد و 
خوانده علیرغم ابالغ قانونی درجلسه رسیدگی حاضر نشده والیحه دفاعیه ارسال ننموده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخ 95/7/17 وبا احراز 
اشتغال ذمه خوانده واستصحاب دین ومستندا به ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف و 
مواد 310و311و313 ازقانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدورچک و مواد 198و519و522 از قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40،000،000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تأخیرتادیه ازتاریخ سررسید تا روز بازپرداخت براساس شاخص اعالمی 
ازناحیه بانک مرکزی و پرداخت 1،105،000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 

صادر و اعالم می گردد.
رأی صادره غیابی و 20 روز پس ازابالغ واقعی قابل واخواهی دراین مرجع وظرف مدت 
20 روزپس از آن قابل تجدید نظردرمحاکم محترم عمومی حقوقی شهرکرد می باشد./م

نعمت اله سلیمانی – قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف شهرکرد

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

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

برابر راي شماره 139560331009004194 مورخ 95/9/23 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حسینعلی اجاللی برانقار فرزند خان حسین بشماره شناسنامه 23 کد ملی 
1533797552 بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 119/98 مترمربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 192 فرعی از 154 – اصلی واقع در حسن آباد خریداری از مالک 
رسمی آقای اکبر ابراهیمی که سند مالکیت وی ذیل ثبت صفحه 289 دفتر 1018 
صادر و تسلیم نامبرده گردیده و نیز انتقال ملک از وی به متقاضی به صورت مبایعه عادی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 50029 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/11/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/11/17

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

برابر راي شماره 139560331011003990  مورخه 1395/10/11 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاي عظیم 
لطفی بشناسنامه شماره 4 صادره از اشترنیان فرزند رحیم در قسمتی از سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 675 مترمربع قطعه 388 
تفکیکی تحت پالک 22530 فرعی از پالک شماره 637 فرعي از 1467 اصلي واقع در 
البرز با خریداری از آقای حسین اینانلو و با مالکیت مالک اولیه آقای احمد اسالمی فخر 
تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 50147 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/02  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/18

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

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

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

برابر راي شماره 139560331009004152 مورخ 95/9/22 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
سید احمد حسینی احمد میری فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 30 کد ملی 
5529731813 بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 126/62 مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 542 فرعی از 157 – اصلی قطعه 20 تفکیکی از صورتجلسه 
اصالحی شماره 1/92442- 95/6/20 واقع در صحرای ویان خریداری از مالک رسمی 
آقای اکبر بابا صفری زمانی که در جریان ثبت است و نیز انتقال ملک از وی به متقاضی 
صورت مبایعه عادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 49835 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/11/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/11/17

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یک باب خانه تحت  پالک 7352/851 
به مساحت 448/20 مترمربع در دفتر 8 صفحه 253 ذیل ثبت 996 و سند مالکیت 
بنام آقای بهرام ابره صادر گردیده است سپس طبق سند رهنی شماره 9573 دفترخانه 
32 شبانکاره در قبال مبلغ 779/360/000 ریال در رهن  بانک تجارتاستان بوشهر قرار 
گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 627/000/000 ریال ارزیابی شده و پالک 
فوق دارای حدود و اربعه شماال اول که متمایل به شرق است بطول های 3/45متر و6/90 
متر دیوار به دیوارپالک 7352/206 دوم که متمایل به شرق است بطول های15/95 
متر و 4/10 متر دیوار به دیوار پالک 7352/206باقیمانده شرقا اول که متمایل به جنوب 
است بطول 13/60 متر دیوار به دیوار پالک 7352/206 دوم که متمایل است به جنوب 
است بطول 3 متر دیوار به دیوار پالک 7352/206 جنوبا اول که غربی است بطول 1/40 
متر دوم بطول 13/70 متر دیوار به دیوار پالک 73523/206 باقیمانده غربا بطول های 
8/40 متر و 19/95 متر درب و دیواریست  به گذر باشد  پالک فوق از ساعت 9 الی 12 
روز یکشنبه مورخ 1395/11/17 در اداره ثبت اسناد و امالک شبانکاره از طریق مزایده 
به فروش می رسد مزایده از مبلغ 627/000/000 ریال که توسط کارشناس رسمی 
دادگستری ارزیابی گردیده  شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدأ 
وصول می گردد ضمنأ چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
امیر عباس ترجمان -ئیس ثبت اسناد و امالک شبانکاره

تاریخ انتشار:95/11/2   م الف:1786

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

1-نام:محسن  نام خانوادگی:افسری  نام پدر:اسماعیل نشانی :شهرستان تنگستان اهرم 
خیابان انقالب کوچه شهید عبداللهی 
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم

1-نام:حشمت  نام خانوادگی:جهانگیری  نام پدر:مرتضی  نشانی:مجهول المکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه

نام :علیرضا نام خانوادگی: دشتی  نام پدر:رسول نشانی:بوشهر تنگستان اهرم خیابان امام 
روبروی بانک ملی وکیل محسن افسری

محکوم به:
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510097722101541 و شماره 
دادنامه مربوطه 9409977722101057 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل خواسته از تاریخ 1393/10/8 

تا زمان اجرا وفق شاخص بانک مرکزی و پرداخت نیم عشر.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا وحکم و استیفامحکوم به 
از آن میسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له 
بازداشت می شود)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(4- خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم،حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م . ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(5-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6-چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان تنگستان
ابراهیم رحیمی

تاریخ انتشار: 95/11/2  م الف:283

دادنامه
تاریخ: 95/10/11              کالسه پرونده:479/6/95                       دادنامه 614 

مرجع رسیدگی شورای حل اختالف حوزه 6اسالمشهر 
خواهان: قاسمعلی تقی زاده / اسالمشهر – خ مطهری – ک9 – پ41 – ط3 

خوانده: شاهرخ علی دوست / مجهول المکان 
موضوع: اجور معوقه 

گردشکار: دراین پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است که 
شورا با بررسی مجموع اوراق ومحتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 

نماید. 
رای شورا

درخصوص دادخواست خواهان قاسمعلی تقی زاده فرزند محمدباقر به طرفیت خوانده 
شاهرخ علی دوست فرزند احمد به خواسته تقاضای مطالبه اجور معوقه به شرح متن 
دادخواست تقدیمی واظهارات خواهان درجلسه دادرسی که بیان داشته خوانده پرونده 
طبق اجاره نامه شماره 29490 مورخ 89/9/2 مستاجر اینجانب بوده که طبق اجاره 
نامه پیوستی مبلغ اجاره بهاء ماهیانه مبلغ 1/850/000 ریال می باشد وبا توجه به اینکه 
مهلت اجاره نامه به پایان رسیده وشفاها توافق نمودیم ماهیانه مبلغ  5/000/000 ریال 
با مبلغ ودیعه 20/000/000 ریال که خوانده از تاریخ 93/12/10 که خوانده از پرداخت 
اجاره بهاء استنکاف نموده است لذا تقاضای مطالبه اجور معوقه از تاریخ 93/12/10 
لغایت زمان تخلیه منزل مورد اجاره را مطالبه می نمایم. شورا با مداقه در اوراق و 
محتویات پرونده و مالحظه کپی اجاره نامه وتصویر مصدق سند مالکیت خواهان و احراز 
رابطه استیجاری فیما بین طرفین از طریق شهود و توجها به اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
وفق نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای از سوی مشار الیه به 
شورا ارائه نگردیده ودلیل و مدرکی که حکایت از پرداخت مبلغ اجاره را داشته باشد 
وبتواند بری الذمه بودن خویش را به اثبات برساند ارائه ومدلل ننموده لذا خواسته خواهان 
را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 490 قانون مدنی و ماده 4قانون روابط موجر 
ومستاجر مصوب 62 ومادتین 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ 5/000/000 ریال از تاریخ 93/12/1 لغایت زمان تخلیه 
95/5/31 ومبلغ 1/750/000 هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعالم می نماید 
رای صادره غیابی وظرف مدت 20 روز پس ازابالغ قابل واخواهی دراین شورا و 20روز 
پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی اسالمشهر می باشد. م/الف 2379 

شریفی – قاضی حوزه 6 شورای حل اختالف اسالمشهر 

دادنامه 
پرونده کالسه 9409986610201349 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9509976610200080 خواهان : خانم 
شیرین جان سپهوندی فرزند برارنازار به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد  
دره گرم نگارستان 5 سمت راست حیاط سوم موبایل 09167172157 – خواندگان : 
1-آقای مسلم سبزی پور گنجی فرزند قجر 2- آقای والیه ابدالی محمدی فرزند شاه مراد 
3-آقای رسول سبزی پور گنجی فرزند قجر 4-آقای رضا سبزی پور گنجی فرزند قجر 
5- مریم سبزی پور گنجی فرزند قجر همگی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم 
آباد دره گرم نگارستان 5 سمت راست حیاط سوم 6- آقای محمد سبزی پور فرزند قجر 
به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد دره گرم نگارستان 5 سمت راست حیاط 
سوم موبایل 09197121479 )فعال مجهول المکان ( –خواسته : 1-اعسار از پرداخت 

هزینه دادرسی 2-مطالبه مهریه 
رای دادگاه : در خصوص دعوی خانم شیرین جان سپهوندی فرزند برانازار به طرفیت 
وراث مرحوم قجر سبزی پور گنجی )شوهر خواهان ( به اسامی 1-محمد 2-رسول 
3-مسلم  4-رضا 5-مریم شهرتین سبزی پور فرزندان قجر 6-والیه ابدالی محمدی 
فرزند شاه مراد به خواسته مطالبه مهریه به میزان پانصد هزار ریال سال 1356 به نرخ 
روز و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق 
اقرار زوجیت تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 2 خرم آباد که وجود علقه زوجیت 
دایم بین خوانده و مورث خواندگان )مرحوم قجر سبزی پور (محرز مینماید و با عنایت 
به گواهی انحصار وراثت ابرازی به شماره 9409986697201074 و اینکه دلیلی که 
داللت بر پرداخت مهریه یا گذشت از آن باشد ارایه نشده و مالکیت ورثه به محض فوت 
به طور قهری نسبت به ماترک حاصل می شود ولی استقرار آن منوط به ادا حقوق و 
دیونی است که به ترکه تعلق میگیرد و لذا وراث در حد ترک مکلف به پرداخت مهریه 
زوجه میباشد و از طرفی زوجه با توجه به وضعیت شغلی و عنایتا به شهادت شهود و 
استشهادیه محلی ابرازی توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد لذا دادگاه مستند به ماده 
5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 504 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی 
صادر و اعالم می نماید و در صورت محکوم له واقع شدن و خروج از اعسار مستندا به 
ماده 511 قانون اخیر الذکر مکلف به ایداع هزینه مزبور وفق تعرفه قانونی به واحد اجرای 
احکام می باشد و از طرفی مستند به ماده 1082 قانون مدنی و با رعایت مواد 867 تا 
870 حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مهریه خواهان به میزان پانصد هزار ریال 
سال 56 به نرخ روز از نا ترک متوفی را صادر و اعالم می نماید .رای صادره نسبت به 
خوانده ردیف چهارم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 
در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد و نسبت به سایر خواندگان غیابی ابتدا 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست 
روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – سید احمد موسوی .  

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

حیدر اکبر پور- فرزند حسین- نشانی: بوشهر سبز آباد کوی رایانی ک شهید اسماعیلی 
انتهای کوچه 

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
عبدالخالق قاسمی - فرزند محمد - نشانی: مجهول المکان

مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  محکوم 
9409977710500916 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق 

الوکاله وکیل صادر می گردد و نیم عشر در حق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له 

بازداشت می شود ) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م. ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به 
هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات می شود ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 

1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
مدیر دفتر شعبه پنجم حقوقی بوشهر- نیک کار  

رای هیئت /نوبت اول

اگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره 139560301060010424 هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ابراهیم نفری فرزند حسن بشماره شناسنامه 164صادره از ورامین در ششدانگ / یک 
قطعه زمین مزروعی / به مساحت 50472/27 مترمربع پالک فرعی از 75 اصلی واقع 
در قریه شمس اباد ورامین خریداری از مالک رسمی مشهدی محمد طهماسوند بمقدار 
10000 مترمربع و عسگر و خداداد و علی اصغر همگه شهرت خسروی میرزایی بمقدار 
40472/27 مترمربع )ملک جاری است( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 

صادرخواهدشد.ث / م الف 838     
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/11/02 تاریخ انتشار نوبت دوم :95/11/17

  محمود داوودی : قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

دادنامه
کالسه پرونده: 5/329/95           شماره دادنامه:95/6/29-556

خواهان: بانک ملت شعبه مازندران با مدیریت آقای مرادی با وکالت سیده فاطمه پاکنهاد
خوانده: 1- سید مسعود جلیلی شانی 2- کاوه دهستانی کالگر 3- شروین دهستانی هر 

سه مجهول المکان   خواسته: مطالبه وجه
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی بانک ملت شعبه مازندران با مدیریت آقای مرادی با وکالت سیده 
فاطمه پاکنهاد بطرفیت 1- سید مسعود جلیلی شانی 2- کاوه دهستانی کالگر 3- 
شروین دهستانی بخواسته مطالبه مبلغ 134/203/691 میلیون ریال به استناد قرارداد 
بانکی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان که داللت بر استقرار 
دین بمیزان و مبلغ خواسته بر عهده خواندگان داشته و بقاء اصول و مستندات مذکور 
در ید خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب مزبور و استمرار دین بر ذمه خواندگان 
دارد و خواندگان نیز نسبت به دعوی مطروحه و مستندات ابرازی دفاع و ایراد موجه 
بعمل نیاورده است لذا شورا دعوی خواهان را صحیح و ثابت تشخیص و خواندگان را 
متضامنا پرداخت مبلغ 134/203/691 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ 1392/10/15 لغایت هنگام پرداخت آن براساس قرارداد بانکی 
و مبلغ 4860/000 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان دعوی محکوم می 
نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ واخواهی در شورا و پس از 

گذشت مدت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی بابل می باشد.
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابل- سید مرتضی حسینی

دادنامه
کالسه پرونده 4/808/95    شماره دادنامه:95/7/12-896 

خواهان: شرکت پرنیان مهیار با مدیریت امیر محمدتقی گنجی با وکالت حافظ وردی 
بادرس آمل م 17 شهریور ک قندی مجتمع معنوی ط اول 

خوانده: مژگان ابولحسنی بادرس مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه

رای قاضی شورا- در خصوص دعوی حشرکت پرنیان مهیار با مدیریت امیر محمد نقی 
گنجی با وکالت حافظ وردی بطرفیت مزگان ابولحسنی بخواسته مطالبه وجه بمبلغ 
12/821/615 ریال باستناد چک شماره 72554 عهده بانک ملت و هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل و با عنایت به مفاد  داخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان 
که داللت بر استقرار دین بمیزان و مبلغ خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول 
مستندات مذکور در دست خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب وجه مزبور و استمرار 
دین بر ذمه خوانده دارد و خوانده نیز نسبت به دعوی مطروحه و مستندات ابرازی دفاع 
و ایرادی بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص و خوانده را 
بپرداخت مبلغ 12/821/615 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک لغایت هنگام پرداخت آن و مبلغسیصد و بیست هزار و پانصد ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره 
غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس برابر 

مقررات قابل تجدید نظرخواهی در محاکم حقوقی بابل میباشد.
قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف بابل- سید مرتضی حسینی

آگهی تحدید حدود 
پیرو آگهی نوبتی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13- آیین نامه اجرایی آن مربوط به حوزه ثبتی شهرستان 
گلوگاه به شماره های 018/95/3283 مورخ 95/10/1 و 
018/95/3350مورخ 95/10/8 تحدید حدود قسمتی از 
پالک 51- اصلی واقع در بخش 17 حوزه ثبتی شهرستان 
گلو گاه و پالک های 1- اصلی 2- اصلی 3- اصلی 4-  
اصلی واقع در بخش 19 حوزه ثبتی شهرستان گلوگاه در 
تاریخ های  تعیین شده از ساعت 8 صبح در محل وقوع 
ملک به عمل خواهد آمد از مجاورین و دارندگان حقوق 
ارتفاقی دعوت به عمل می آید در وقت مقرر حضور به هم 
رسانند تا چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی اعتراضی 
دارند اعالم و از معترض یا معترضین تقاضا می شود از 
تاریخ تحدید حدود تا سی روز اعتراض خود را کتبا به این 
اداره تسلیم و عالوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست اعتراض به مرجع 

ذیصالح قضائی تقدیم نمایند 
امالک متقاضیان واقع در اراضی مهدیرجه پالک 51-

اصلی بخش 17 
1-پالک 931 فرعی آقای محمد رضا عموزاده مهدیرجی 
باب  یک  اعیان  و  عرصه  دانگ  شش  عیسی  فرزند 
ساختمان به مساحت 303/37متر مربع خریداری 

بالواسطه از آقای مبین خلیلی 
2-پالک 932 فرعی آقای جعفر بخشنده فرزند حسین 
شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین محصور  به 
مساحت491/19 متر مربع  خریداری بالواسطه از خانم 

مریم  عموزاد مهدیرجی 
3-پالک 933 فرعی خانم مریم عموزاد مهدیرجی فرزند 
محمد شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با 
بنای احداثی  به مساحت361/46 متر مربع خریداری 

بالواسطه از آقای اقبال عمو زاد مهدیرجی 
لمراسک  و  تیرتاش  اراضی  واقع در  متقاضیان  امالک 

پالک 1- اصلی بخش 19 
4-پالک 2649 فرعی آقای محمد ابراهیمی تیر تاشی 
فرزند حسن شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین 
با بنای احداثی  به مساحت1097/94 متر مربع بالواسطه 

از خانم فاطمه اسدی خلیلی 
5-پالک 2662فرعی آقای ایمان عشوری تیر تاشی فرزند 
مجید شش دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان   به 
مساحت243/03 متر مربع خریداری بالواسطه از مجید 

عشوری 
             شنبه 95/11/23 

6-پالک 2663 فرعی خانم معصومه باقری لمراسکی 
فرزند فضل اله شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین به مساحت989/18 متر مربع خریداری بالواسطه 

از ورثه فضل اله باقری 

7-پالک 2665 فرعی دولت اسالمی ایران به نمایندگی 
استان  روستایی  فاضالب  و  آب  )شرکت  نیرو  وزارت 
مازندران ( شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین 
به مساحت151/2 متر مربع خریداری بالواسطه از آقای 

مختار بابایی لمراسکی 
امالک متقاضیان واقع در اراضی تیله نو سراج محله و 

نصرت آباد پالک 2- اصلی بخش 19 
8-پالک 1470 فرعی موقوفه کربالیی لیال به تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان گلوگاه شش دانگ عرصه 
و اعیان یک قطعه زمین به مساحت5971/84 متر مربع 
الزمان   صاحب  مسجد  موقوفه  فرعی  9-پالک 1471 
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  تولیت  به  نو  تیله  روستای 
شهرستان گلوگاه شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه 

زمین مزروعی   به مساحت4643/62 متر مربع 
10-پالک 1472 فرعی موقوفه مسجد جامع روستای 
تیله نو به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
زمین  قطعه  یک  اعیان  و  عرصه  دانگ  گلوگاه شش 
مزروعی   به مساحت1146/44متر مربع واقع در اراضی 

تیله نو سراج محله و نصرت آباد 
یکشنبه 95/11/24

11-پالک 1473 فرعی موقوفه مسجد جامع روستای 
تیله نو به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
زمین  قطعه  یک  اعیان  و  عرصه  دانگ  گلوگاه شش 

مزروعی   به مساحت1302/35متر مربع 

12-پالک 1474 فرعی موقوفه مسجد جامع روستای 
تیله نو به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
زمین  قطعه  یک  اعیان  و  عرصه  دانگ  گلوگاه شش 

مزروعی   به مساحت2789/34 متر مربع 
فرزند  یخکشی  احمد  آقای  فرعی   1475 13-پالک 
قربانعلی شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به 
مساحت 61348 متر مربع خریداری بال واسطه از محمد 
کلبادی که برابر نامه مدیریت منابع آب مقدار 7516/50 

متر مربع آن در مسیر حریم رودخانه قرار دارد 
14-پالک 1476 فرعی خانم ملیحه تخت کش مقدم 
فرزند آقا ماشاء اله شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه 
باغ محصور به مساحت 28583/73 متر مربع خریداری 
بالواسطه از آقایان شعبانعلی فرجی – رضا فرجی – فرج 
اله فرجی – سید حسین رزمگیر – شعبان عزیزی – 
رجب عزیزی و خانم ها زهرا ناظری – زینب ناظری و 

انسیه عزیزی 
15-پالک 1477 فرعی آقای مجتبی رستگار قلعه فرزند 
با  اعیان یک قطعه زمین  قربان شش دانگ عرصه و 
بنای احداثی به مساحت 4335/5 متر مربع خریداری 

بالواسطه از آقای محمد علی دوستداری تیله نوئی 
دوشنبه 95/11/25

ملک متقاضی واقع در اراضی خورشید کال نظام محله تپه 
3- اصلی بخش 19

16-پالک 1182فرعی خانم خدیجه محمود جانلو فرزند 

ابراهیم شش دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به 
مساحت 220/52 متر مربع خریداری بالواسطه از کاظم 

کلبادی نژاد 
امالک متقاضیان واقع در اراضی گلو گاه کلباد پالک 

4- اصلی بخش 19 
17-پالک 1322فرعی آقای رحمت اله خواجوی فرزند 
رحمان شش دانگ عرصه و اعیان یک  باب ساختمان به 
مساحت 128/95 متر مربع خریداری بالواسطه از آقای 

حاجی رجب خواجوی 
فرزند  خواجوی  هادی  آقای  فرعی   1323 18-پالک 
حسین شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به 
مساحت 158/12 متر مربع خریداری بال واسطه از محمد 

اسماعیل ملکپور کلبادی نژاد 
19-پالک 1324 فرعی آقای محمد اسدی فرزند علی 
شش دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 
علی  آقای  از  واسطه  بال  خریداری  مربع  284/01متر 

اسدی تپه 
20-پالک 1325فرعی آقای حسن کلبادی نژاد فرزند 
رضا علی شش دانگ عرصه و اعیان  یک باب ساختمان 
به مساحت 209/57 متر مربع واقع در اراضی گلوگاه 
آقای رضا علی کلبادی  از  بال واسطه  کلباد خریداری 
نژاد )با حق سکنی در صورت حیات برای آقای رضا علی 
کلبادی نژاد و خانم سیده ننه موسوی )والدین متقاضی 

( مادام العمر (

سه شنبه : 95/11/26
21-پالک 1326فرعی آقای علیرضا کلبادی نژاد فرزند 
مصطفی شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به 
مساحت 196/86 متر مربع خریداری بال واسطه از آقای 

محمد کلبادی نژاد 
22-پالک 1327 فرعی خانم فاطمه گلبادی نژاد فرزند 
به  باب خانه  اعیان  یک  و  رحیم شش دانگ عرصه 
مساحت 151/31 متر مربع خریداری بال واسطه از آقای 

حاجی رحیم کلبادی نژاد 
23-پالک 1329 فرعی خانم فرنگیس عظیمی گلوگاهی 
فرزند رمضانعلی شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین با بنای  احداثی به مساحت 172/10 متر مربع  

خریداری بال واسطه از آقای محمد کلبادی نژاد 
24-پالک 1330 فرعی آقای محمد کلبادی نژاد فرزند 
رحیم شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین محصور  
به مساحت 188/76 متر مربع خریداری بال واسطه از 

آقای حاجی ابراهیم عسگری 
25-پالک 1331فرعی آقای رضا علی کلبادی نژاد فرزند 
احمد شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین محصور 
به مساحت 557/82 متر مربع استشهاد محلی مورثی 

پدری   9508919
چهارشنبه شنبه 1395/11/27   تاریخ انتشار :95/11/2

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلوگاه م. الف 

آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه در پرونده کالسه 9509986611200049 آقای عبدالرضا سلیمانی فرزند 
شویع به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت 
ابالغ اوراق قضایی )احضاریه ( به نامبردگان ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 
174 ق آ د ک به متهم ذکر شده ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در 
شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب 
خرم آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر جهت 
پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردند در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 

انتشار آگهی تصمیات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ایرج حسنوند . 

متن آگهی 
آقای سید رحیم موسوی دادخواستی به طرفیت آقای محسن سلیمان زاده و غیره به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه ه نموده و به شعبه هفتم دادگاه 
عمومی حقوقی خرم آباد ارجاع گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/7 و راس 
ساعت 9 صبح می باشد لذا بنا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و مجهول 
المکان خوانده مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
پس از آگاهی به شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در زمان و 

تاریخ تعیین شده جهت شرکت در جلسه دادگاه و دفاع از خود حضور یابد .
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –رضا نقی زاده 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علی اصغر  حقیقی شورا بسری فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 342 صادره از نکا در مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد 
دانشگاهی نکا به شماره 85/4583 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا به نشانی مازندران – نکا 

– بعد از پایانه حمل و نقل دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا ارسال نماید 
نکا 

آگهی تغییرات 
شرکت ارمغان گستر نوید سهامی خاص به شماره ثبت 403244 و شناسه ملی 
10320531729 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/09/1395 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیئت مدیره به 3 نفر تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. محل شرکت تهران میدان شهید نامجو 
کوچه شهید مقصودی پالک 6 کدپستی1615684311تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)17221(



ورزشیشنبه 2 بهمن 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 73404

پیشنهادتیمپرتغالیبهمحسنکریمی
مهاجم هافبک جوان استقالل با پیشنهاد جدی یک تیم پرتغالی روبه 

رو شده است.
محسن کریمی، مهاجم هافبک جوان استقالل با پیشنهاد جدی  از 
سوی یک تیم پرتغالی روبه رو شده است. هرچند مشخص نیست که 
آیا این بازیکن راهی پرتغال می شود یا نه ولی بعید است که مسووالن 

استقالل رضایت نامه این بازیکن را به راحتی صادر کنند.

تاجعضوکمیتهمسابقاتفیفاشد
جهانی  فدراسیون  رییس  دستور  با  ایران  فوتبال  فدراسیون  رییس 

فوتبال به عنوان عضوی از کمیته مسابقات فیفا برگزیده شد.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران از سوی جیانی اینفانتینو 
به عنوان عضو کمیته مسابقات فیفا انتخاب شد و از این پس در این 

کمیته فعالیت خواهد کرد.
کمیته مسابقات فیفا فعالیت هایی هم چون نظارت، مشاوره و کمک در 

بخش برگزاری کلیه مسابقات تحت نظر فیفا را انجام می دهد.
اینفانتینو پیش از انتخاب به عنوان رییس فیفا، به ایران به عنوان 
به  انتخاب  از  بعد  و  بود  کرده  سفر  خود  تبلیغاتی  مقاصد  از  یکی 
عنوان رییس فدراسیون جهانی، چندین بار جلساتی را درباره مباحث 

مختلف با مسووالن فدراسیون فوتبال ایران برگزار کرده است.

تکذیبپیوستنبازیکنپیشینمنچسترسیتیبهتراکتور
پیوستن بازیکن پیشین منچسترسیتی به تیم فوتبال تراکتورسازی 

تبریز تکذیب شد.
اهل  وایس«  »والدمیر  پیوستن  از  رسانه ها  از  برخی  که  حالی  در 
اسلواکی، بازیکن پیشین تیم های منچسترسیتی و لخویای قطر به تیم 
تراکتورسازی خبر داده اند، این موضوع از سوی باشگاه تراکتورسازی 

تکذیب شد.
پیوستن  خبر  تبریزی،  سرخپوشان  عمومی  روابط  اعالم  اساس  بر 
باشگاه  و  ندارد  صحت  تراکتورسازی  تیم  به  وایس  والدیمر 
تراکتورسازی تا این لحظه مذاکره ای با این بازیکن نداشته است و 
هرگونه عقد قراردادی با بازیکنان جدید از طریق وب سایت رسمی 

باشگاه اطالع رسانی خواهد شد.
وایس 28 ساله که پیشینه حضور در منچسترسیتی و المپیاکو یونان 
را دارد، در 58 دیدار برای کشورش به میدان رفته است و پنج گل 

نیز به ثمر رسانده است.

ستارهناکامیونایتدبهلیونپیوست
ممفیس دیپای با قراردادی به ارزش 16 میلیون پوند به لیون فرانسه 

پیوست.
اغلب  که  منچستریونایتد  ناکام  ستاره های  از  یکی  دیپای  ممفیس 
نیمکت یا سکونشین بود با قراردادی به ارزش 16 میلیون پوند راهی 

لیون فرانسه شد.
دیپای یکی از ستاره های جوان تیم ملی هلند است که با نظر فان 
خال به یونایتد پیوست و حتی پیراهن شماره هفت یونایتد را نیز به 
تن کرد ولی عملکرد ضعیفی داشت و نتوانست مورینیو را به ماندن 

در این تیم متقاعد کند.
او بعد از مورگان اشنایدرلین دومین خروجی یونایتد در زمستان است 

و این باشگاه هنوز بازیکنی تاکنون به خدمت نگرفته است.

لیگفوتسالزیرنظرمربیانتیمملی
تمام مربیان تیم ملی در هفته نوزدهم لیگ برتر 
فوتسال بازی ها را برای انتخاب بازیکنان جدید زیر 

نظر می گیرند.
مرحله جدیدی از اردوهای تیم ملی فوتسال ایران 
قرار است از هشتم بهمن آغاز شود و محمد ناظم 
الشریعه در نظر دارد بازیکنان جدیدی را به این اردو 
دعوت کند. بازیکنانی که تاکنون به تیم ملی دعوت 
نشده یا در صورت دعوت، بازی به آن ها در تیم 
ملی نرسیده است، قرار است در دیداری دوستانه 
به مصاف تیم ملی امید اوکراین بروند. از همین رو 
مربیان تیم ملی در نظر دارند با زیر نظر گرفتن تمام 
بازی های هفته نوزدهم و بیستم بازیکنان موردنظر 

خود را انتخاب کنند.
سید محمد ناظم الشریعه در هفته نوزدهم لیگ برتر 
که امروز برگزار خواهد شد، قرار است بازی مشهد 
یا تهران با نظاره گر باشد. علی صانعی مدیرفنی 
تیم ملی بزرگساالن و سرمربی تیم ملی امید نیز 
دربی تهران بین دانشگاه آزاد و تاسیسات دریایی 
را تماشا خواهد کرد. هم چنین امیر فراشی، مربی 
تا  می رود  بندرعباس  به  ملی  تیم  دروازه بان های 
دیدار تیم های آذرخش و مس سونگون را ببیند. 
کاظم صادقی مربی دروازه بان های تیم ملی امید 
نیز مصاف تیم های یاسین پیشرو قم و لبنیات ارژن 
شیراز را زیر نظر خواهد گرفت. محمد هاشم زاده 
دیگر مربی تیم ملی نیز در کادر فنی گیتی پسند 
حضور دارد و از سوی ناظم الشریعه ماموریت پیدا 
کرده تا بازیکنان تاثیرگذار دیدار شهرداری ساوه و 

گیتی پسند را معرفی کند.

صعوددوچرخهسوارایرانبهردهششمجهان
محمد دانشور در رنکینگ جدید اتحادیه جهانی 
دوچرخه سواری توانست به رده ششم ماده یک 
کیلومتر تایم تریل صعود کند. فدراسیون جهانی 
دوچرخه سواری رنکینگ جدید رکابزنان پیست را 
اعالم کرد و در این رنکینگ محمد دانشور توانست 
در ماده یک کیلومتر تایم تریل به رده ششم جهان 
صعود کند. او در میان رکابزنان ایران بهترین جایگاه 

را در جهان در اختیار دارد.

شروعتمرینتیمملیبسکتبال
برای حضور در  ایران  تیم ملی بسکتبال  اردوی 
رقابت های غرب  آسیا امروز و با حضور 18 بازیکن 
برتر  لیگ  شانزدهم  هفته  از  بعد  می شود.  آغاز 
بسکتبال اردوی تیم ملی ایران امروز برای حضور 
در رقابت های غرب  آسیا آغاز می شود و بازیکنان زیر 
نظر مهران حاتمی تمرین های شان را آغاز خواهند 
کرد. تیم ملی ایران نهم بهمن راهی اردن می شود 
و از دهم این ماه رقابت هایش را آغاز خواهد کرد که 
فدراسیون بسکتبال در نهایت 18 نفر را برای حضور 

در اردو دعوت کرد.
ارغوان،  روزبه  اله وردی،  علی  ساهاکیان،  اوشین 
محمد حسین جعفری، بهنام یخچالی، امیرحسین 
خندان پور، محمد جمشیدی، امیرحسین رضایی فر، 
سجاد مشایخی، ارسالن کاظمی، محمد حسن زاده، 
فروتن،  امیر صدیقی، صالح  سورن دربوغوسیان، 
احسان صمدی، محمد ترابی، اصغر کاردوست و 
وحید دلیرزهان نفرات دعوت شده به اردوی تیم 

ملی هستند.

خبرخبر

اسناد  ثبت  11قانون  ماده  دستور  به  نظر 
مرقوم  نامه  53و59آیین  ومواد  وامالک 
امالکي که در سه ماهه سوم سال 1395)مهر 
، آبان ، آذر (تقاضاي ثبت آنها در اداره ثبت 
پذیرفته  کوهرنگ  شهرستان  وامالک  اسناد 
آگهي  به شرح ذیل  اطالع عموم  شده جهت 

میگردد./
آنها  ابنیه وامالکي که تقاضاي ثبت  الف( -  
شده  پذیرفته   95 سال  سوم  ماهه  سه  در 
ومهلت اعتراض به آنها از تاریخ انتشار نوبت 

اول آگهي به مدت نود روز میباشد0
شهید  کوي  روستاي  در  واقع  1-امالک 
پالک  شماره  به  چلگرد   شهر  و  بهشتي 
چهارمحال  کوهرنگ  مرکزي  اصلي   -826

بخش ده ثبت وفرعي هاي ذیل:
حسیني  محمد  غضنفر  :آقاي  933-فرعي 
امیر قلي ششدانگ یک قطعه  حاجیور فرزند 
شهید  کوي  روستاي  در  واقع  محصور  زمین 

بهشتي 
 : 61-فرعي  پالک  از  قسمتي  950-فرعي 
علي  فرزند  هرات  آبادي  تاج  فاطمه  خانم 
در  واقع  محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

چلگرد شهر 
2-امالک واقع در دره نمک به شماره پالک 
چهارمحال  کوهرنگ  مرکزي  اصلي   -833

بخش ده ثبت وفرعي ذیل:
سیاوش  فرزند  باقري  آرش  آقاي  34-فرعي: 

مزروعي. زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
به   آباد     درروستاي خسرو  واقع  3-امالک 
کوهرنگ  مرکزي  اصلي   -839 پالک  شماره 

وفرعي ذیل: ثبت  چهارمحال بخش ده 
68-فرعي:خانمتاجماه خسروي  فرزند   علي 

کرم   ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي.
به   سفید  توف  روستاي  در   واقع  4-امالک 
کوهرنگ  مرکزي  اصلي   -847 پالک  شماره 
چهارمحال بخش ده ثبت وفرعي هاي ذیل:
فرزند  باقریکاکش  کیانوش  36-فرعي:آقاي 

باغ. البرز ششدانگ یک درب 
کاکش  باقري  کیانوش  آقاي  39-فرعي: 

. ساختمان  یکباب  البرز ششدانگ  فرزند 

آبحره   ( آبخره  روستاي  در  واقع  5-امالک 
مرکزي  اصلي   -849 پالک  شماره  به    )
وفرعي  ثبت  ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ 

ذیل:
برجوئي  طهماسبي  حسن  آقاي  37-فرعي 
باب  یک  ششدانگ  عبدالکریم   فرزند 

ساختمان.
6-امالک واقع در  دشت زرین   به  شماره 
کوهرنگ  مرکزي   اصلي   -852 پالک 
چهارمحال بخش ده ثبت وفرعي هاي  ذیل:
فرزند   کریمي   امراهلل  آقاي  692-فرعي: 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مرتضي 
دشت  آباد  علي  روستاي  در  کشاورزیواقع 

زرین .
گله   کریمي  محمد   :آقاي  693-فرعي 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  لطفعلي   فرزند  
دشت  آباد  علي  روستاي  در  واقع  کشاورزي 

زرین  .
نیا   موسایي  حسین  آقاي   : 702-فرعي 
فرزند  خانکار  ششدانگ یک باب خانه واقع 

در دشت زرین.
فرزند   موسایي  اصغر   آقاي   : فرعي   -704
واقع  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  سپهدار  

در روستاي فریدون آباد دشت زرین .
به   علیخان   شیخ  درروستاي  واقع  7-امالک 
مرکزي   بخش  اصلي   -855 پالک  شماره 
وفرعي    ثبت  ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ 

ذیل.
فرزند  موالئي  مختار  آقاي  117-فرعي: 
مزروعي. زمین  قطعه  بختیار  ششدانگ یک 

به  آبادبیرگان   ملک  در   واقع  8-امالک 
بازفت   بخش  اصلي   -921 پالک  شماره 
وفرعي    ثبت  ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ 

ذیل.
یداله   فرزند  اشرفي   امراله  آقاي  30-فرعي 
در  واقع  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 

شوخدان ملک آباد  .
9-امالک واقع در روستاي چم آباد سرخکان  
اصلي   -940 پالک  شماره  )سرخکمان(به 
بازفت کوهرنگ چهارمحال بخش ده  بخش  

ثبت وفرعي   ذیل.
بیرگوني   جان  خانم      ، خانم   32-فرعي 
. باب ساختمان  فرزند محمد ششدانگ یک 

از  جفت  پره  زیرباغ  در   واقع  10-امالک 
پالک  شماره  به   جفت   پره  قریه  اراضي  
کوهرنگ  بازفت    بخش  اصلي   -1019
هاي    وفرعي  ثبت  ده  بخش  چهارمحال 

ذیل.
حسین  و  آقایانغالمحسین  1-فرعي: 
بیرگاني  اشرفي  همگي  شهرتین  ومحمد 
هرکدام   واالشاعه  بالسویه  فرزندانفرهاد 
یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت 

درب باغ .
فتاح  فرزند  اشرفپور  برزو  2-فرعي:آقاي 

ششدانگ یک درب باغ .
بیرگاني  اشرفي  گل  همه  3-فرعي:خانم 

فرزند فرهاد ششدانگ یک درب باغ .
شماره  شهرصمصامیبه  در  واقع  11-امالک 
پالک 1114- اصلي بخش بازفت   کوهرنگ 

چهارمحال بخش ده ثبت وفرعي  ذیل
فرزند  سیاوشسلطاني  آقاي  175-فرعي 

رحیم  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي.
روستاي  در  واقع  امالک   -12
 -1117 پالک  شماره  امیرآبادصمصامیبه  
چهارمحال  کوهرنگ  بازفت    بخش  اصلي 

بخش ده ثبت وفرعي ذیل
12-فرعي:خانم اکرم بالي پور فرزند اله کرم 
وباغ  کشاورزي  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

. متصله 
13-امالک واقع در روستاي مورز به   شماره 
پالک 1164- اصلي بخش  بازفت    کوهرنگ 
چهارمحال بخش ده ثبت وفرعي هاي   ذیل
:آقایان  محمد مراد اسدي شیخ  421-فرعي 
امیرقلي اسدي فرزند  رباط فرزند خدامنده و 
نسبت  هرکدام  واالشاعه   بالسویه  خدامراد  
قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به 

زمین مزروعي  .
424-فرعي : آقایان  محمد مراد اسدي شیخ 
امیرقلي اسدي فرزند  رباط فرزند خدامنده و 
نسبت  هرکدام  واالشاعه   بالسویه  خدامراد   

قطعه  یک  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  سه  به 
. زمین مزروعي 

به  قلعه   روستاي  چم  در  واقع  امالک   -14
شماره 1214 - اصلي بخش بازفت   کوهرنگ 

چهارمحال بخش ده ثبت وفرعي ذیل
ایران  سالمي  ا  جمهوري  دولت  257-فرعي 
کشاورزي- جهاد  وزارت  نمایندگي  به 
و  چهارمحال  جهادکشاورزیاستان  سازمان 

ساختمان. یکباب  ششدانگ  بختیاري- 
15- امالک واقع در روستاي  قلعه سنگ  به 
مرکزي    بخش  اصلي   -  1429 پالک  شماره 
وفرعي  ثبت  ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ 

ذیل؛
فرهاد  فرزند  انصاري   قطره  آقاي  33-فرعي 

. ساختمان  یکباب  ششدانگ 
بهمن  روستاي  در  واقع  امالک   -16
آبادصمصامي  به شماره پالک1437 - اصلي 
بخش بازفت   کوهرنگ چهارمحال بخش ده 

ثبت وفرعي هاي ذیل؛
به  ایران  اسالمي  جمهوري  دولت  61-فرعي 
سازمان  کشاورزي-  جهاد  وزارت  نمایندگي 
جهاد کشاورزي استان چهارمحال وبختیاري 

. ساختمان  یکباب  -ششدانگ 
آبادي  مالک  کریمي  نوید  91-فرعي:آقاي 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  موسي  فرزند 

مزروعي.
به  دزداران    چشمه  در  واقع  امالک   -17
شماره 1461- اصلي بخش بازفت    کوهرنگ 

چهارمحال بخش ده ثبت وفرعي  ذیل؛
عزیز  فرزند  پور   داراب  ناصر  آقاي  3-فرعي 

. دربباغ  ششدانگ یک 
موجب  به  که  ب  بند  در  مندرج  امالک  ب( 
1ماده  تبصره  مطابق  نظارت  هیئت  آراء 
به  ویا  اسناد وامالک  قانون ثبت  25اصالحي 
387مجموعه  بند  مطابق  اختیارات   موجب 
بخشنامه هاي ثبتي  تجدید وفقط یک نوبت 
این  به  نسبت  هرکس  ولذا  میگردد  منتشر 
آگهي  انتشار  تاریخ   از  دارد  اعتراض  امالک 
کتباً  را  خود  اعتراض  روز   سي  مدت   به 
تسلیم  محل  وامالک   اسناد  ثبت  اداره  به 

به شرح ذیل  میباشد  نماید  ورسید دریافت 
؛

1- امالک واقع در روستاي   دهنو علیا  به 
مرکزي      بخش   اصلي  پالک831-  شماره 
وفرعي   ثبت  ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ 

ذیل؛
ساختمان  یکباب  537-فرعي:ششدانگ 
اداره  تولیت  رضا)ع(به  امام  مسجد  موقوفه 
چهارمحال  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل 
به  اشتباها  قبلي  آگهي  در  که  وبختیاري 
تولیت اداره کل ثبت  اسناد و امالک استان 

بود. گردیده  قید  بختیاري  و  چهارمحال 
علي  قلعه  روستاي    در  واقع  امالک   -2
حسین   به شماره پالک 850- اصلي بخش  
ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ  مرکزي     

ثبت وفرعي  ذیل؛
ساختمان  یکباب  ششدانگ  77-فرعي 
و  اوقاف  کل  اداره  تولیت  به  مسجد  موقوفه 
که  وبختیاري  چهارمحال  استان  خیریه  امور 
کل  اداره  تولیت  به  اشتباها  قبلي  آگهي  در 
و  چهارمحال  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  

بود. گردیده  قید  بختیاري 
3- امالک واقع در میان رودان دارکان شیخ 
علیخان به شماره پالک  856- اصلي بخش  
ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ  مرکزي     

ثبت وفرعي  ذیل؛
فرعي:   63 پالک  از  قسمتي  26-فرعي 
رحم  فرزند  آرپناهي  عبدالهي   مرید  آقاي 
خدا   ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي که 
قسمتي  تقاضا  مورد  اشتباها   قبلي  درآگهي 
شده   داده  تشخیص  855-اصلي  پالک  از 

بود.
این آگهي نسبت به امالک مندرج در بندالف 
به فاصله سي روز در  این آگهي در دونوبت 
ماده  طبق  لذا  میشود  منتشر  روزنامه  این 
نسبت  هرکس  وامالک  اسناد  ثبت  16قانون 
اعتراض  آگهي   این  در  مندرج  امالک  به 
دارد باید از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتي تا 
را  واعتراض خود  نماید  اقامه دعوي  روز  نود 
شهرستان   وامالک  اسناد  ثبت  اداره  به  کتباً 

ماده  .ومطابق  نماید  دریافت  ورسید  تسلیم 
به   17قانون ثبت اسناد وامالک هرگاه راجع 
کننده  تقاضا  بین  ثبت  تقاضاي  مورد  ملک 
نوبتي  اعالن  اولین  انتشار  از  قبل  ودیگري 
طرف  که  کسي  باشد  شده  اقامه  دعوایي  
تاریخ  از  باید  است  کننده  تقاضا  یا  دعوا  
اولین اعالن نوبتي تا نود روز تصدیق محکمه 
را مشعر بر جریان دعوي به اداره ثبت محل 
شد  خواهد  اوساقط  حق  واال  نماید  تسلیم 
بند  در  مندرج  امالک  به  نسبت  اگهي  این 
مطابق  نظارت  هیئت  آراء  موجب  به  که  ب 
اسناد  ثبت  قانون  25اصالحي  1ماده  تبصره 
بند  اختیارات  مطابق  به موجب  ویا  وامالک 
تجدید  ثبتي   هاي  بخشنامه  387مجموعه 
لذا هرکس  نوبت منتشر میگردد،  وفقط یک 
اعتراض  ب  بند  در  مندرج  امالک  به  نسبت 
روز  سي  بمدت  آگهي  انتشار  تاریخ  از  دارد 
اسناد  ثبت  اداره  به  کتباً  را  خود  اعتراض 
نماید  دریافت  ورسید  تسلیم  وامالک 
قانون  اصالحي  نامه  86آیین  ماده  ومطابق 
ثبت معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
دادخواست  ثبتي  مراجع  به  اعتراض  تسلیم 
وگواهي  تقدیم  قضایي  ذیصالح  مراجع  به 
تسلیم  اداره  این  به  را  دادخواست   تسلیم 
یا  ثبت  متقاضي  اینصورت  غیر  در  نماید 
دادگاه  به  میتواند  وي  قانوني  نماینده 
را  دادخواست  تقدیم  عدم  وگواهي  مراجعه 
محل  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  وبه  دریافت 
وامالک  اسناد  ثبت  واداره  نماید  تسلیم 
را  ثبتي  عملیات  اعتراض،  به  توجه  بدون 
.همچنین  میدهد  ادامه  مقررات  رعایت  با 
اسناد  ثبت  قانون  نامه  56آیین  ماده  طبق 
تعیین  موقع  در  ارتفاقي  حقوق  وامالک 
که  میگردد  منظور  صورتمجلس   در  حدود 
مدت  در  مقررات  مطابق  باشد  معترضي  اگر 
تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  30روز 

بدهد. اعتراض  دادخواست  حدود 
تاریخ انتشار نوبت اول:  شنبه   1395/11/02
یکشنبه   دوم:   نوبت  انتشار  تاریخ 

1395/12/01

آگهينوبتيسهماههسومسال1395حوزهثبتيادارهثبتاسنادوامالکشهرستانکوهرنگ

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در گفت و گو با یک 
سایت آفریقایی گفت: باید توافقات استراتژیک بین 
باشگاه ها و مربی تیم ملی ایجاد شود و گرنه فاصله 

ما با تیم های بزرگ بیش تر می شود.
بعد از اتفاقات پیش آمده در تیم   ملی فوتبال ایران 
کارلوس کی روش در گفت وگو با پایگاه اینترنتی
کرد:  اظهار  جنوبی،  آفریقای    Ewn sport
شرایط در حال  حاضر کمی پیچیده است. من 
استعفای خودم را چند روز پیش به فدراسیون 
فوتبال ارائه کردم، اولین واکنش آن ها رد کردن 
استعفای من بود. تیم   ملی فوتبال ایران موضوعات و 
چالش های حساس و مهمی برای آمادگی در جام 
جهانی دارد اما در حال  حاضر شاهد این هستیم 
که مربی یک باشگاه در حال  تخریب کردن موضع 
تیم   ملی هستند و این به سود تیم   ملی فوتبال 
ایران نیست. من فکر می کنم که ادامه این روند 
خطر جدی برای فوتبال ایران در راه صعود به جام 
جهانی داشته باشد. جایی که ما در حال  تیم گروه 
اول هستیم و بیش ترین امتیاز را در بین تیم ها 
داریم و عالوه بر این تیم جوانی نیز هستیم ولی 
هر زمانی که می خواهیم به برنامه های مان سر و 
سامان ببخشیم با مشکالت جدی روبه رو می شویم. 
دیگر الزم نیست که بگویم مشکالت مالی داریم. 
تحریم های چند ساله در تصمیم گیری ما تاثیرگذار 
تیم  بهترین  ما  شرایط  این  با  ولی  است   بوده 
آسیا در رده بندی فیفا قرار داریم و بیش از یک 
سال است که شکست نخورده ایم و عالوه بر این 
هیچ گاه فوتبال ایران در عرصه بین المللی چنین 
جایگاهی نداشته است، اما عالیق شخصی مطرح 
شده است که به برنامه های تیم   ملی آسیب می زند.

بعد از دیدار با رییس فدراسیون فوتبال که چندی 
برای  راه حلی  که  امیدوارم  گرفت،  صورت  پیش 

این  موضوع ایجاد شود و یا این که من بتوانم از 
فدراسیون فوتبال جدا شوم و امیدوارم که فوتبال 
ایران بتواند مربی خوبی برای جانشینی من پیدا 
کند. سرمربی پرتغالی تیم   ملی فوتبال ایران در 
ادامه گفت : من دیدگاه روشنی دارم و موضع من 
کامال روشن و شفاف است. این پنجمین تالش من 
برای رساندن یک تیم به جام جهانی بوده است که 
تاکنون از چهار تالش قبلی سه بار به جام جهانی 
رسیدم و به دنبال چهارمین حضور در جام جهانی 
هستم. این یکی از اهداف شخصی است که باعث 
شده است من در تیم   ملی فوتبال ایران بمانم. با 
این حال رقابت با تیم های بزرگ آسیایی خیلی 
سخت است. مشکالت موجود در کشور خیلی زیاد 

شده است و این برنامه ها را خدشه دار می کند.
سرمربی تیم   ملی فوتبال ایران درباره این که چرا 
قوانین فیفا نباید در فوتبال ایران اجرایی شود؟ 
گفت : دو نوع کشور در جهان داریم که در عرصه 

فوتبال رقابت می کنند. یک مدل کشورهای توسعه 
یافته هستند که مانند آلمان، آرژانتین، برزیل و 
می توانیم بگویم پرتغال، فرانسه و یا ایتالیا که کامال 
توسعه یافته هستند و کار در این کشورها آسان 
است، شما فقط مسیر و قوانین فیفا را می توانید 
اجرایی کنید اما کشورهای در حال توسعه هم 
برنامه های  از  خارج  برنامه های  باید  که  هستند 
فیفا در تیم   ملی ایجاد شود تا این کشورها بتوانند 
به سطح باالتری برسند. کشورهایی مثل ایران و  

آفریقای جنوبی جزو این کشورها هستند.
او ادامه داد: اگر فقط قوانین فیفا در این کشورها 
بزرگ  تیم های  با  فاصله  نمی توانیم  رعایت شود 
را کم کنیم. مردم امید و آرزوی زیادی دارند و 
دوست دارند که تیم   ملی شان نتیجه  خوبی بگیرد. 
به همین خاطر باید برنامه های لیگ و تیم   ملی را 
طوری تنظیم کنیم که تیم   ملی فوتبال ایران در 
اولویت قرار داشته باشد. برنامه هایی که من در 

مدت حضورم در ایران داشتم باعث شد بهترین 
تیم آسیا باشیم و باالتر از کشورهایی هم چون ژاپن 
و استرالیا قرار بگیریم. همان طور که گفتم بیش از 
یک سال است که شکست نخورده ایم. وقتی که 
آمدم فوتبال ایران یک لژیونر داشت، ولی در حال  
حاضر ایران یازده لژیونر دارد که در باشگاه های 
اروپایی بازی می کنند. االن باید توافقات استراتژیک 
بین باشگاه ها و مربی تیم ملی ایجاد شود و گرنه 
فاصله ما با تیم های بزرگ بیش تر می شود. من با 
تمام این مشکالت روبه رو هستم. یک مربی خارجی 
حاضر در فوتبال ایران را می بینم که تیم باشگاهی 
را روبه روی تیم   ملی قرار داده است. نمی توانیم در 
شرایط موفق باشیم. فدراسیون فوتبال نمی تواند این 
برنامه های استراتژیک را اجرا کند و ما خودمان باید 
برنامه ها را جلو ببریم. اگر کشورهایی مثل ایران، 
قطر و آفریقای جنوبی فقط قوانین فیفا را بخواهند 
رویاهای  و  افتخارات  به  نمی توانند  کنند  اجرا 
خودشان برسند و من نمی خواهم جزئی از برنامه 
نمی توانستم  این صورت  باشم. در غیر  شکست 
ایران را در شش سال گذشته بهترین تیم آسیا 
کنم. سرمربی پرتغالی تیم   ملی فوتبال ایران درباره 
حضور در تیم   ملی آفریقای جنوبی که به دنبال 
یک مربی است، گفت :  من قبال در آفریقا بودم و 
با این تیم به جام جهانی 2002 صعود کردم،  ولی 
اتفاقاتی در تیم رخ داد که برایم ناراحت کننده 
بود. اگر آفریقا و یا هر کشوری دیگر درخواست 
داشته باشند برای یک مربی خیلی خوب است که 
این موضوع را تجربه کند، اما در حال  حاضر من 
مسوولیت اخالقی و کاری با ایران دارم و نمی توانم 
درباره این موضوع صحبت کنم. هم چنین باید این 
را تاکید کنم که هیچ پیشنهادی از آفریقای جنوبی 

به من نرسیده است. 

کیروش:تیمملیوباشگاههابایدتوافقاستراتژیککنند

با  ایران  فرنگی  کشتی  ملی  تیم 
قهرمان  گرجستان،  مقابل  برتری 
های  رقابت  دوره  هفتمین  و  سی 

بین المللی جام تختی شد..
جام  فرنگی  کشتی  فینال  دیدار 
شهید  سالن  در  پهلوان   جهان 
که  شد  برگزار  مشهد  بهشتی 
بر یک  نتیجه 7  با  الف  ایران  تیم 
مقابل گرجستان به برتری رسید و 
قهرمانی این دوره از رقابت ها را از 

آن خود کرد.
فینال وزن 66 کیلوگر  در کشتی 
پیکارهای  در  بیابانگرد که  افشین 
المپیکی  غیر  های  وزن  کشتی 
سال 2016 جهان در مجارستان با 
کسب نتیجه ضعیف عملکرد قابل 
قبولی نداشت، برابر آنتون ماماگی 

شویلی با پیروزی 5 بر صفر بازگشت دوباره ای به عرصه 
بین المللی داشت.

بیابانگرد که مدال برنز پیکارهای قهرمانی سال 2014 
یوسف  به همراه  دارد  کارنامه  را در  ازبکستان  تاشکند 
قادریان دیگر فرنگی کار وزن 80 کیلوگرم با شکست 
موضوع  این  و  ها حذف  رقابت  از صحنه  برابر حریفان 
موجب انتقاد شدید به این دو فرنگی کار و کادر فنی شد.

یوسف قادریان نیز که مدال برنز رقابت های جهانی سال 
2015 آمریکا را در کارنامه دارد در دیدار فینال وزن 80 
کیلوگرم تورنیکی زاماشویلی از گرجستان را 3 بر صفر 

شکست داد.
حضور  که  مشهدی  مند  عالقه  و  خونگرم  تماشاگران 
تختی  جام  کشتی  های  رقابت  تماشای  برای  پررنگی 
ملی  امان  بی  فرنگی  کشتی  فینال  دیدار  در  داشتند 

پوشان را تشویق می کردند.

ایرانقهرمانکشتیفرنگیجامتختیشد

عضو تیم   ملی قایقرانی معلوالن گفت: تمام تالشم بر این است تا مدال جهانی 
مجارستان را در کالس KL3 به خود اختصاص بدهم.

شهال بهروزی راد در ارزبابی از وضعیت خود برای شرکت در مسابقات کاپ دو 
جهانی که خرداد در مجارستان برگزار خواهد شد، اظهار کرد: برای حضور 
متر   200 مسافت  در  تا  می کنم  تمرین  شبانه روز  تورنمنت  این  در  موفق 
کایاک یک نفره بتوانم در رقابت های کاپ دو جهانی مجارستان به مدال طال 
دست پیدا کنم تا ناکامی که در بازی های پارالمپیک ریو داشتم، جبران کنم.
وی گفت : برای رسیدن به چنین هدف مهمی از هیچ تالشی کوتاهی نخواهم 
تا  ببرم  پیش  را  تمرینات خود  برنامه  است که طبق  این  بر  و سعی ام  کرد 

بهترین عملکرد را در تورنمنت مجارستان از خود به نمایش بگذارم.
بهروزی راد حضور در رقابت های قایقرانی قهرمانی جهان شهریور در جمهوری 
چک و قهرمانی آسیا در مهرماه در شانگهای چین را از دیگر برنامه های خود 
عنوان کرد و افزود: به جز شرکت در کاپ 2 جهانی مجارستان سعی خواهم 
کرد در رقابت های قایقرانی قهرمانی جهان در جمهوری چک و قهرمانی آسیا 
در چین نیز حضور پیدا کنم. البته امیدوارم با کسب مدال طال در مجارستان 

بتوانم قدم های بعدی را نیز محکم تر بردارم.
این عضو تیم   ملی قایقرانی معلوالن در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا از 
نظر تجهیزات دچار مشکل خاص هستید یا خیر؟ افزود: فدراسیون جانبازان 
و معلوالن و فدراسیون قایقرانی تمام امکانات الزم را از نظر تجهیزات برای 
قایقرانان فراهم کرده اند و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد. امیدوارم 
با عملکرد موفقم در سال آینده هم به تالش های مسووالن و مربیان پاسخ 

مثبت بدهم و هم مزد زحمات خود را بگیرم.

بهروزی راد: 

هدفمکسبمدالجهانیقایقرانیاست
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آگهی ابالغ دادخواست وضمائم 
رضیه  خانم  طرفیت  به  دادخواستی  فرزندجاسم  صالحی  نصراله  آقای  خواهان 
سفته  فقره  یک  وجه  ریال  میلیون  پانزده  مبلغ  مطالبه  خواسته  فرزندبه  بچاری 
بشماره184194)سری رظ(بامحاسبه هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه به مجتمع 
روزچهارشنبه  وبرای  کالسه315/95/ش2ثبت  وبه  ارجاع  اختالف  حل  شوراهای 
مورخ95/12/4ساعت9:30صبح تعیین وقت گردیده وچون خوانده مذکور مجهول 
المکان اعالم شده لذابرحسب تقاضای خواهان ودستورشوراومستندابه ماده73ازقانون 
آیین درامورمدنی مراتب فوق یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشاردرج وازخوانده 
فوق الذکردعوت می شودازتاریخ نشرآگهی به شعبه دوم شورای حل اختالف مراجعه 
وبادریافت نسخه ثانی دادخواستی وضمائم آدرس محل اقامت خودرااعالم درغیراین 
مقتضی  وشوراتصمیم  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  ووقت  مفاددادخواسیت  صورت 

اتخاذخواهدنمود.       شماره م.الف)9/1029(
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف خرمشهر

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 139560331057002972مورخ 1395/10/20 هیات اول / دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای صادق پاشایی فرزند خلیل از میانه بشماره شناسنامه 3994 کد ملی 
5458923121 نسبت به یک باب ساختمان به مساحت 201/82 مترمربع پالک 
فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از 442 فرعی از 362 اصلی واقع در محمدآباد در 
استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی رمضانعلی واشقانی فراهانی و اعظم 
شهبازی 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 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. 418 م/الف

تاریخ نشر آگهی نوبت اول 95/11/2 اریخ نشر آگهی نوبت دوم 95/11/17
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی 

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازرامهرمزدرخواستی  بشناسنامه8صادره  پدرعبداله  نام  بانوشهالزبیدی 
زبیدی  رحمن  مرحوم  زوجه  که  داده  وتوضیح  تقدیم  وراثت  حصر  صدورگواهی 
فوت  خمینی)ره(اقامتگاه  دربندرامام  اهوازدرتاریخ95/10/7  بشناسنامه9صادره 
شناسنامه8صادره  بشماره  فرزندعبداله  شهالزبیدی  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه 
شناسنامه  بازبشماره  فرزندعلی  متوفی(2-خورشیدمهربان  زوجه  ازرامهرمز)بعنوان 
بشماره  فرزندرحمن  مادرمتوفی(3-شهناززبیدی  ازرامهرمز)بعنوان  5264صادره 
شناسنامه 1940124141صادره ازبندرامام خمینی)ره(4-صبریه زبیدی فرزندرحمن 
خمینی)ره(5-مهناززبیدی  ازبندرامام  1940280109صادره  شناسنامه  بشماره 
خمینی)ره(6- ازبندرامام  1940418488صادره  شناسنامه  بشماره  فرزندرحمن 
ازبندرامام  1940524865صادره  شناسنامه  بشماره  فرزندرحمن  زبیدی  معصومه 
بشماره  فرزندرحمن  زبیدی  متوفی(7-رسول  دختران  خمینی)ره()بعنوان 
شناسنامه1940625904صادره ازبندرامام خمینی)ره(8-مجتبی زبیدی فرزندرحمن 
زبیدی  خمینی)ره(9-مصطفی  ازبندرامام  شناسنامه1940813646صادره  بشماره 
خمینی)ره(10- ازبندرامام  شناسنامه7060006125صادره  بشماره  فرزندرحمن 

ازبندرامام  شناسنامه7060055071صادره  بشماره  فرزندرحمن  محمدرضازبیدی 
مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک  پسران  خمینی)ره()بعنوان 
متوفی  از  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف بندرامام خمینی)ره(-وحیدخندانی

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 4/704/95شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای مهدی مرادی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروان کریم مرادی در تاریخ  1372/7/20در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و 

ورثه اش عبارتند از:
1.زینت میرکی زایچه 64-1332 کد ملی 5959511185 همسر متوفی  

2.امیر مرادی زایچه 407- 1352  کد ملی5959520729 پسر متوفی 
3.هادی مرادی زایچه145-1361  کد ملی 3256433839پسر  متوفی 
4.صالح مرادی زایچه 51-1366 کد ملی 5959969742 پسر متوفی 

5.مهدی مرادی زایچه 1170-1363 کد ملی 4959923210 پسر متوفی
6.ایوب مرادی زایچه 1372 کد ملی 4950100416پسر متوفی 

7.زینب مرادی زایچه 406-1351 کد ملی 5959520710 دختر متوفی 
8.تهمینه مرادی زایچه 442-1353 کد ملی 5959521075 دختر متوفی 

9.شهناز مرادی زایچه 40723-1359 کد ملی 3251205501 دختر متوفی
10.سرگل مرادی زایچه 1370 کد ملی 495005291 دختر متوفی 

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک 
ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی 
یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط 

خواهد شد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود. 

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه9409986420200689شعبه2دادگاه  پرونده 
محمدعلی  شماره9509976420200594-خواهان:آقای  نهایی  تصمیم  اندیمشک 
وادی زاده فرزندقربانعلی باوکالت آقای نبی زارعی عبدالی فرزندملک نیازبه نشانی 
آبادی  شاه  پاساژ  باالی  پناهی-طبقه  شهیدروشنی-نبش  اندیمشک-خیابان 
اندیمشک مسکن  نشانی شهرستان  به  فرزنددارش  خواندگان:1-خانم پری دارش 
مهربلوار نظام مهندسی طبقه اول واحدیک2-آقای مسلم کردنژادفرزندبهرام3-آقای 
بهرام کردنژاد4-آقای مسلم کردنژادفرزندبهرام5-آقای محمدکردنژادفرزندبهرام همگی 
به نشانی اندیمشک-کوی مسکن مهربلوک نظام مهندسی طبقه اول واحدیک6-
آقای رحمت اهلل جوادی بهاره فرزندحکمت اهلل به نشانی مجهول المکان7-اداره راه 
وشهرسازی اندیمشک8-آقای علیرضاکردنژادفرزندبهرام9-آقای میثم کردنژادفرزند 
بهرام همگی به نشانی شهرستان اندیمشک کوی مسکن مهربلوک نظام مهندسی 
دادگاه                                                                                                                           رای  ملک     سندرسمی  تنظیم  به  خواسته:الزام  واحدیک  اول  طبقه 
درخصوص دادخواست آقای محمدعلی وادی زاده فرزندقربانعلی باوکالت آقای نبی 
زارعی بطرفیت 1-رحمت اهلل جوادی بهاروندفرزندحکمت اهلل2-پری دارش فرزندرضا3-
میثم کردنژادفرزندبهرام4-علیرضاکردنژادفرزندبهرام5-محمدکردنژادفرزندبهرام6-مسلم 
به  اندیمشک  راه وشهرسازی  فرزندبهرام8-اداره  کردنژادفرزندبهرام7-زهراکردنژاد 
خواسته صدورحکم برالزام خواندگان به حضوردر دفتراسنادرسمی جهت تنظیم وانتقال 
سندرسمی یک قطعه زمین مسکونی به مساحت371مترمربع واقع درکوی جمهوری 
اسالمی طرح28هکتاری)قطعه102(موضوع پالک9/75258بخش4اندیمشک مقوم به 
مبلغ51000000ریال به عنوان اصل خواسته بانضمام خسارات قانونی باامعان نظربه 
جمیع اوراق ومحتویات پرونده ومتن ومفاددادخواست تقدیمی واظهارات ودفاعیات 
وکیل خواهان درجلسه رسیدگی ومستندات مدرکیه خواهان مشتمل برکپی مصدق 
دوفقره مبایعه نامه فیمابین خواهان وخوانده ردیف اول وایضاخوانده ردیف اول وخوانده 
ردیف دوم نسبت به رقبه موردتنازع که تااین مرحله از رسیدگی مصون ازهرگونه 
ایرادوتعرض باقیمانده علی الخصوص کروکی ترسیمی عرصه موردنظر توسط نقشه 
برداروقت اداره راه وشهرسازی که درمعبت آقای بهرام کردنژاد)مورث خواندگان ردیف 
دوم لغایت هفتم(صورت پذیرفته ودرنتیجه استعالم معموله ازاداره راه وشهرسازی به 
رقبه  برواگذاری  به صورت ضمنی  شماره 7/11/4024-94/12/4نیزمرجع موصوف 
مابه االختالف به آقای بهرام کردنژاداشاره داشته اندکه هرچندمدعی گردیده که به 
جهت کمبودمدارک ازجمله عدم ارائه نسق مراحل واگذاری به ایشان صورت نپذیرفته 
کمااینکه نماینده حقوقی خوانده ردیف هشتم درجلسه رسیدگی وقت مقرر95/4/22به 
صراحت برمصالحه اراضی متعلق به مورث خواندگان ردیف دوم لغایت هفتم بااداره 
متبوع خوددرقبال واگذاری عرصه مورداختالف اذعان داشته وعدم انتقال سند مالکیت 
عرصه موضوع مصالحه به مورث خواندگان موصوف راعدم ارایه نسق ازجانب ایشان 
عنوان داشته انداین درحالیست که اداره راه وشهرسازی علیرغم چنین فعل وانفعالی 
اراضی متعلق به آقای بهرام کردنژادواقع درزیباشهررامتصرف گردیده وتصرف فیزیکی 
وفعلی نامبرده)راه وشهر سازی(دراراضی معنونه حکایت ازقانونی بودن فرایندمصالحه 
بین الطرفین بوده چه درغیراینصورت بایستی همه چیزبه حالت قبل ازخودبازگرددواداره 
مقابل  رابه طرف  نموده  تمسک  مصالحه  به  راکه  نیزاراضی  هشتم  ردیف  خوانده 
مستردنمایدعلی هذابنابرمراتب دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف هشتم)دارنده 
سندمالکیت ثبتی عرضه معنونه حسب استعالم معموله ازاداره ثبت اسنادوامالک(
مدنی  دادرسی  آیین  مواد198و503و515و519قانون  مستندابه  تشخیص  وارد 
و10و219و220و223و 264)بندیک(قانون مدنی وآیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل 
وهزینه سفروکالی دادگستری حکم بر محکومیت خوانده ردیف هشتم به تنظیم وانتقال 
سندمالکیت ثبتی عرصه فوق التوصیف بنام خواهان وایضاتادیه مبلغ500000ریال بابت 
هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان صادرواعالم 
می گردد.ضمنادعوی توجهی به دیگرخواندگان نداشته مستندابه بند4ماده84 قانون 
آیین دادرسی مدنی وبالحاظ ماده89ازهمان قانون قراررددعوی صادرواعالم می گردد.
رای صادره حضوری محسوب وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظردردادگاه 

تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی اندیمشک-کریم صحرایی

رای هیئت /نوبت اول

اگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره 139560301060009610 – 
139560301060005482  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حیدر عرب حلوایی  فرزند عبدالعظیم  بشماره 
شناسنامه 13 صادره از ورامین در ششدانگ یک باب خانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی به مساحت 100 مترمربع پالک 92 فرعی از 2 اصلی واقع در قریه باغرین 
خریداری از شهرداری ورامین   محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 

صادرخواهدشد. ث/م الف 856                                    
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/11/02 تاریخ انتشار نوبت دوم :95/11/17

 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

آگهی دادنامه
نسب  نداشریعتی  خانم  محمدباوکالت  فرزندعلی  محمدفرجی  تاج  خواهان:آقای 
فرزندداودبه نشانی دزفول-خیابان طالقانی-روبروی مسجدعاملی-جنب عکاسی صبا-

خوانده:آقای حمیدرضامالرضاقصاب به نشانی مجهول المکان-خواسته:مطالبه وجه   رای 
دادگاه   درخصوص دادخواست تاج محمدفرجی باوکالت خانم نداشریعتی به طرفیت 
حمیدرضامالرضاقصاب به خواسته مطالبه116/487/567ریال وهزینه دادرسی وحق 
الوکاله وکیل بااین توضیح که خواهان اظهارداشت یک دستگاه اتومبیل نیسان وانت 
ازخوانده خریداری نمودم وثمن آن رانقداپرداخت نمودم بعدازمدت یک سال متوجه 
شدم موردمعامله به صورت اقساطی بوده وخوانده اقساط آن راپرداخت ننموده شرکت 
اقدام به توقیف اتومبیل نموده که چاره ای جزپرداخت اقساط به شرکت ایران خودرو 
نداشتم وجهت اثبات ادعای خوددوفقره فیش واریزی به شماره390252مورخه94/6/1به 
شماره15626277به  به  تسهیالت  پرداخت  ورسیدبانکی  28800000ریال  مبلغ 
مبلغ87687568ریال ارائه نموده خوانده ازطریق نشرآگهی اخطارگردیده که باعنایت به 
انقضای مدت مقررقانونی درجلسه حضورنیافته والیحه ای تقدیم ننموده لذادادگاه باتوجه 
به دادخواست تقدیمی،تصاویرمصدق رسیدهای پرداختی وعدم انکاروتردیدنسبت به 
اسناداستنادی وعدم ارائه دلیل توسط خوانده بربرائت ذمه دعوای خواهان رامحرزدانسته 
وبه استنادمواد198و519و515قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ116487567ریال بابت اصل خواسته وهزینه قانونی دادرسی وپرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مصوب رئیس قوه قضائیه صادرواعالم می گردد.رای 
صادره غیابی بوده وپس ازابالغ ظرف بیست روزقابل واخواهی دراین شعبه وسپس قابل 

تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدیدنظراستان می باشد.
دادرس شعبه پنجم حقوقی دزفول-تابشی

رای هیئت /نوبت اول

اگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره 139560301060004626 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    139560301060005482 –
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد شیرکوند فرزند ولی اهلل بشماره 
شناسنامه 1988 صادره از تهران در یکبابخانه به مساحت 167/33 مترمربع پالک 
1359 فرعی از 7 اصلی واقع در قریه کاظم آباد خریداری از مالک رسمی خانمها زینب 
و فاطمه شهرت هر دو از شیرکوند وراث مرحوم علی کرم شیرکوند   محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.ث/م الف 820  
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/11/02 تاریخ انتشار نوبت دوم :95/11/17

نوبت دوم   محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

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

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

برابر رای شماره 139560331057002493مورخ 1395/09/30 هیات اول / دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم گلشان نصیری دهقان فرزند مختار بشماره شناسنامه 3 شماره ملی 
0322963915 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150/56 مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 317 فرعی از 362 اصلی واقع در 
استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک وراث مرحوم مختار نصیری دهقان 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.   399 م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی

متن آگهی 
خواهان غالمرضا زندی دادخواستی به طرفیت خوانده نجمه رومینا به خواسته اعسار 
از پرداخت محکوم به به درخواست خواهان تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین 
اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986610301102 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/12/7 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده  
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.حضور شما در جلسه رسیدگی دادگاه نیز جهت اخذ 
توضیحات در مورد تمکن مالی و مالئت زوج و ذکر احتمالی موارد جرح شهود خواهان 
ضروری است ضمنا دالیل و مدارک معارض ادعاهای خواهان را نیز همراه بیاورید واال 

دادگاه برابر مقررات به رسیدگی ادامه خواهد داد. 
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – غالمی. 

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

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

برابر راي شماره 139560331011003870  مورخه 1395/09/30 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاي صادق 
ولی زاده بشناسنامه شماره 35 صادره از ساوه فرزند براتعلی در قسمتی از ششدانگ یک 
قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 190 مترمربع از پالک شماره 376 فرعي 
از 143 اصلي واقع در البرز با خریداری از آقای اسماعیل مدیر روستا که خود مالک اولیه 
میباشد تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 50171 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/02 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/18

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

متن آگهی 
در پرونده کالسه 9509986612800887 این شعبه آقای ناصر نوری به اتهام تخریب 
عمدی در پارکینگ و مداخله در اموال مسروقه موضوع شکایت کرم تیموری تحت 
تعقیب قرار گرفته با عنایت به عدم شناسایی متهم و مجهول المکان بودن وی و در 
اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف 
یک ماه از تاریخ صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد 

بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد. 
دادیار شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – صادق حیدری

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

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

برابر راي شماره 139560331011003853  مورخه 1395/09/29 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاي فیروز 
علی دانش پرور آهق بشناسنامه شماره 4 صادره از مراغه فرزند محمد حسین در 
قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 72/43 مترمربع 
مفروز از پالک شماره 1767 فرعي از 170 اصلي واقع در البرز با خریداری از آقای صفر 
جعفری و با مالکیت مالک اولیه آقای پرویز ترابی احدی از وراث مرحوم بنده علی ترابی 
تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 50200 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/02  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/18

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

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

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

برابر راي شماره 139560331011003989  مورخه 1395/10/11 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود 
پنجی بشناسنامه شماره 86 صادره از تهران فرزند عشقعلی در قسمتی از سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 675 مترمربع 
قطعه 388 تفکیکی تحت پالک 22530 فرعی از پالک شماره 637 فرعي از 146 اصلي 
واقع در البرز با خریداری از آقای مراد حاجی اسفندیاری و مالکیت مالک اولیه آقای 
احمد اسالمی فخر تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 50145 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/02  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/18

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

آگهی اخطار افراز 
موضوع ماده 18 آئین نامه اسناد رسمی الزم االجرا 

آقایان و خانمها : 1- اکرم گروسی 2- شهربانو کمش 3- محمد گروسی 4- علی گروسی 
5- اکرم الملوک گروسی

نظر به اینکه خانم شورانگیز رضایی احدی از مالکین مشاعی در پالک 2058 فرعی 
از 9 اصلی واقع در اراضی ماهدشت جزء حوزه ثبتی ناحیه دو کرج به موجب وارده 
شماره 8/145177 مورخ 95/10/01 تقاضای افراز سهمی مشاعی خودشان را از این 
اداره نموده¬اند که پس از تنظیم اخطار افراز حسب گواهی مامور ابالغ شعبه اجرای 
ثبت اسناد و امالک کرج به علت عدم حضور مالکین مشاعی ابالغ آگهی اخطار افراز 
میسور نگردیده است لذا به موجب ماده 18 آئین نامه اسناد رسمی الزم االجرا به اطالع 
می¬رساند در ساعت 10/5 صبح  مورخه 95/11/30 نسبت به بازدید از محل اقدام 
خواهد شد شایسته است در موعد مقرر و با در دست داشتن مدارک شناسایی و مالکیت 
در محل وقوع ملک حضور به هم رسانید بدیهی است در غیر این صورت این اداره نسبت 
به ادامه عملیات افراز وفق مقررات قانونی اقدام خواهد نمود و این آگهی فقط یک بار 

منتشر می گردد. 419  م/ الف
آگهی موضوع ماده3رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج - ایرج فهیمی 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی
اراضی وساختمان های  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  اینکه دراجرای  نظربه 
علی  آقای/خانم  شماره5555-95مورخ95/10/1تصرفات  برابررای  فاقدسندرسمی 
سویدی زاده بشماره شناسنامه 23479صادره ازشادگان فرزنداسماعیل دارای کدملی 
شماره1898453772نسبت به یکباب ساختمان به مساحت105مترمربع درقسمتی 
زاده  سویدی  علی  خروجی  دربخش2اهوازاخبار  پالک2624/142واقع  ازششدانگ 
منجربصدوررای گردیده برابرماده3قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت 
اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض 
داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه 
اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم وگواهی 
تقدیم دادخواست اخذوبه اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم 
وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود.      
شماره م.الف)5/4474(                            تاریخ انتشارنوبت اول:1395/11/2                             

تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/11/18 
شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

آگهی تغییرات
شناسه  و   98793 ثبت  شماره  به  ایران  سولفات  باریم  تولیدی  تعاونی  شرکت   
 14/09/1395 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10101427984 ملی 
ورفاه  کار  تعاون  کل  اداره   24/9/1395 مورخ  ومجوز307079/109/952 
اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای خدابخش خرمی مشهدی 
جویان  مجتبی  آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  باکدملی:)0932684491(به 
باکدملی:) 0052765857(به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم 
سخایی کدملی:)2002494045(به سمت منشی هیئت مدیره ومدیرعامل انتخاب 
شدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادارپس از 
تصویب هیأت مدیره، با امضای مدیرعامل )محمد کاظم سخایی( و خدابخش خرمی 
مشهدی )رئیس هیئت مدیره( و درغیاب خدابخش خرمی مشهدی )رئیس هیئت 
مدیره( با امضای مجتبی جویان )نایب رییس هیئت مدیره(و مهر شرکت معتبر خواهد 
بود واوراق عادی با امضاء آقای محمد کاظم سخایی)مدیرعامل(و مهر شرکت معتبر 

خواهد بود . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)17219(

متن آگهی 
– حسن  مرادی  شکوفه  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  رشیدی  رضا  خواهان 
نصرالهیان و حسین نصرالهیان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه 
عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986610400537 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/4 و ساعت 11:15 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش. 

آگهی موضوع ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

اراضی وساختمان های  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  اینکه دراجرای  نظربه 
علی  آقای/خانم  شماره5560-95مورخ95/10/1تصرفات  رای  برابر  فاقدسندرسمی 
خلف زاده بشماره شناسنامه137 صادره ازدشت آزادگان فرزندحمیددارای کدملی 
شماره1989423566نسبت به یکباب ساختمان به مساحت105مترمربع درقسمتی 
ازششدانگ پالک2624/142واقع دربخش2اهوازاخبارخروجی بنام علی خلف زاده 
منجربصدوررای گردیده برابرماده3قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت 
اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض 
داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه 
اداره ثبت اسنادو امالک اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم وگواهی 
تقدیم دادخواست اخذوبه اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم 
وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود.          
شماره م.الف)5/4476(                          تاریخ انتشارنوبت اول:1395/11/2                        

تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/11/18
متن آگهی شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

خواهان راضیه ندری دادخواستی به طرفیت خوانده حمیدرضا رستاک به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
9509986610301379 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/4 و ساعت 
09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – غالمی

متن آگهی 
خواهان آقای سید خداکرم موسوی فرزند سید عبدالعلی دادخواستی بطرفیت 
سید سهراب موسوی نیا فرزند سید امید علی بخواسته ابطال مبایعه نامه تقدیم 
دادگاه های عمومی و انقالب خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم 
دادگاه عمومی خرم آباد واقع در خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
که  ثبت گردیده  به کالسه 9509986610600646  و  ارجاع  اجتماعی  تامین 
وقت رسیدگی بتاریخ 1395/12/14 ساعت 10 صبح تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد -  حمید 
بازوند 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری هاچ بک سیستم جک تیپ5S رنگ سفید روغنی مدل 1394 

به شماره موتور )3019511(  FD13AG4CFH به شماره شاسی )106065(
  BF7319HSKAN به شماره انتظامی 99-787 د 88 به نام علی امرائی فرزند اکبر 

به کدملی 4199618864 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
لرستان – خرم آباد 

آگهی
نظر به پرونده مطرح رسیدگی متهم : محسن سخائی فرزند : رمضان با پرونده کالسه 
فوق الذکر به اتهام : دو فقره جعل و دو فقره استفاده از سند مجعول از طرف این دادسرا 
تحت تعقیب هستند و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت آنها ممکن 
نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب ناحیه 5 شهرستان کرج جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود و در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد.  420  م/ الف
دادیار شعبه ی 34 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه¬ی 5 کرج – فقیه نصیری 

مفقودی

 برگ سبز نیسان مدل 83 با شماره شهربانی 417ج89 ایران 72 با شماره موتور 
263353و شماره شاسی 56735مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

مفقودی

 برگ سبز و سند کمپانی و بیمه نامه کامیون مسقف فلزی ایسوزو مدل 87 به رنگ 
قرمز روغنی با شماره پالک 697ع19 ایران 42با شماره موتور 689082با شماره شاسی 
NAG087NPRF11858 بنام محمد رضا تربتی بوسعد مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

اگهی مفقودی
برگ سبز سواری پژو 206 مدل 1383 به شماره انتظامی ایران 11-761ل95 و به 
شماره موتور FSS14785923 و شماره شاسی 83640683 به نام سید غالمحسین 

موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل
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مدیرعامل شرکت آبفا اصفهان تاکید کرد:

مهاربحرانکمآبیدردستورکار

بهادری-اصفهان-مراسم تودیع و معارفه مدیر آبفا 
شهرستان لنجان باحضور مدیرعامل شرکت آب و 
اعضای  فرماندار، شهردار،  اصفهان  استان  فاضالب 
شورای شهر، فرمانده نیروی انتظامی، رؤسای ادارات 

و سازمانهای شهرستان لنجان برگزارشد.
مهندس هاشم امینی در این جلسه به وجود بحران 
کم آبی کشور و به ویژه استان اصفهان اشاره و اعالم 
کرد: باتوجه به تغییر اقلیم آب و هوایی کشور بیالن 
آبی رشد منفی داشته به طوریکه ذخایر و منابع آبی 
همچنان روند کاهشی داشته براین اساس شرکت 
آبفا استان اصفهان که وظایف مهمی همچون تأمین 
برعهده دارد در  را  نیز دفع فاضالب  و  آب شرب 
سالهای اخیر تدابیری در جهت مهار تبعات بحران 
کم آبی در استان اصفهان در دستور کار قرار داده 

است.
افزود: هم اکنون واحدهای بزرگ صنعتی در  وی 
استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند که نیاز 
تأمین  پساب  طریق  از  توان  می  واحدها  این  آبی 
نمود و به طوریکه آب تازه در اختیار دیگر بهره 
برداران قرار گیرد. بر این اساس تفاهم نامه ای میان 
شرکت آبفا اصفهان و شرکت فوالد مبارکه منعقد 
گردید که بر مبنای آن با روش بیع متقابل شبکه 
فاضالب 8 شهر از توابع لنجان و شهرستان مبارکه 
اجرا شود و تصفیه خانه فاضالب سده لنجان احداث 
شود که خوشبختانه در حال حاضر تصفیه خانه 
سده لنجان آماده بهره برداری است و اجرای شبکه 
فاضالب این شهرها به 85 درصد پیشرفت فیزیکی 

رسیده است.
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت آبفا استان 
هایی  طرح  چنین  اجرای  اینکه  بیان  با  اصفهان 
خاطرنشان  دارد  دنبال  به  بسیاری  های  منفعت 
ساخت: با اجرایی شدن شبکه فاضالب به روش بیع 
متقابل این شهرها بیش از پیش از 3 دهه از خدمات 
شبکه فاضالب بهره مند شدند بلکه از آنجایی که 
شهرستان لنجان در مجاورت رودخانه زاینده رود 
آالینده  فاضالب  شبکه  از  برخورداری  عدم  بود 
داشت  همراه  به  را  بسیاری  محیطی  زیست  های 
که خوشبختانه با اجرایی شدن این پروژه عالوه بر 
ارتقای سطح رفاه عمومی افزایش مسائل بهداشتی 

را نیز در این منطقه رقم می زند.
مهندس امینی اعالم کرد: درصدد هستیم در آینده 
بهادران،  باغ  شهرهای  به  آبرسانی  پروژه  نزدیک 
چرمهین و باغشاد را در دستور کار قرار دهیم تا این 
شهرهایی که در باالدست تصفیه خانه باباشیخعلی 
قرار دارند از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 

برخوردار شوند.
وی افزود: در سال اقتصاد مقاومتی در صدد هستیم 
شرکت  خدمات  شاهد  عیناً  به  منطقه  این  مردم 
آبفا باشند و پس از سالیان سال از خدمات شبکه 

فاضالب برخوردار شوند.

تمایلفرانسویهابرایسرمایهگذاری
دربندرشهیدرجایی

سفیر فرانسه در تهران و هیات همراه در جریان سفر به استان هرمزگان، ضمن 
بازدید از بخش های مختلف بندر شهید رجایی، این بندر از جمله مهم ترین 

زیرساخت های کشور ایران دانست.
به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، »فرانسوا سنه مو« سفیر کشور فرانسه در تهران با حضور در 
بندرشهید رجایی از امکانات و قابلیت های این منطقه ویژه اقتصادی، اسکله 
های 40 گانه آن و تجهیزات تخلیه و بارگیری کاال در بزرگترین بندر تجاری 

ایران بازدید کرد.
رییس بخش اقتصادی و رایزن سیاسی سفارتخانه فرانسه نیز در این سفر، 

سفیر این کشور را همراهی می کردند.
اراضی پشتیبانی، ترمینال های 1 و 2 کانتینری، ترمینال های جنرال کارگو 
)کاالهای متفرقه و عمومی( و بندر نفتی خلیج فارس از جمله بخش هایی بود 

که مورد بازدید قرار گرفت.
این هیأت اروپایی در نشستی مشترک با مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
و مقامات ارشد بندر شهید رجایی به بحث وتبادل نظر پرداختند و از نزدیک 
با ظرفیت های موجود در این بندر به منظور یافتن نقاط همکاری آشنا شدند.
»فرانسوا سنه مو« سفیر فرانسه در این نشست اظهار داشت: بسیار خوشحال 
هستم که از بندر شهید رجایی به عنوان یکی از حائز اهمیت ترین زیرساخت 

های کشور ایران بازدید می کنم.
وی ضمن اشاره به تصمیم مقامات ارشد ایران و فرانسه برای توسعه روابط 
سیاسی بین دو کشور گفت: هم اکنون روابط دو کشور در بخش های 
اقتصادی و صنعتی توسعه یافته و قراردادهایی در صنایع خودروسازی و نفت 
منعقد شده است. همچنین پروژه های متعددی دیگری بین دو کشور توسط 
کنشگران اقتصادی و شرکت های خصوصی در جریان است که به تأمین 

منافع دو طرف منجر خواهد شد.
سفیر فرانسه هدف از بازدید از بندر شهید رجایی را آشنایی با ظرفیت ها، 
مزیت های سرمایه گذاری و طرح ها و پروژه های این بندر برای اطالع رسانی 
به شرکت های فرانسوی اعالم کرد و اظهار داشت: الگوی اقتصادی که برای 
احداث و توسعه زیرساخت های این بندر مورد استفاده قرار گرفته، برای ما 

حائز اهمیت است.
»اله مراد عفیفی پور« مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز با اشاره به 
ارتباطات و تعامالت سیاسی، اقتصادی و تجاری ایران و فرانسه از گذشته های 
دور تا عصر حاضر، گفت: با اقدامات صورت گرفته، هم اکنون در حال ورود به 

شرایط جدید و بهتری در مسیر توسعه این تعامالت هستیم.
وی بیان داشت: در بندر شهید رجایی و استان هرمزگان ظرفیت های زیادی 
برای همکاری با شرکت های خارجی وجود دارد که امیدوارم در دور جدید 
توسعه همکاری ها بین دو کشور، بتوانیم از این ظرفیت ها به شکل بهینه 

تری استفاده کنیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه مدل های مختلفی برای 
مشارکت با سرمایه گذاران و شرکت های فرانسوی وجود دارد، خاطرنشان 
کرد: اغلب فعالیت ها در بندر شهید رجایی توسط بخش خصوصی انجام می 
شود، بر همین اساس این امکان برای شرکت های فرانسوی وجود دارد که 
در پروژه های خدماتی و زیرساختی با طرف های ایرانی همکاری و مشارکت 

داشته باشند.
عفیفی پور همچنین اضافه کرد: در این راستا، می توان تفاهمنامه هایی بین 
دو کشور و وزارتخانه های مربوطه منعقد کرد تا بسترهای الزم برای توسعه 

همکاری ها به شکل بهتری فراهم شود.

خبر خبر

محیط  حفاظت  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  ماه  دی   29 روز  کرج  شهرستان  زیست 
مناسبت فرا رسیدن روز ملی هوای پاک رئیس 
مدرسه  دو  در  حضور  با  اداره  این  کارکنان  و 
هوای  زنگ  شدن  نواخته  با  شهرستان  ابتدائی 
مفاهیم زیست محیطی،  آموزش  به  پاک نسبت 
های  راهکار  و  زیست  محیط  از  حفاظت  لزوم 
مدارس  این  آموزان  دانش  هوا  آلودگی  کاهش 

اقدام نمودند.
محیط  حفاظت  اداره  رئیس  لشگری  حمیدرضا 
ابتدائی  مدرسه  در  که  کرج  شهرستان  زیست 
دخترانه پروین اعتصامی حضور یافته بود، در این 
اقداماتی  مورد  آموزش مطالبی در  مراسم ضمن 
که موجب کاهش آلودگی هوا می شود نسبت به 
طرح سواالتی در مورد منابع آلوده کننده هوای 
اقدام نمود که در  از نظر دانش آموزان  شهر ها 
پایان به دانش آموزانی که موفق به پاسخ گویی 

مناسب شده بودند هدایایی به رسم یادبود اهداء 
گردید.

کامل  آگاهی  شاهد  خوشبختانه  افزود؛  وی 
حقوق  و  وظایف  آالینده،  منابع  از  جدید  نسل 
باشیم و پاسخگوئی  این حوزه می  شهروندی در 
به مطالبات در خصوص ایجاد ساختار های الزم 
برای جلوگیری از آلودگی هوا کار راحتی نیست و 

فعالیت کار صد چندانی می طلبد.
اداره  فنی  معاون  نژاد  جوادیان  اصغر  همچنین 
به  که  کرج  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
دخترانه  ابتدائی  مدرسه  در  همزمان  صورت 
نرگس حضور یافته بود نسبت به آموزش مطالب 
زیست محیطی و راهکار های کاهش آلودگی هوا 
از سوی دانش آموزان پرداخت و در ادامه از دانش 
آموزان خواست تا هر کدام راه کاری جهت کاهش 

آلودگی هوا مطرح نمایند.

گرامیداشتروزهوایپاکدرکناردانشآموزانکرج

توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
اراضی  گفت:  بوشهر  استاندار  انسانی  منابع 
3هزار  از  بوشهر  استان  در  میگو  پرورش 
هکتار   200 و  هزار   4 به  هکتار   800 و 

می یابد. افزایش 
کمیته  نشست  نخستین  در   زرین فر  سعید 
با  بوشهر  استان  میگوی  پرورش  راهبری 
اشاره به اینکه ساحل مهم ترین ظرفیت  این 
است  آبزیان  پرورش  عرصه های  در  استان 
و  دریا  از  استان  مندی  بهره  داشت:  اظهار 
از  آن  به  وابسته  صنایع  از  استفاده  امکان 
مزیت های  از  پروری  آبزی  و  شیالت  قبیل 

منحصر به فرد استان بوشهر است.
و  دریا  اکوسیستم  حفظ  بر  تاکید  با  وی 
دستگاه های  همه  گفت:   زیست  محیط 
در  آبزی پروری  حوزه  در  ذیربط  اجرایی 
ظرفیت  این  از  سودمند  و  مؤثر  بهره گیری 
زیست   محیط  و  دریا  اکوسیستم  حفظ  با 

کنند. همکاری 
توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
راه اندازی  از  بوشهر  استاندار  انسانی  منابع 
بوشهر  استان  در  میگو  پرورش  سایت   10
سایت   10 کرد:   نشان  خاطر  و  خبرداد 
پرورش میگو در  مساحتی حدود 3 هزار و 
800 هکتار در استان فعال است که امسال 
و  هزار   9 بر  افزون  میگو  دهندگان  پرورش 

11 تن میگو تولید کردند.
اینکه پرورش دهندگان  با اشاره به  زرین فر 
میگو 10 درصد بیش از سال گذشته میگو 

تولید کردند تصریح کرد: پرورش دهندگان 
میگو در استان بوشهر در هر هکتار 2.4 تن 
میگو برداشت کردند که نسبت به سال قبل 

20 درصد افزایش دارد.
استان  قابلیت  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
ضروری  آبزیان  پرورش  حوزه  در  بوشهر 
است با ارائه تمهیدات و امکانات الزم زمینه 

افزایش تولید بیش از گذشته فراهم شود.
توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
افزایش  به  بوشهر  استاندار  انسانی  منابع 
تعداد مزارع پرورش میگو در استان بوشهر 
از  میگو  پرورش  مزارع  افزود:  و  کرد  اشاره 
230 مزرعه  در سال آینده به 250 مزرعه 

می  یابد. افزایش 
در  میگو  پرورش  اراضی  افزایش  از  زرین فر 
استان بوشهر خبرداد و گفت: اراضی پرورش 
میگو در استان بوشهر از 3هزار و 800 هکتار 

به 4 هزار و 200 هکتار  افزایش می یابد.
در این نشست ضمن بررسی مشکالت بیمه 
آبزیان در سال های گذشته ، مقرر شد اداره 
کل شیالت استان بوشهر نسبت به پیگیری 
اصالح دستور العمل ساالنه بیمه برای سال 

اقدام کند. آینده 
میگوی  پرورش  سایت های  شدن  برق دار   
بانکی  تسهیالت  شدن  فراهم  و  برق  فاقد 
حوضچه های  کردن  مکانیزه  بمنظور 
وری  بهره  ارتقاء  بمنظور  میگو  پرورش 
این  در  شده  مطرح  موارد  دیگر  از  تولید 

بود. نشست 

اراضیپرورشمیگویبوشهرافزایشمییابد

مرکزی  استان  سازی  شهر  و  راه  کل  مدیر 
واحد مسکن مهربه  باتحویل 31168  گفت: 
حوزه  در  پیشرو  استانهای  جزو  متقاضیان 

تکمیلی پروژه های مسکن مهر بوده ایم.
وقفه  بی  تالش  با  داشت:  اظهار  شارقی 
شش  در  کل  اداره  این  ساعی  کارشناسان 
مرکزی  استان  در  نفر  هزار   25 باالی  شهر 
شامل شهرهای  اراک –خمین– دلیجان–
در  مهاجران  و شهرجدید  محالت–  ساوه– 
مسکن  23202واحد  بر  بالغ  اخیر  سالهای 
شده  تحویل  متقاضیان  به  و  تکمیل  مهر 

است.
تحویل  واحدهای  سایر  به  اشاره  با  وی 

استان  نفر  هزار   25 زیر  شده در شهر های 
جمعیت  کم  های  شهر  افزود:در  مرکزی 
اخیر  سالهای  در  )25شهر(  مرکزی  استان 
گرفته  صورت  وتالشهای  ها  ریزی  بابرنامه 
بالغ بر 7966 واحد مسکن مهر تکمیل وبه 

متقاضیان تحویل شده است.
واگذاری  بیشترین  کرد  نشان  خاطر  شارقی 
باالی  شهرهای  مهردر  مسکن  های  پروژه 
25000 نفر جمعیت  با 8618 واحد متعلق 
به شهر اراک بوده است و در شهر های زیر 
25 هزار نفر جمعیت نیز بیشترین واگذاری 
مامونیه   شهر  در  مسکونی  های  واحد 

با1290 واحد بوده است.

تحویل31168واحدمسکنمهردراستانمرکزی

اسناد  ثبت  قانون   11 ماده  دستور  به  نظر 
قانون  نامه  آیین  و59-  ماده53  و  امالک  و 
مربوطه و ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 – 
تقاضاي  ابنیه و امالکي که  نامه مربوطه  آیین 
به  اطالع عموم  پذیرفته شده جهت  آنها  ثبت 

شرح ذیل آگهي میگردد :  
آنها در سه  تقاضاي ثبت  امالکي که  الف (-   
ماهه سوم سال 1395 پذیرفته شده و مهلت 
اعتراض به آنها از تاریخ انتشار نوبت اول آگهي 

به مدت نود روز میباشد . 

به  دیناران  سلیمان  درچشمه  واقع  1-امالک 
شماره پالک ثبتي  211- اصلي پشتکوه اردل 

چهارمحال و بختیاري:
پیاني  رحماني  محمدجواد  آقاي   : فرعي   -14

فرزند یوسف ششدانگ یک  باب خانه .
2-امالک واقع در لشتر دیناران  به شماره پالک 
ثبتي  219- اصلي پشتکوه اردل چهارمحال و 

بختیاري  : 
فرزند  محمدي  اله  نبي  آقاي   : فرعي    -  81
عبدالرضا ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزي. 
فرزند  محمدي  اله  نبي  آقاي   : فرعي    -  82

عبدالرضا ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزي. 
83 -  فرعي : آقاي علي بداغي گله فرزند علي 

پناه ششدانگ یکباب خانه و باغ متصله. 
آباد   رستم  سرداب  مزرعه  در  واقع  3-امالک 
به  که  اصلي   -119/3 ثبتي  پالک  شماره  به 
پالک  241- اصلي تبدیل شده پشتکوه اردل 

چهارمحال و بختیاري 
سهامي  کسري  پویان  شرکت   : فرعي    -  2  
ملي  شناسه  و   2935 ثبت  شماره  به  خاص 
تجاري  غیر  شرکتهاي  ثبت   10860714693
سهم   65 از  سهم   59 به  نسبت  شهرکرد 

ششدانگ یکباب تاسیسات شیالت ماهي . 
ردیف  در  مندرج  امالک  به  نسبت  آگهي  این 
بند الف این آگهي در دو نوبت به فاصله سي 
این روزنامه منتشر مي شود لذا طبق  روز در 
هر کس  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   16 ماده 
نسبت به امالک مندرج در این گهي اعتراضي 
متن  در  شده  تعیین  فواصل  در  میتواند  دارد 
ثبت  اداره  به  کتباً  را  خود  اعتراض  آگهي  
اسناد و امالک شهرستان اردل تسلیم و رسید 
این  انتشار  از  قبل  چنانچه  و  نماید  دریافت 
آگهي دعوایي اقامه شده باشد تصدیق محکمه 

را مشعر بر جریان دعوي اخذ و  به اداره ثبت 
خواهد  ساقط  او  حق  واال  نماید  تسلیم  محل 
شد و مطابق ماده 86 آیین نامه اصالحي قانون 
ثبت معترض باید ظرف مدت یکماه  از تاریخ 
به  به مرجع ثبتي دادخواست  اعتراض  تسلیم 
غیر  در  نماید  تقدیم  قضایي  ذیصالح  مراجع 
قانوني  مقام  قائم  یا  ثبت  متقاضي  اینصورت 
وي میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي 
اداره  به  و  دریافت  را  دادخواست  تقدیم  عدم 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم نماید و اداره 
اعتراض، عملیات ثبتي را  به  ثبت بدون توجه 

با رعایت مقررات ادامه میدهد همچنین طبق 
در  ارتفاقي  حق  قانون  نامه  آیین   56 ماده 
منظور  در صورت مجلس  تحدید حدود  موقع 
ثبت  قانون   20 ماده  طبق  آن  به  اعتراض  و 
پذیرفته خواهد شد این آگهي نسبت به امالک 
مندرج در ردیف الف در دو نوبت به فاصله سي 

روز منتشر مي شود 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/11/02    تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1395/12/01              
علي رحیمي ـ رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان اردل 

آگهينوبتيسهماههسومسال1395حوزهثبتيادارهثبتاسنادوامالکشهرستاناردل

))شهروندانمحترمحوزهثبتيشهرستاناردلخواهشمنداستجهتتعویضاسنادمالکیتدفترچهايخودبهسندمالکیتحدنگار)تکبرگ(

بهادارهثبتاسنادوامالکمحلخودمراجعهنمائید((تلفن038-34342304

آگهیمناقصه

شهرداری صفادشت در نظر 
دارد باستناد ابالغیه شماره 
معاونت   1395/9/28 مورخ   903552
نسبت  تهران  استانداری  ریزی  برنامه 
از  شهر  اصلی  بلوار  آسفالت  روکش  به 

طریق مناقصه کتبی اقدام نماید.
لذا متقاضیان دارای واجد شرایط احراز 
برگه  دریافت  جهت  پیمان  صالحیت 
به  بیشتر  اطالعات  کسب  و  مناقصه 

واحد کارپردازی مراجعه نمایند.
مبلغ مناقصه: 10/000/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک: 1395/11/20

محمدعلیکریمی-شهردارصفادشت

آگهیمناقصه

شهرداری صفادشت در نظر 
دارد باستناد ابالغیه شماره 
معاونت   1395/9/28 مورخ   903552
برنامه ریزی استانداری تهران نسبت به 
طریق  از  پیاده  عابر  پل  کردن  مکانیزه 

مناقصه کتبی اقدام نماید.
لذا متقاضیان دارای واجد شرایط احراز 
برگه  دریافت  جهت  پیمان  صالحیت 
به  بیشتر  اطالعات  کسب  و  مناقصه 

واحد کارپردازی مراجعه نمایند.
مبلغ مناقصه: 10/000/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک: 1395/11/20

محمدعلیکریمی-شهردارصفادشت

آگهیمناقصه

در  صفادشت  شهرداری 
ابالغیه  باستناد  دارد  نظر 
 1395/9/28 مورخ   903552 شماره 
معاونت برنامه ریزی استانداری تهران 
کمربندی  آسفالت  روکش  به  نسبت 
کتبی  مناقصه  طریق  از  شهر  جنوب 

اقدام نماید.
شرایط  واجد  دارای  متقاضیان  لذا 
احراز صالحیت پیمان جهت دریافت 
برگه مناقصه و کسب اطالعات بیشتر 

به واحد کارپردازی مراجعه نمایند.
مبلغ مناقصه: 9/800/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک: 1395/11/20

محمدعلیکریمی-شهردارصفادشت

 نوبت اول نوبت اول
 نوبت اول

آگهی
پرونده کالسه 9409980207100601 شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان ورامین تصمیم نهایی شماره 9509970207100581
خواهان: بانک مهر اقتصاد با نمایندگی خانم زهرا فالح محمدی فرزند احمد به نشانی کرج- 

میدان توحید – ابتدای بلوار- سرپرستی شعب استان البرز 
خواندگان : 

1.آقای یحیی رضایی فرزند محمدعلی 2. آقای سیدحمید حسینی بزرده فرزند سیدمجتبی- 
مجهول المکان 3. آقای حسن فرجی فرزند محمدعلی به نشانی شهرستان ورامین، خیابان 

15 خرداد ، نبش تقاطع شهید زواره، خوار و بار فروشی 
خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه هزینه دادرسی 

گردشکار: دادگاه با توجه با محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیر مبادتر به 
صدور رای می نماید. 

رأی دادگاه
در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با نمایندگی خانم زهرا فالح محمدی به طرفیت آقایان 
سید حمید برزده، حسن فرجی و یحیی رضایی به خواسته مطالبه مبلغ 320،000،000 ریال 
از وجه چک شماره 795259-93/8/20 بانک ملی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به 
اینکه متن و ظهر چک حکایت از اشتغال ذمه خواندگان در حق خواهان دارد ونظر به اینکه 
با این وصف خواندگان دلیلی در جهت برائت ذمه خود ارائه ننموده اند و نظر به اینکه اصالت 
امضای انتسابی خواندگان و مفاد و مندرجات آن مصون از تعرض باقی مانده است، دادگاه 
با عنایت به مراتب فوق و استصحاب اصل بقای دین، دعوی خواهان را محمول بر صحت 
تشخیص و حکم بر محکومیت  خواندگان به پرداخت مبالغ زیر در حق خواهان مستنداض 
به مواد )249( و )314( قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده )2( قانون صدور چک و مواد 
)2(، )198(، )502(، )519( قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعالم می نماید: الف- مبلغ 
320،000،000 ریال بابت اصل خواسته، ب- مبلغ 9،775،000 ریال بابت هزینه دادرسی 
ج- خسارت تاخیر تادیه بابت اصل خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت تاریخ وصول 
حساب نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که حین اجرا از سوی اجرای احکام محاسبه 
خواهد شد. رای صادره در خصوص آقای حسن فرجی بلحاظ ابالغ واقعی حضوری وظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاههای محترم تجدیدنظر تهران و 
راجع به سایر خواندگان غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ تجدیدنظر خواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر 

استان تهران است.                خ / م الف 1212                                 
 اصغر شمس- دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین
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 آگهی ابالغ 
خواهان: 1- حسین عرب زاده فرزند احمد 2- زهرا عرب زاده فرزند صالح 3- فاطمه 
عرب زاده فرزند صالح  با وکالت عبداهلل صالح نژاد دادخواستی به طرفیت خواندگان 
1- علی عرب زاده 2- سید مصطفی آبشاری 3- عبدالحمید عرب زاده 4- صغری 
عرب زاده 5- مریم عرب زاده 6- هما عرب زاده 7- شرف شعبانی به خواسته های 
اثبات مالکیت، ابطال مبایعه نامه....، 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 950765 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/03/16 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ردیف دوم درخواست وکیل 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 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده ردیف دوم 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.
دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان بوشهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای امیر کاکامرادی دارای شناسنامه شماره 1 بشرح دادخواست به کالسه  729-95 
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عزیز 
کاکامرادی بشناسنامه 44  در تاریخ 1391،6،11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 1- امیر کاکامرادی ش ش 1 صادره از سرپل ذهاب 

2- صابیر کاکامرادی ش ش 154 صادره از سرپل ذهاب
3-کیومرث کاکامرادی ش ش 131 صادره از اسالم آبادغرب

4-توفیق کاکامرادی ش ش 3 موالید صادره ازسرپل ذهاب)پسران ذکور متوفی(
5- اختر کاکامرادی ش ش 84 صادره از سرپل ذهاب

6- ثریا کاکامرادی ش ش 224 صادره از سرپل ذهاب)فرزندان اوناث متوفی(
ضمنا متوفی غیراز وارث فوق ورثه دیگری ندارد.

اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف سرپل ذهاب تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
اعضای شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی تغییرات
 شرکت تعاونی تولیدی باریم سولفات ایران به شماره ثبت 98793 و شناسه ملی 
10101427984 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/09/1395 
تعاون کار ورفاه اجتماعی  اداره کل  ومجوز307079/109/952 مورخ 24/9/1395 
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال 1394 به تصویب رسید. 
خدابخش خرمی مشهدی باکدملی0932684491 بسمت عضواصلی محمد کاظم 
سخایی باکدملی 2002494045 بسمت عضواصلی مجتبی جویان رضا باکدملی 
 4591086852 باکدملی  رحیمی  عبدالرحیم  عضواصلی  بسمت   0052765857
بسمت عضوعلی البدل محمد جواد سخایی باکدملی 74 2002037140 بسمت 
عضوعلی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. محمد صادق سخایی باکدملی 
97 2002503321 بسمت بازرس اصلی شیوا فتحی باکدملی 4721825420 بسمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)17218(

آگهی موضوع ماده3
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اراضی وساختمان های  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  اینکه دراجرای  نظربه 
رضا  آقای  شماره5566-1395مورخ1395/10/1تصرفات  برابررای  فاقدسندرسمی 
ملی  کد  فاخردارای  فرزند  آزادگان  دشت  از  شناسنامه306صادره  شماره  سواری 
شماره1988407486نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 310/80متر مربع در 
قسمتی از ششدانگ پالک2684/10واقع دربخش دو اهواز اخبارخروجی در دفتر83به 
نام سعید حشوش منجربه صدوررای گردیده برابرماده3قانون مزبور مراتب دردونوبت 
به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گردد تاهرکس نسبت به تصرفات 
مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد ازتاریخ انتشار نوبت اول این آگهی بمدت 
دو ماه اعتراض خودرامستقیما به اداره ثبت اسناد وامالک اهواز تسلیم ورسیددریافت 
نمایند ومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
به مقامات قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه اداره ثبت محل تحویل 
نمایند .بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات 
نوبت  انتشار  تاریخ  الف:)5/4537(  م  نمود.شماره  خواهد  بصدورسندمالکیت  اقدام 

اول:1395/11/2تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/11/17
متن آگهی شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

خواهان ابراهیم هوالندشتی دادخواستی به طرفیت خوانده سعید بیرانوند به خواسته 
مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در 
خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
9509986610100205 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/04 و ساعت 
10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سید سجاد 
موسوی .

رونوشت آگهی حصروراثت
 خانم اشرف خادم الشریعه سامانی دارای شناسنامه شماره 2624به شرح دادخواست به 
کالسه690/95ش1س ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان محسن انصاری سامانی بشناسنامه   شماره244درتاریخ1395/09/20
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1-اشرف خادم الشریعه سامانی فرزند احمد به شماره ملی:0051714582 زوجه دائمی

2-صادق انصاری سامانی به شماره ملی:4610561697 فرزند ذکور
3-امیرمحمد انصاری سامانی به شماره ملی:4610945894 فرزند ذکور
4-سحرانصاری سامانی به شماره ملی:4610447126 فرزند اناث والغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا 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 مزایده مال غیر منقول نوبت اول
اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی در پرونده 
اجرا 951611 نسبت به فروش مشاعی یک قطعه زمین 1000 متر مربع متعلق به 
محکوم علیه سید مهدی هاشمی از یک زمین سه هزار متری در حق احمد خلیلیان با 
وکالت آقای حق شناس روز شنبه در تاریخ 1395/11/09 ساعت 10 از طریق مزایده 
در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش زمین زراعی فوق واقع در روستای 
بوله کال مرزون آباد آیش نزدیک به آستانه با حدود اربعه شمال به جاده آسفالته روستا 
جنوب به زمین مرتضی باباپور و شرق به جاده بین مزارع و غرب به زمین شعبان مومنی 
و با کاربری شالیزاری را از قرار هر متر مربع 750000 ریال برآورد نموده است که ارزش 
هزار متر مربع 750000000 ریال تعیین گردید مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده باید ده درصد مبلغ 
خرید را فی المجلس و ما بقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید و در صورت انصراف و 
عدم پرداخت ما بقی مبلغ ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد ضمنا هرگونه 

هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد.
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی

برگ اجراییه
مشخصات محکوم له: حسین حسن پور با وکالت حمید رضا حسن زاده نشانی: بابل- خ 

طبرسی- س پارسیان ط 2 دفتر وکالت
مشخصات محکوم علیه:

حسین  پورصالحی مغزچی نشانی: مجهول المکان
 بموجب رای شماره 225 تاریخ 3/19/ 95 شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان بابل 
و رای شماره – تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی – که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محکوم است به : پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ450/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیلی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 

91/9/5 لغایت اجرای سهم  
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و 
مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا 

دادگستری محل تحویل خواهد شد.
شعبه 5 شورای حل اختالف بابل 

برگ اجرائیه )13/160/94
مشخصات محکوم له 

حکمت روحانی با وکالت حسین ابراهیم زاده به نشانی : بابل خ مدرس چهار راه فرهنگ 
پشت داروخانه اتحاد ساختمان کیهان 1ط دوم واحد 202 

مشخصات محکوم علیه 
سعید امین زاده فرزند داود نشانی : مجهول المکان 

بموجب رای شماره 459 تاریخ 94/7/14 شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان بابل 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ/34/830/000ریال با یک فقره چک شماره 
745816/62-93/4/2 بانک ملت بابت اصل خواسته مبلغ 160/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغی به حساب حق الوکاله وکیل و تعرفه و همچنین هزینه خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای کامل محکوم به که توسط دائر اجرای احکام 

مدنی بحساب خواهد شد در حق خواهان رای صادر غیابی است 
شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی حصروراثت
بانومعصومه حاجی حسنگل نام پدربره بشناسنامه58233صادره ازدزفول درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که1079/1/95ح مرحوم طوبی 
شادفردبشناسنامه331صادره دزفول درتاریخ95/9/27دردزفول اقامتگاه دائم فوت ورثه 
اش عبارتنداز1-متقاضی ازباال2-سمیرا حاجی حسنگل بشناسنامه9215دزفول3-
حسنگل  حاجی  بشناسنامه69483دزفول4-فروزان  حسنگل  حاجی  مریم 
بشناسنامه61838دزفول5-مهدیه حاجی حسنگل بشناسنامه21175دزفول)دختران 
بشناسنامه68537دزفول)پسرمتوفیه(والغیر. حسنگل  رضاحاجی  متوفیه(6-حسن 
قانونی  تشریفات  باانجام  گردید.اینک  درشوراثبت  1079/1/95ح  کالسه  پرونده 
مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دزفول-محمدرضاعبدی دزفولی

آگهی ابالغ     
 

شماره بایگانی: 940965
خواهان: سیده سلیمه جعفری جامخانه دادخواستی به طرفیت خوانده حسنعلی کسرائی 
به خواسته طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان ساری نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ی 8 دادگاه خانواده شهرستان ساری واقع در استان مازندران- شهرستان 
ساری- میدان امام حسین- شهرداری سابق- دادگستری ساری ارجاع و به کالسه 
9409981510800945 ثبت گردیده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم و درخواست خواهان/ شاکی 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 خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در مهلت مقرر 7 روز جهت معرفی داور حاضر گردد. م.الف: 757
منشی شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان ساری

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص دعوی  بانک ملت به طرفیت آقایان عبدالمحمد شجاعی، عباس فقیه، فرهاد 
پردل، مهدی گزدرازی) مجهول المکان( موضوع پرونده کالسه 9409987712700382 
و شماره بایگانی 950318 در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان بوشهر واقع در 
انتهای خیابان مدرس ثبت گردیده وقت رسیدگی آن مورخ 95/12/04 ساعت 10:30 
صبح تعیین شده است. به غلت مجهول المکان بودن متهمین )عبدالمحمد شجاعی، 
عباس فقیه، فرهاد پردل، مهدی گزدرازی( و درخواست شاکی )بانک ملت( و به تجویز 
ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب 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 در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و اخذ 
دفاع و آخرین دفاع حاضر گردند. در صورت عدم حضور در جلسه معنونه دادگاه غیابأ 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
جانشین مدیر دفتر دادگاه شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان بوشهر-  نرجس خاتون 
رزمجو

احضار متهم
در پرونده کالسه 951541 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
بهارستان آقایان 1. مسلم ملکی 2. مختار ملکی فرزندان مصطفی به موجب شکایت 
آقای علی داد عزتی جمال پور فرزند عباس و خانم تاج خانم معین دینی فرزند ابراهیم  
به اتهام ایراد جرح عمدی با قمه و تخریب عمدی تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به 
معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او ، ترتیبی 
اتخاذ نمائید تا طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری، مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار ملی / محلی آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار احضار شود 

و سپس نتیجه را به این شعبه اعالم و ارسال فرماید. م/الف 2306 
ابوالفضل محمودیان

بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهارستان 

آگهی
از طرف اسماعیل محمدی اصل به طرفیت فاطمه پابرنج فرزند محمدرضا  بخواسته 
مطالبه وجه  به حوزه شورا تسلیم که به کالسه 95/794 ثبت و برای روز 95/12/7 
ساعت 10 صبح  تعیین وقت گردیده نظر به اینکه خواندگان درنشانی معیینه شناخته 
نشده لذا حسب درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتی یک نوبت در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشارآگهی تا خواندگان مذکور ضمن 
مراجعه به دبیرخانه شورا نشانی خود را اعالم و اوراق مربوطه  را نیز دریافت دارد 
در غیر اینصورت شورا غیابأ رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. تاریخ 

انتشار:95/11/2
شورای حل اختالف بوشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  غیره  پورو  عسکری  بندعلی  دادخواست  موضوع  کالسه887/1/95ح  درپرونده 
طرفیت رحیم جرام و غیره بخواسته تحریروتقسیم ترکه وقت رسیدگی آن به روز 
1396/1/17)پنج شنبه(ساعت12ظهر تعیین شده است با تجویز ماده73 قانون آیین 
دادرسی مدنی یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار چاپ تاخوانده دروقت مقررجهت 
رسیدگی درجلسه شوراحضوریابد ضمنا خوانده می تواند قبل ازموعد به واحدیک 
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متن آگهی 
حسب محتویات پرونده کالسه 9409986697800515 آقای پیمان کرمی فرزند علی 
باتهام خیانت در امانت موضوع شکایت آقای فضل اله نیک سرشت تحت تعقیب میباشد 
بعلت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 174 ق . آ. د. ک مراتب یک نوبت 
در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است جهت دفاع از اتهام منتسبه در وقت رسیدگی آن 
که مورخ 1395/12/9 ساعت 08:30 تعیین شده در شعبه 109 دادگاه کیفری دو 

شهرستان خرم آباد حاضر در غیر اینصورت تصمیم نهایی اتخاذ میگردد. 
منشی شعبه نهم دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )109 جزایی سابق ( –آرش هادی پور

توزیعبنزینیورو4درتمامیکالنشهرها
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فراورده های نفتی با بیان این 
که راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس می تواند تأثیر مثبتی در توزیع 
بنزین یورو4 برای کشور داشته باشد، گفت: با راه اندازی ستاره خلیج فارس 

تمامی کالن شهرها بنزین یورو4 دریافت می کنند. 
عباس کاظمی اظهار کرد: در حال حاضر بنزین یورو4 در برخی نقاط 
کشور توزیع می شود و در شیراز و اهواز نیز مردم از این نوع بنزین 
استفاده می کنند.  وی تصریح کرد: با راه اندازی پاالیشگاه بندرعباس 
مناطقی همچون اهواز، شیراز و بندرعباس به طور کامل بنزین یورو4 
را دریافت می کنند. معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه راه اندازی پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس می تواند تاثیر مثبتی در توزیع بنزین یورو4 برای کشور 
داشته باشد، گفت: با راه اندازی ستاره خلیج فارس تمامی کالن شهرها 

بنزین یورو4 دریافت می کنند.
کاظمی تصریح کرد: فاز یک عملیات پیش  راه اندازی ستاره خلیج فارس 
انجام گرفته است و با این پیشرفت تا اوایل سال  آینده وضعیت مطلوبی را 

در سوخت شاهد خواهیم بود. 
وی درباره این پرسش که چه زمانی سوخت نیروگاه های ما از مازوت به 
گاز تبدیل می شود، عنوان کرد: خوشبختانه اکثر نیروگاه های ما به گاز 
طبیعی وصل شده اند و غیر از نیروگاه چابهار سایر نیروگاه ها نیز بدان 

متصل می شوند. 

آخرینآمارمیزانمصرفگازخانگی
سخنگوی شرکت ملی گاز با بیان این که میزان مصرف گاز در شبکه 
خانگی از اول آذرماه تاکنون بیش از 450 میلیون مترمکعب بوده است، 
گفت: مصرف نرمال گاز خانگی باید دو سوم این میزان یعنی 300 میلیون 
مترمکعب باشد. مجید بوجارزاده با اشاره به قطع گاز برخی از جایگاه های

 CNG شمال کشور در اوایل هفته، اظهار کرد: گاز جایگاه های CNG
بخشی از استان های مازندران، گلستان و گیالن با هدف پیشگیری از افت 

فشار به مدت 24 ساعت قطع شد.
وی با تاکید بر این که قطع گاز این جایگاه ها یک امر طبیعی است، 
تصریح کرد: پایداری گاز مشترکان خانگی اولویت شرکت ملی گاز است 
و چنانچه احتمال نیاز شبکه خانگی باال رفته است گاز جایگاه ها را بعد از 

اطالع رسانی به مردم قطع می کنیم.
سخنگوی شرکت ملی گاز در ادامه در مورد میزان مصرف گاز در شبکه 
خانگی، اظهار کرد: میزان مصرف گاز در شبکه خانگی از ابتدای آذرماه 
تاکنون بیش از 450 میلیون مترمکعب بوده که بسیار باال است و میزان 
نرمال آن باید 300 میلیون مترمکعب یعنی دو سوم مصرف کنونی باشد.
بوجارزاده در پاسخ به این سوال که آیا باز هم احتمال قطع گاز جایگاه های 
CNG وجود دارد یا خیر، گفت: هنگامی که دمای هوا کاهش بیابد و 
مصرف گاز بخش خانگی باال رود باید به برخی از بخش ها محدودیت 

بدهیم.

ظرفیتصادراتبرقایرانبهپاکستان
افزایشیافت

با بهره برداری از تاسیسات جدید مرزی، ظرفیت 
یکی  عنوان  به  پاکستان  به  ایران  برق  صادرات 
انرژی در منطقه خاورمیانه،  از مشتریان سنتی 

افزایش یافت. 
پس از امضای تفاهم نامه مشترک برقی بین ایران 
افزایش  منظور  به  امسال  اواسط  در  پاکستان  و 
صادرات برق ایران به پاکستان، اولین پروژه تقویت 
و افزایش ظرفیت صادرات انرژی الکتریکی به این 

کشور همسایه در مدار بهره برداری قرار گرفت.
پست  توسعه  تاسیسات  اساس،  این  بر 
63/230کیلوولت »جکیگور« در استان سیستان 
و بلوچستان، با هدف افزایش صادرات انرژی به 
ریال،  بر 200 میلیارد  بالغ  اعتباری  با  پاکستان 

هفته جاری راه اندازی شده است.
سابقه ای  از  پاکستان  به  ایران  برق  صادرات 
نزدیک به 13 سال برخوردار بوده که فروردین 
ماه امسال، با سفر حمید چیت چیان وزیر نیرو به 
اسالم آباد، توافقی با پاکستان به منظور افزایش 
40 درصدی ظرفیت و توان صادرات برق به این 

کشور همسایه انجام گرفت.
از این رو، برای تحقق این توافق برقی بین تهران- 
و  تاسیسات  خطوط،  احداث  با  باید  پاکستان 
تجهیزات جدید ظرفیت صادرات از 74 مگاوات 

فعلی به 104 مگاوات افزایش یابد.

لغوتحریمهایاروپاعلیهصندوق
بازنشستگیکارکنانصنعتنفت

شورای اتحادیه اروپا با اصالح مصوبه های پیشین 
خود، تصمیم به لغو تحریم شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت گرفت. 
به گزارش شانا، همزمان با سالروز اجرایی شدن 
برجام، شورای اتحادیه اروپا با اصالح مصوبه های 
پیشین خود، تصمیم گرفت تحریم شرکت سرمایه 
گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت 
)اوپیک( را لغو کند و بدین ترتیب این شرکت که 
از سال 2012 در فهرست تحریم های اتحادیه 
از  روز 28دی 1395  از  بود،  گرفته  قرار  اروپایی 
از  یکی  اوپیک  شرکت  شد.  خارج  فهرست  این 
زیرمجموعه های مهم صنعت نفت، به ویژه در 
های  پروژه  گذاری  و سرمایه  مالی  تامین  حوزه 
کالن نفتی است که تحریم آن سبب محدود شدن 
ظرفیت ها و توانمندی های گسترده این شرکت 

در ارتقای صنعت نفت کشور شده بود.
 West( افزون بر اوپیک، شرکت وست سان ترید
Sun Trade( و شرکت نکا نوین )نیکسار نیرو( 
گرفته  قرار  تحریم  مشمول   2011 سال  از  که 
اروپا  اتحادیه  تحریم های  فهرست  از  نیز  بودند 

خارج شدند.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران از آغاز تردد 
ناوگان نفتکش ایران به بنادر قاره سبز خبر داد 
از  پس  شرکت،  این  کشتی های  تردد  گفت:  و 
اسپانیا به سایر بنادر اروپایی آغاز شده که از جمله 
آن می توان به از سرگیری تردد کشتی های این 

شرکت به بنادر هلند اشاره کرد. 
سیروس کیان ارثی با اشاره به سالگرد اجرایی شدن 
برجام اظهار داشت: با اجرای برجام و لغو تحریم ها، 
تردد کشتی های ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران 
به بنادر اروپایی که در دوران تحریم متوقف شده 

بود، از سرگرفته شد.
ناوگان  اروپایی  مقصد  نخستین  را  اسپانیا  وی 
افزود:  و  کرد  اعالم  پسابرجام  در  ایران  نفتکش 
نخستین کشتی شرکت ملی نفتکش ایران که به 
یکی از شرکت های بزرگ نفتی اسپانیا اجاره داده 
شده است چندی پیش در بندر الجسیراس این 

کشور پهلو گرفت.
کیان ارثی ادامه داد: البته برخالف برخی از اخبار 
منتشر شده، این کشتی بدون هیچ گونه تاخیری 

محموله خود را در این بندر تخلیه و بندر مذکور را 
بدون هیچ توقفی ترک کرده است.

عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران با 
اشاره به برنامه ریزی های این شرکت برای حضور 

موثر و قدرتمند در بازارهای بین المللی و اروپایی 
گفت: تردد کشتی های این شرکت به سایر بنادر 
اروپایی نیز آغاز شده است که از جمله آن می توان 
به از سرگیری تردد کشتی های این شرکت به بنادر 

هلند اشاره کرد.
از  فروند  دو  اکنون  هم  کرد:  اضافه  ارثی  کیان 
کشتی های نفتکش این شرکت در حال عزیمت 

به بنادر این کشور هستند.
وی با اشاره به استقبال کشورهای اروپایی به از 
سرگیری تردد ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران 
در بنادر این کشورها افزود: در آینده نزدیک، شاهد 
اضافه شدن کشورهای اروپایی بیشتری به مقاصد 

بین المللی ناوگان نفتکش ایران خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با بیان اینکه 
امروز و پس از حل شدن مشکالت بیمه، کالس، 
کشتی  های  بین المللی  گواهینامه های  و  پرچم 
ایرانی، شاهد دستاورد دیگر برجام در حوزه حمل 
و نقل دریایی هستیم، گفت: شرکت ملی نفتکش 
ظرفیت 15.5  به  ناوگانی  از  بهره مندی  با  ایران 
میلیون تن  که از معتبرترین بیمه، کالس، پرچم، 
گواهینامه ها و دیگر الزامات بین المللی برخوردار 
است، بزرگترین شرکت کشتیرانی نفتی جهان به 

شمار می رود.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش خبر داد:

آغازترددناوگاننفتکشایرانبهبنادرقارهسبز

وزیر نیرو به منظور تسریع در اجرای طرحهای 
اولویت دار آبرسانی روستایی دستور ویژه صادر 
کرده تا در شروع سال جدید، یک میلیون نفر 
از جمعیت روستایی که تا پیش از این آب شرب 
را به صورت نوبتی و سیار دریافت می کردند از 
نعمت آب شرب لوله کشی شده بهره مند شوند. 
با تزریق 100 درصد 500  به گزارش تسنیم، 
میلیون دالر از صندوق توسعه ملی و همزمان 
نیرو برای تخصیص 500  با آغاز تالش وزارت 
میلیون دالر دوم، طرح ملی آبرسانی روستایی با 
هدف حذف آبرسانی با تانکر وارد فاز جدیدی شد.
در نخستین مرحله از این طرح ملی تا امروز به 
1600 روستا با جمعیت بالغ بر 850 هزار نفر 
آبرسانی صورت گرفته و تالش ها برای تکمیل 
آبرسانی روستایی برای جمعیت 850 هزار نفر در 

یکهزار روستای بعدی ادامه دارد.
و  امور آب  نیرو در  وزیر  معاون  میدانی  رحیم 
آبفا در این خصوص گفت: تالش می کنیم تا 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی به بهره برداری 
رسیدن طرح های آبرسانی به 850 هزار نفر از 
روستاییان عزیز ایران را جشن بگیریم و تا پایان 
سال نیز تکمیل طرح های آبرسانی روستایی به 
مجموع جمعیت 2 میلیون و یکصد هزار نفر را 
شاهد باشیم. از اینرو به منظور تکمیل طرح های 
آبرسانی به جمعیتی بیش از 2 میلیون نفر، در 
مجموع می بایست طرح های آبرسانی روستایی 

حدود 3 هزار روستای کشور تکمیل شده و به 
بهره برداری برسد.

توسعه  و  برنامه ریزی  معاون  قانع،  اصغر  علی   
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در این 
خصوص گفت: سال جاری با استفاده از اعتبارات 
صندوق توسعه ملی، آب شرب بیش از 1600 
روستا با جمعیت بالغ بر 850 هزار نفر تأمین 
شده است و پیش بینی می شود تا پایان امسال 
به سه هزار روستا با جمعیت بیش از دو میلیون 
نفر آبرسانی شود. این مقام مسئول در خصوص 
تأمین منابع مالی این طرح عظیم ملی گفت: 
مبلغ 500 میلیون دالر در قالب بند ح تبصره 
پنج قانون بودجه سال 1394 از منابع حاصل از 
صندوق توسعه ملی، برای آبرسانی به روستاها 
هزار  حدود 15  ریالی  معادل  که  شد  مصوب 
میلیارد ریال به طرح تکمیل مجتمع های آبرسانی 

اولویت دار روستایی اختصاص یافت.
وی افزود: همچنین طی دو مرحله، اسناد خزانه 
اسالمی به ارزش یک میلیارد ریال به طرح مذکور 
اختصاص یافته که تاکنون 500 میلیون ریال از 
این مبلغ، به پیمانکاران، مشاوران و تولیدکنندگان 
پرداخت شده و 500 میلیون ریال دیگر درحال 
ارسال به فرابورس است. با احتساب ارقام ذکر 
شده، تا شروع سال نوی شمسی، شاهد تکمیل 
آبرسانی به حدود 1400 روستا با جمعیتی بیش 

از یک میلیون نفر خواهیم بود.

دستوروزیرنیروبرایآبرسانی
بهیکمیلیونروستایی

با تشریح 3 سناروی جذب  نیرو  وزیر  معاون 
برنامه  گفت:  برق،  و  آب  صنایع  در  فاینانس 
جذب 13.2 میلیارد یورو منابع مالی خارجی 

به این روش، در دستور کار است. 
مهمترین  تشریح  در  دائمی  علیرضا 
قراردادهای تامین فاینانس پروژه های صنعت 
تاکنون  گفت:  کشور،  فاضالب  و  برق  آب، 
مذاکراتی با شرکت هایی از چین، کره جنوبی، 
برای  فرانسه  و  انگلیس  آلمان،  روسیه،  ژاپن، 
تامین منابع مالی طرح های صنعت آب و برق، 

به ویژه از مسیر فاینانس انجام گرفته است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو 
اینکه هم اکنون در قالب سه برنامه  با اعالم 
کردن  نهایی  برای  مذاکرات  دار،  اولویت 
قراردادهای فاینانس طرح های آب و برق در 
حال انجام است، تصریح کرد: در اولویت اول، 
تاکنون قرارداد فاینانس تعدادی از طرح ها به 
ارزش تقریبی یک میلیارد و 200 میلیون یورو، 

نهایی و امضاء شده است.
این 1.2  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
میلیارد دالر قرارداد فاینانس امضا شده، برای 
هفت طرح اولویت دار آب رسانی است، اظهار 
داشت: عالوه بر پروژه های آب رسانی، بخشی 
فاینانس  تامین  برای  هم  قراردادها  این  از 
سد  و  نیروگاه  خواف،  بادی  برق  نیروگاه های 

رودبار لرستان منعقد شده است.

دوم  اولویت  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
تامین فاینانس طرح ها، تاکنون مراحل نهایی 
مذاکرات برای امضای حدود 3.3 میلیارد یورو 
پروژه انجام شده و به زودی قرارداد فاینانس 
این  کرد:  تاکید  می شود،  امضا  طرح ها  این 
است  قرار  فاینانس،  منابع  یورو  میلیارد   3.3
که برای ساخت 9 طرح مهم آب و برقی که 
مجوز احداث آنها از شورای اقتصاد اخذ شده، 

اختصاص یابد.
دائمی از ساخت سه نیروگاه سیکل ترکیبی در 
مجموع با توان تولید دو هزار و 300 مگاوات 
برق، احداث چندین تصفیه خانه آب همچون 
تصفیه خانه جدید آب اهواز به عنوان بخشی از 
9 پروژه یاد کرد و افزود: در اولویت سوم، هم 
تخصیص هشت میلیارد و 900 میلیون یورو 
اعتبارات فاینانس به 21 طرح آب و برقی، در 

دستور کار قرار گرفته است.
نیرو  اقتصادی وزیر  امور  برنامه ریزی و  معاون 
با بیان اینکه این 21 طرح که در اولویت سوم 
 21 راه اندازی  و  احداث  شامل  گرفتند،  قرار 
پروژه پست برق، طرح های انتقال نیرو، اجرای 
نیروگاه های  افزایش راندمان  بازتوانی و  پروژه 
موجود برق، تکمیل ساخت تاسیسات فاضالب 
و تصفیه خانه آب است، یادآور شد: اختصاص 
بندی  اولویت  اساس  بر  فاینانس،  منابع 

طرح های آب و برقی کشور انجام می شود.

معاون چیت چیان خبر داد:

امضایاولینقراردادفاینانسانرژیایران
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گمرک ایران اعالم کرد؛
کاهشنرختضمینورودموقتخودروازارمنستان

بهکمتراز90دالر
گمرک ایران از کاهش نرخ تضمین ورود موقت خودرو از ارمنستان 
خبر داد و اعالم کرد: وجه تضمین ورود موقت خودرو از 500دالر، 
به کمتر از 90 دالر کاهش یافت.گمرک ایران از کاهش نرخ تضمین 
ورود موقت خودرو از ارمنستان خبر داده و اعالم کرده است که وجه 
تضمین ورود موقت خودرو از 500 دالر به کمتر از 90 دالر کاهش 
یافت؛ این نرخ تضمین هم اکنون در گمرک نوردوز اعمال می شود و 
توریست های ارمنستانی که قصد دارند از مرز مغری با خودرو شخصی 
کنند.بر  استفاده  تسهیالت  این  از  توانند  می  شوند،  کشورمان  وارد 
اساس اعالم گمرک، سقف این تسهیالت به مدت 3 ماه است و بر این 
اساس، در تکمیل تسهیالت ارایه شده به توریست های ارمنستانی، 
وجه تضمین یاد شده برای ورود موقت خودرو به صورت بن بیمه قابل 
دریافت است و توریست ها می توانند وجه پرداختی خود را به هنگام 
بازگشت با ارایه بن  بیمه خود مسترد نمایند.همچنین با پیگیری های 
گمرک ایران، مدت زمان فعالیت شرکت بیمه جهت صدور بن بیمه در 
مرز به صورت 24 ساعته بوده و خدمات ورود موقت گمرک نوردوز نیز 
همچون بخش مسافری به توریست های ارمنستانی که قصد دارند با 
خودرو به ایران سفر کنند، 24 ساعته ارایه می شود.مدیر گمرک نوردوز 
در این خصوص با اعالم اینکه تسهیالت جدید گمرک به توریست 
های ارمنستانی به سه زبان  فارسی، انگلیسی و روسی اطالع رسانی 
شده است، افزود: ایرانیان مقیم ارمنستان هم که 3ماه متوالی در این 
کشور اقامت داشته اند نیز، می توانند از این تسهیالت استفاده نمایند، 
ضمن اینکه کارکنان گمرک به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی 
به مراجعین هستند.این اقدام، گام اول برای اجرایی شدن توافق نامه 
گمرکی میان ایران و ارمنستان به شمار می رود که در جریان سفر 
رییس جمهوری کشورمان به ارمنستان به امضای مسعود کرباسیان، 

رییس کل گمرک ایران و طرف ارمنستانی رسیده بود.
 

بازار سرمایه
موافقتوزیرصنعتباعرضهسیمانصادراتی

دربورسکاال
رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اعالم این خبر که 
در آخرین جلسه برگزار شده در خصوص مسائل صنعت سیمان، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با عرضه سیمان صادراتی در بورس کاال موافقت 
کرد، گفت: تمام نواقص احتمالی در این صنعت برای ورود به بورس 
کاالی ایران برطرف شده و با توجه به جلسات متعدد و هماهنگی های 
انجام شده همه چیز برای عرضه در بورس کاال مهیا است.محمد اتابک 
به ایسنا گفت: به این ترتیب هیچ مشکلی برای عرضه سیمان صادراتی 
در بورس کاال وجود ندارد و تنها شرکت های سیمانی باید آمادگی و 
زمان عرضه را اعالم کنند.وی اظهار داشت: به نظر می رسد برای آغاز 
عرضه ها در بورس، بهتر است تولیدکنندگان عرضه ها را به صورت 
موردی آغاز کنند تا در طول زمان اگر حتی کوچکترین مشکلی نیز 
مشاهد شد سریعا آن را بر طرف کنیم.به گفته اتابک، برای ورود به 
بورس کاالی ایران باید به گونه ای عمل کنیم که بازتابی مثبت در 
بازار سیمان داشته باشد و سایر تولید کنندگان نیز برای ورود به این 
بازار شفاف تشویق شوند  بنابراین اگر مرحله به مرحله پیش برویم و 
از نظر آموزشی و تبلیغاتی خوب عمل کنیم نتیجه بهتری را دریافت 

خواهیم کرد.
 

 کارورفاه
500هزارشغلایجادمیشود

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: پیش بینی می شود تا یک سال آینده برای 500 هزار نفر در 
صنعت پوشاک شغل ایجاد شود.عیسی منصوری در حاشیه بازدید 
از مرکز آموزش صنعت پوشاک تکاپو خرم آباد در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: 7000 هزار نفر در صنعت پوشاک کشور فعالیت می کنند.

وی افزود: با توجه به استقبال خوب جویندگان کار از صنعت پوشاک 
و حمایت های طرح توسعه کسب وکار پیش بینی می شود تا یک سال 
آینده برای 500 هزار نفر دیگر در این صنعت شغل ایجاد شود.معاون 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح 
کرد: در طرح تکاپو تمرکز بر اتصال واحدهای بزرگ به بنگاه های خرد 
و کوچک است.منصوری اضافه کرد: طی سه ماه گذشته قراردادهای 

عمده تولید پوشاک با برندهای مهم داخلی و خارجی بسته شده است.
 

 اصناف
آخرینجزئیاتکمیتهبررسیسانحهپالسکو

درکمیته  کارگروهی  فعالیت  به  اشاره  با  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
بررسی سانحه ساختمان پالسکو، گفت: جلوگیری از افزایش قیمت 
پوشاک و طراحی محلی برای استقرار اصناف، در دستور قرار دارد.

علی فاضلی در خصوص آخرین وضعیت بررسی سانحه آتش سوزی 
در ساختمان پالسکو، به مهرگفت: کمیته ویژه حادثه پالسکو، ابعاد 
مختلف این حادثه را تحت بررسی قرار داده است.وی با بیان اینکه 
باید از بروز دوباره حوادث این چنینی جلوگیری کرد، افزود: احتمال 
بروز حادثه ساختمان پالسکو برای بیشتر بازارها و ساختمانهای تجاری 
کشور وجود دارد و مجموعه مدیریت شهری باید برای شرایط ویژه و 
بحرانی، آمادگی داشته باشد.رئیس اتاق اصناف ایران با اعالم اینکه 
انتظار است تا برای تامین خسارت آسیب دیدگان و مهیا کردن ادامه 
کسب و کار افراد شاغل در ساختمان چاره اندیشی شود، اظهار داشت: 
کارگروهی در کمیته بررسی این سانحه، مشغول تهیه گزارشی برای 
تمامی جوانب این آتش سوزی و آثار آن است.فاضلی ادامه داد: راه های 
تامین خسارت اصناف، طراحی محل یا محل هایی برای استقرار اصناف 
آسیب دیده و پیش بینی راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش قیمت 
کاالهایی که در این ساختمان عرضه می شد، در دستور کار کمیته 
بررسی این سانحه قرار دارد.بر اساس این گزارش، ساختمان پالسکو در 
تهران در پی آتش سوزی گسترده ساعت 11:30 صبح )پنجشنبه 30 
دیماه( فرو ریخت.600 واحد تجاری در این ساختمان قرار داشتند که 

عمده آنها، در حوزه تولید و فروش پوشاک فعال بودند.
 

  کشاورزی
مالیاتارزشافزودهشکرحذفشد

از  کنندگان شکر  عرضه  و  کنندگان  وارد  مودیان،  اعتراضات  از  بعد 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.سازمان امور مالیاتی در 
بخشنامه ای وارد کنندگان  و عرضه کنندگان شکر را از پرداخت مالیات 
از  این بخشنامه بعد  افزوده  شکر معاف کرد.گفتنی است  بر ارزش 
اعتراضات مودیان نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده این کاال صادر 

شده است.
 

تحوالتبازارمرغ
 رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را در 

بازار اعالم کرد.
مهدی یوسف خانی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ مرغ  4400 تومان 
است، اظهار داشت: همچنین نرخ مرغ آماده طبخ در عمده فروشی 
درب کشتارگاه  )به صورت نقدی( 6100تومان و توزیع درب واحدهای 
قیمت  کرد:  اضافه  است.وی  تومان  نقدی( 6250  )به صورت  صنفی 
هر کیلوگرم مرغ در واحدهای خرده فروشی )فروش درب واحدهای 
صنفی( 6900 تومان، هر کیلوگرم ران مرغ 5700 تومان، سینه بدون 

کتف 12500 تومان و سینه با کتف 11500 تومان است.

سیف:
بایدرشدنقدینگیراکنترلکرد

که  چرا  کرد؛  کنترل  را  نقدینگی  رشد  باید 
می شود  اقتصادی  رشد  مانع  و  تورم  موجب 
کشور  اقتصاد  بر  ارز  قیمت  نوسانات  اگر  یا  و 
که  هستند  بانک ها  این  می کند،  وارد  صدمه 
می توانند  خود  ارزی  فعالیت های  گسترش  با 
بازار بازگردانند.ولی اهلل سیف،  ثبات را به این 
دولتی،  بانک های  در جلسه شورای هماهنگی 
ضمن برشمردن مشکالت نظام بانکی، راه برون 
تقویت  در  را  ها  بانک  کنونی  از وضعیت  رفت 
روحیه رقابت و حرفه گرایی مدیریت، به ویژه 
اعالم کرد  ها  بانک  و مصارف  منابع  در بخش 
گسترده ای  بخش  مشکالت،  علیرغم  گفت:  و 
مرهون  دوره،  این  در  دولت  دستاوردهای  از 
است. بانک ها  مثبت  های  جهتگیری  و  تالش 
بانکی  نظام  افزود:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
و  آن دست  با  که  عدیده ای  علیرغم مشکالت 
همواره  اخیر  سال های  در  می کند،  نرم  پنجه 
اقتصادی  اوضاع  ارتقاء  و  رشد  دولت  کنار  در 
نتیجه  که  داده است  قرار  خود  را هدف  کشور 
بزرگی  طرح های  موفقیت  در  می توان،  را  آن 
اقتصادی  بنگاه های  از  حمایت  طرح  همچون 
تصریح  کرد.وی  مشاهده  متوسط  و  کوچک 
بانکی  نظام  که  انسجامی  و  هماهنگی  با  کرد: 
در اجرای طرح تامین مالی واحدهای کوچک و 
متوسط از خود نشان داد، جایگاه نظام بانکی 
با تداوم این انسجام و همکاری،  تقویت شد و 
بیشتری  سهولت  با  قطعاً  روی  پیش  مسایل 
اعتبار  و  پول  شورای  خواهد شد.رئیس  مرتفع 
با اشاره به اهمیت تمرکز بر فعالیت حرفه ای 
باورهای کارشناسی  بر  تاکید  و  بانکی  در نظم 
برای رفع مشکالت بانک ها، تصریح کرد: وظیفه 
بانکداری است  بانک مرکزی، حمایت از حرفه  
و در این مسیر، یاریگر مدیرانی هستیم که بر 
رعایت اصول حرفه ای پافشاری می کنند. البته 
شایان ذکر است که بانک ها با مشکالت بسیاری 
دارد،  وقوف  آن  به  نیز  دولت  و  هستند  روبرو 
از  گسترده ای  بخش  مشکالت،  علیرغم  لیکن 
دستاوردهای دولت در این دوره، مرهون تالش 

بانک ها است.
 

 اقتصاد
2دستگاهاز28دستگاهپورشهقاچاق

بهفروشرفت
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
در مورد 28 عدد خودروی پورشه قاچاق گفت: 
این خودروها در مزایده گذاشته شدند که حدود 
28 دستگاه بود که دو دستگاه از آنها به فروش 
رفت.2 دستگاه از 28 دستگاه پورشه قاچاق به 
دست  در  قاچاق  پرونده  / 26هزار  رفت  فروش 
بررسی است.امین دلیری در مورد کشفیات قاچاق 
و میزان فروش آن اظهار داشت: فعال فروش اموال 
قاچاق نداریم اما میزان کشفیات ما بسیار بیشتر از 
قبل شده و پرونده های قاچاقی که تشکیل شده 
حدود 26 هزار پرونده است که باید تعیین تکلیف 
شوند.معاون وزیر اقتصاد و دارایی به ایلنا گفت: 
این پرونده ها در سال 95 بین 2 تا 3 برابر شده و 
میزان کشفیات ما بسیار زیاد شده است که آن هم 
به دلیل این است که خروجی کاال نداریم و تنها 
ورودی داریم.وی افزود: در حال حاضر درصددیم 
فراهم  مجدد  صادرات  برای  را  کارها  و  ساز  تا 
کنیم.دلیری با بیان اینکه امحاء کاالهای قاچاق 
کاالهای  عرضه  افزود:  دارد،  استمرار  همچنان 
قرار  ارزیابی  مورد  مختلف  جلسات  در  قاچاق 
گرفته و در صددیم تا آن دست از کاالهایی که 
به تولیدات داخل صدمه نمی زند و مشابه داخل 
ندارد را عرضه کنیم.معاون وزیر اقتصاد و دارایی 
با اشاره به برنامه این سازمان تصریح کرد: ستادی 
وزارتخانه تخصصی  از سه  نمایندگانی  با حضور 
جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تشکیل 
شده تا کاالهایی که مشکلی ندارند و قابلیت عرضه 

وصادرات مجدد را دارند، اقدام الزم شود.
 

 سکه وارز
عملکردصرافیهایمنتخبدرخرید

وفروشارز
در  دالر  اسکناس  نرخ  گوید  می  مرکزی  بانک 
تومان   3760 به  چهارشنبه  کاری  روز  پایان 
نرخی  یورو هم  است که  این در حالی  رسیده؛ 
معادل 42419 ریال را به ثبت رسانده است.بانک 
مرکزی با تشریح جزئیات قیمت دالر و یورو در 
پایان معامالت )چهارشنبه(، اعالم کرد: بر اساس 
آخرین اطالعاتی که رأسا توسط صرافی های مجاز 
پایگاه  در  و  ارسال  )سنا(  ارز  نظارت  سامانه  به 

www.sanarate.irثبت می شود.

خبر خبر

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  اقتصاد:  گروه 
و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت: 7 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری خارجی ذیل برنامه ملی پیشبرد 
برون گرایی اقتصادی برای 122 پروژه اولویت دار 
کشور جذب شد.بابک دین پرست در جلسه ستاد 
اقتصاد مقاومتی لرستان، اظهارکرد:  هرماه ارزیابی 
از کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها 
اساس آخرین گزارشی که  بر  انجام می شود که 
اعالم شده در آذرماه امسال 233 جلسه کارگروه در 
کشور برگزار شده است که از این تعداد 65 جلسه به 
ریاست استاندارها و 168 جلسه نیز توسط معاونان 
استان  افزود:  است.وی  تشکیل شده  استاندارها  
لرستان در آذرماه امسال 9 جلسه برگزار کرده که 
در برگزاری جلسات رتبه باالیی دارد و به صورت 
مشترک با یکی از استان های کشور در رتبه هفتم 
کشور قرار دارد.معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منطقه ای وزارت کشور تصریح کرد: نامه ای 
را اخیراً از اداره امور اقتصاد دارایی مبنی برجذب 
7میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی ذیل برنامه 
ملی پیشبرد برون گرایی اقتصادی ارسال شده که 
امسال حدوداً 122 پروژه اولویت دار را برای 23 
دستگاه ابالغ کرده است که یکی از این برنامه ها 
موضوع جذب هفت میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارجی برای چند استان کشور است.دین پرست 
بیان کرد: این سرمایه گذاری در حوزه های مختلف 
صنایع خودروسازی، نیروگاه های برق خورشیدی، 
مجتمع های گردشگری، صنایع شیمیایی، خدمات 
حمل ونقل، صنایع فلزی، مخابرات و حوزه های دیگر 
است و استان لرستان جز 11 استانی است که در این 
حوزه قرار ندارد که در این زمینه پیگیری می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی روند بیکاری در 
استان لرستان مشاهده می شود که تابستان سال 
95 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.4 درصد 
کاهش داشته ایم که نرخ بیکاری در استان از 13.4 

درصد در سال 94 به 12 درصد در تابستان 95 
میانگین کشوری که  0.7  از  است  که  رسیده 
درصد کمتر است.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت: در راستای 
واگذاری پروژه ها به بخش غیردولتی آخرین آماری 
را که در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه 
شد استان لرستان با 76 پروژه در رتبه هفتم کشور 

قرارگرفته است؛ 1330 پروژه نیمه تمام در سطح 
کشور واگذارشده که 251 پروژه ملی و1079پروژه 
استانی است که از این تعداد استان لرستان 76 
مورد را به خود اختصاص داده است.دین پرست 
افزود: بنا بود 160 هزار میلیارد برای 12 هزار واحد 
از 60  متوسط، کوچک و واحدهای دارای بیش 
درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص یابد که سهم 

استان لرستان از این 12 هزار بنگاه 304بنگاه و 
از 160 هزار میلیارد نیز 405 میلیارد تومان بوده 
است.وی اظهارکرد: در راستای بخش نامه هایی که 
از بانک مرکزی ابالغ شده یکی از شهرستان های 
کمتر توسعه یافته استان لرستان شهرستان دلفان 
بود که بنا شد جز 31 شهرستانی قرار بگیرد که 
اقدامات ویژه ای را در سطح این شهرستان ها داشته 
توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  باشیم.معاون 
منطقه ای وزارت کشور تصریح کرد: 374 روستا در 
حوزه های کشاورزی، صنعت و خدمات در سطح 
کشور مورد شناسایی قرارگرفته اند و ارزیابی که 
انجام شده 37 روستا که حدوداً 10درصد از آن 
روستاها قابلیت داشتند که در بخش صنعت ارتقا 
پیدا کنند مشخص شده که سهم استان لرستان 
سه روستا بوده است.دین پرست خاطرنشان کرد: 
در ارزیابی که انجام شده 92 روستا شناسایی شده 
است که  دارای قابیلت ارتقا در بخش گردشگری 
و صنایع دستی بودند که سهم لرستان 28 روستا 
است.وی بابیان اینکه درمجموع 31 روستای استان 
لرستان در این حوزه ها ارتقا پیدا می کنند، اضافه 
کرد: ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیالت 
اعطایی، ممنوعیت اخذ تعدادی از اقساط به صورت 
یکجا و در ابتدای قرارداد پیگیری شده است و اگر 
در استان واحدهای  تولیدی با مشکل مواجه هستند 
و بانک ها برخالف این عمل می کنند گزارش دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
وزارت کشور گفت: تا پایان سال 95 هماهنگی ها 
انجام شود تا از روند اجرای پروژه های اولویت داری 
که دستگاه ها در سطح استان دارند ظرف 10 روز 
آینده گزارشی ارائه شود تا پیگیری صورت گیرد و 
اگر دستگاهی از اجرای پروژه ها عقب بمانده کمک 
کنیم تا در پایان امسال پیشرفت قابل توجهی در 
داشته  دستگاه ها  اولویت دار  پروژه های  راستای 

باشیم
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مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه با اشاره 
به اینکه در ماه گذشته هیچگونه حذفی نداشتیم 
آینده  از 20روز  یارانه  پیامک های حذف  گفت: 
ارسال و پس از آن حذف آغاز می شود.احد رستمی 
درباره برنامه وزارت کار برای حذف یارانه پردرآمدها 
گفت: مطابق تبصره 14 قانون بودجه 95، وزارت 
از حذف  قبل  خانوار،  هر  یارانه  برای حذف  کار 
باید از طریق سامانه پیامکی اطالع رسانی کند. از 
ابتدای شهریور ماه امسال به تدریج اطالع رسانی به 
خانوارهایی که در شناسایی بانک اطالعاتی جزو 

خانوارهای حذفی بودند آغاز شده است.
وی بیان کرد: از ابتدای سال 94 تا کنون یارانه 
نقدی 4 میلیون نفر حذف شده است و تا پایان 
سال این روند به صورت تدریجی ادامه دارد.  از 
شهریور ماه امسال شماره همراه سرپرستان خانوار 
شناسایی شده و در 20 روز آینده به سرپرستان 

پیامک  باشد  یارانه  حذف  مشمول  که  خانواری 
اطالع رسانی ارسال می شود. تعداد مشخصی برای 
حذف شدگان تا پایان سال مشخص نیست.رستمی 
کار  وزارت  های  سیاست  از  یکی  اینکه  بیان  با 
توانمندسازی خانوارهای نیازمند است گفت: آیین 
نامه های مربوط به افزایش یارانه نقدی نیازمندان 

و سیاست های چند الیه حمایتی آماده شده و 
در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت در 
مرحله بررسی قرار دارد.رستمی  با اشاره به اینکه 
ماهانه حدود 3 هزار و 500 میلیارد یارانه نقدی از 
سوی دولت پرداخت می شود گفت: این آیین نامه 

تهیه شده است اما تصمیم نهایی با دولت است.
های  خانواده  یارانه  نامه  آیین  این  اساس  بر   
نیازمند بر اساس نیاز و بُعد خانوار افزایش خواهد 
بین خانواده های مختلف  این یک رقم  یافت و 

متغیر است.

وزیر اقتصاد به ایجاد یک هزار و 700 فرصت 
این  ایجاد  گفت:  و  کرد  اشاره  جدید  شغلی 
از برجام  ناشی  به دلیل گشایش   تعداد شغل 
انقالب در  ابالغی رهبر معظم  و سیاست های 
نیا  طیب  است.علی  مقاومتی  اقتصاد  راستای 
شامگاه چهارشنبه در حاشیه سفر یک روزه خود 
به اصفهان به عنوان وزیر معین این استان در 
جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه برجام تاکنون 
و  داشته  را  خوبی  دستاوردهای  کشور  برای 

بسیاری از آنها را در بخش های مهم اقتصادی 
شاهد بوده ایم، اظهار داشت: از جمله این تاثیرات 
تحریم های  عمده  شدن  برداشته  به  می توان 
هسته ای که برای کشور وضع شده بود، اشاره 
کرد.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور 
ابراز  دارد،  را  واسطه  بدون  نفت  فروش  امکان 
داشت: همچنین انتخاب نوع ارزی که به ازای 
فروش نفت برای کشور در نظر گرفته می شود به 

اختیار مسئوالن کشور است.

پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس 
زنی های  گمانه  آمریکا  متحده  ایاالت  جمهور 
ایران  قبال  در  او  های  سیاست  درباره  زیادی 
و برجام شد و بورس تهران نیز در مقاطعی به 
این انتخاب واکنش نشان داد اما بازیگران بازار 
تا سیاست های  ایران منتظر هستند  سرمایه 
واقعی وی را ببینند انتظاری که چیزی به، به 
سر رسیدنش باقی نمانده است.باالخره پس از 
گمانه زنی های فراوان درباره سیاست های ترامپ 
در مقابل ایران و برجام امروز در ساعت 16:30 
به وقت گرینویچ دونالد ترامپ به عنوان رئیس 
جمهور و مایک پنس به عنوان معاون رئیس 
غربی  بخش  در  مراسمی  در  آمریکا   جمهور 
کاخ کنگره آمریکا سوگند یاد خواهند کرد و از 
این لحظه می توان به صورت واقعی سیاست 
را  آمریکا  جدید  جمهور  رییس  خارجی  های 
نظاره کرد. موضوعی که می تواند رفتار فعاالن 
بازار سرمایه ایران را در مقطعی تغییر دهد.این 
بخشی از روند انتقال قدرت در آمریکاست که 
رئیس جمهوری منتخب بعد از سوگند به کتاب 
مقدس، در مراسمی در مقابل کنگره آمریکا، 
رسما کار خود را آغاز می کند؛ سنتی که بیش از 
دویست سال است در این کشور اجرا می شود 
پس از این مراسم و حضور رسمی ترامپ در کاخ 
سفید موضوعات درباره ادامه اجرای برجام در 
آینده می تواند روشن تر شود و فعاالن بورس 
اوراق بهادار تهران می توانند مواضع واقعی رییس 
جمهور آمریکا را واضح تر درک کنند.البته ناگفته 
پیداست از آنجایی که بازار سرمایه ایران ارتباطی 

با بازارهای سرمایه جهانی مخصوصا اروپا و آمریکا 
ندارد جو روانی انتخاب ترامپ نمی تواند بر کلیت 
بورس تهران تاثیر پایداری گذارد همچنان که 
در روز انتخاب او به عنوان رییس جمهور آمریکا 
شاخص بورس تهران در اولین واکنش بیش از 
1000 واحد افت کرد ولی در روزهای پس از 
آن جو تا حدودی آرام شد و روند عادی خود 
از سر گرفت.در هفته گذشته شاخص کل  را 
بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
توانست پس از 760 واحد رشد از رقم 78 هزار 
و 622 واحدی به عدد 79 هزار و 382 واحدی 
برسد. همچنین شاخص بازار اول با 641 واحد 
افزایش به رقم 56 هزار و 587 واحد بالغ شد و 
شاخص بازار دوم با یک هزار و 44واحد افزایش 
عدد 167 هزار و 584 واحدی را تجربه کرد و به 
ترتیب با  1 درصد و  0.6 درصد افزایش نسبت 
به هفته قبل مواجه شدند.در 5 روز کاری این 
هفته ارزش کل معامالت اوراق بهادار به 13048 
میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل  
122  درصد افزایش یافته است.همچنین  تعداد 
6192 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 276 
هزار نوبت مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 
77درصد و30  درصد افزایش را نسبت به هفته 
گذشته تجربه کرد.این درحالی است که تعداد 
14 میلیون واحد از صندوق  های سرمایه گذاری 
قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش 
از 140 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به 
ترتیب با 11 درصد و 114درصد افزایش نسبت 

به هفته گذشته همراه شد.

ادامه از صفحه 1
مدت  این  در   : داد  ادامه  او 
درک  به  ایران  با  ها  شرکت 
از  متقابل رسیدند و 38 مورد 
بودند  اقتصادی  این هیئت ها 
اتریش  مثل  کشورهایی  از  که 
اسپانیا  و  آلمان  و  ایتالیا  و 
حدود  و  بودند  کرده  شرکت 
و  شد  امضا  تفاهمنامه   117
بیش از 60 مورد از قرار دادها 
اجرا شد از جمله این قراردادها 
خودروسازی  قراردادهای 
و  صادراتی  قراردادهای  و 

کشتی سازی و تجهیزات پزشکی و دارویی و 
پتروشیمی و معدن و فوالد و غیره بوده است. 

با کشورهای اسکاندیناوی هم در زمینه تامین 
قطعات خودرو قرارداد تجاری بستیم و اخیرا 
به توافق رسیدیم و برجام را برگشت ناپذیر می 
دانیم زیرا امری جهانی است و به واسطه آن 
سازمان ملل 6 قطعنامه خود را پس گرفته است 
و کسی نمی تواند برجام را برهم بزندو در کشور 
ما برجام یک امر ملی است و همه به آن پایبند 

خواهند بود. 
وی تاکید کرد : از ابتدای دولت 8 و نیم میلیارد 
گرفته  صورت  خارجی  گذاری  سرمایه  دالر 

است.
نعمت زاده درباره جذب متوسط ساالنه سرمایه 
اقای  اهداف جدی  از  یکی  نیز گفت:  خارجی 
معتقد  که  بود  ها  تحریم  رفع  رئیس جمهور 
بودیم زودتر به نتیجه برسد، مذاکرات سخت 
بود و طوالنی شد اما به نتیجه برد - برد رسید. 
خواسته ما یک چیز و خواسته قدرت های دیگر 
چیز دیگری بود که سعی بر این بود که دو 
طرف به نتیجه برسند. امروز در مذاکرات بخش 
صنعت هیچ گونه محدودیتی نداریم ، به علت 
تحریم ها بانک های جهان با کندی پیش می 

روند.
واردات  قانون  گفت:  ادامه  در  زاده  نعمت 

و  است  آن  جز  خودرو  که  دوام  با  کاالهای 
وارد  که  گوید  می  قانون  خانگی  کاالهای 
کنندگان باید به خدمات پس از فروش ملزم 
شوند. اخیرا در حضور رئیس جمهور تاکید شد 
که صرفا نمایندگی رسمی حودرو و کاالهای با 
دوام ثبت سفارش شود. این انحصاری نیست 
چون بیش از 30 تا 40 مورد نمایندگی رسمی 

خودرو داریم. 
او درباره زمان ورود خودروهای کم مصرف سه 
سیلندر به بازار گفت: فرایندی را تعریف کرده 
ایم تا سال 1400 که سوخت خودروها نزدیک 
و مشابه خودروهای پیشرفته جهانی شود که 
هم مرکز تحقیقات موتور و هم شرکت های 
خودروساز با کمک طراحان اروپایی که ایران 
شرکت  با  سایپا  و  آلمانی  شرکت  با  خودرو 
مدل  دو  طراحی  حال  در  اتریش  تحقیقاتی 
هستند که سال آینده یکی از این خودروها می 
تواند وارد بازار شود و به صورت پروتوتایپ هم 

در حال آزمایش است.
نعمت زاده در پایان گفت: در یکی دو سال 
دیگر به سمت مصرف کمتر خواهیم رفت که 
هدف کاهش آالینده ها و صرفه جویی درهزینه 
روی  البته  که  است  کنندگان  مصرف  های 
خودروهای برقی نیز در حال کار هستیم که 

مکمل این طرح است.

خداحافظی اوباما، سیاست های ترامپ

بورستهرانواکنشنشانداد
وزیر صنعت:

برجامچرخصنعترابهگردشدرآورد

یارانهفقرابیشترمیشود

ایجاد1700شغلدرپسابرجام

روند 10 ساله تجاری ایران با امارات متحده عربی 
حاکی از این است که تراز تجاری همواره منفی بوده 
و با رشد کند صادرات ایران به این کشور تراز تجاری 

در حال نزدیک شدن به صفر است.
بررسی روند 10 ساله تجارت ایران و امارات متحده 
عربی از سال 1384 تا سال 1394 نشان می دهد که 
همواره تراز تجاری منفی بوده اما با کاهش شدید 
واردات یک بار در سال 1391 و بار دیگر در سال 
1394و نیز رشد مثبت صادرات ایران به امارات، 
تراز تجاری در حال نزدیک شدن به صفر است. 
عالوه بر این در مقایسه متوسط قیمت صادرات و 
واردات نیز همواره شاهد فزونی دو برابری و یا بیشتِر 
متوسط قیمت واردات نسبت به صادرات هستیم.با 
مقایسه آمار 5 قلم عمده صادراتی در 10 سال اخیر 
مشاهده  می شود که بیشترین صادرات و بیشترین 
تعداد حضور در لیست 5 گانه در کل سال ها مربوط 
هیدروکربورهای  سایر  و  نفتی  گازهای  اقالم  به 
گازی، مخلوط های هیدروکربورهای بودار، قیر نفت، 
روغن های سبک غیرخام و فرآورده، سایر روغن های 

سبک و فرآورده ها به جز بنزین، گاز طبیعی مایع 
شده، روغن موتور، نفت یا روغن های معدنی قیری، 

گیریس، پسته در میان اقالم اصلی قرار داشتند.
در این بین اقالمی هم وجود دارند که طی این 
دوره زمانی حضور غیرمتوالی داشتند که شامل 
آلومینیوم غیرمنظور به صورت کار نشده، زیورآالت 
یا جواهرآالت و اجزای آنها از فلزات گرانبها، کاتد و 
قطعات کاتد از مس تصفیه شده، پلی اتیلن گرید 
فیلم، حالل ها و رقیق کننده و محصوالت از آهن یا 

فوالد غیره ممزوج می شوند.
در رابطه با ارزش واردات امارات متحده عربی از 
جهان آمار دقیقی در تمام سال های گذشته در 
تارنمای مرکز تجارت بین الملل )ITC( ارائه نشده 
ارزش  تغییرات  آمار موجود،  به  با توجه  اما  است 
واردات از ایران با تغییرات واردات از جهان، تقریبا 
هم راستا بوده و همزمان با کاهش واردات در جهان 
در سال های پایانی شاهد کاهش واردات از ایران 

هستیم.
ارزش صادرات در سال 1384 معادل 1545 میلیون 

دالر، در سال 1385 معادل 1728میلیون دالر، در 
سال 1386 معادل 2166 میلیون دالر، در سال 
1387 معادل 2322 میلیون دالر، در سال 1388 
معادل 2875 میلیون دالر، در سال 1389 معادل 
3297 میلیون دالر، در سال 1390 معادل 4515 
میلیون دالر، در سال 1391 معادل 3532 میلیون 
دالر، در سال 1392 معادل 3559 میلیون دالر، در 
سال 1393 معادل 3767 میلیون دالر و در سال 
1394 معادل 4894 میلیون دالر بوده است.این در 
حالی است که ارزش واردات در سال 1384 معادل 
7673 میلیون دالر، در سال 1385 معادل 9340 
میلیون دالر، در سال1386 معادل 11509 میلیون 
دالر، در سال 1387 معادل 13471 میلیون دالر، 
در سال 1388 معادل 16120 میلیون دالر، در 
سال1389 معادل 16664 میلیون دالر، در سال 
سال  در  دالر،  میلیون   17427 معادل   1390
1391 معادل 10195 میلیون دالر، در سال1392 
 1393 سال  در  دالر،  میلیون   10274 معادل 
سال 1394  در  و  دالر  میلیون  معادل 10970 

است.همچنین  بوده  دالر  میلیون  معادل 6976 
تراز تجاری در سال 1384 معادل 6128- میلیون 
دالر، در سال 1385 معادل 7613- میلیون دالر، 
در  دالر،  میلیون  سال 1386معادل 9343-  در 
در  دالر،  میلیون   -11148 معادل   1387 سال 
در  دالر،  میلیون   -13245 معادل   1388 سال 
در  دالر،  میلیون   -13366 1389معادل  سال 
در  دالر،  میلیون   -12912 معادل   1390 سال 
سال 1391 معادل 6663- میلیون دالر، در سال 
1392معادل 6714- میلیون دالر، در سال 1393 

 1394 سال  در  و  دالر  میلیون   -7203 معادل 
است.بنابراین  بوده  دالر  میلیون  معادل 2082- 
رشد تجارت ایران و امارات عربی در سال 1385 
برابر 12 درصد، در سال 1386 برابر 25 درصد، 
در سال 1387 برابر 7درصد، در سال 1388 برابر 
24 درصد، در سال 1389 برابر 15 درصد، در سال 
1390 برابر 37  درصد، در سال 1391برابر 22- 
درصد، در سال 1392 برابر یک درصد، در سال 
1393 برابر 6 درصد و در سال 1394 برابر 30 

درصد بوده است.

بررسی تجارت 10 ساله ایران و امارات؛

حرکتترازتجاریبهسمتصفر
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، گفت: مسایلی 
چون رفع دغدغه های رهبری و مراجع عظام 
تقلید، از جمله رسالت های وزارت ارشاد به 
شمار می رود؛ زیرا هویت دینی و انقالب و 

نظام ما حفظ مبانی دینی است.
صالحی  رضا  سید  زمان،  پیام  گزارش  به 
مکارم  آیت ا...  با  دیدار  در  دی   30 امیری  
ریشه ها  که  مطلب  این  ذکر  با  شیرازی، 
دینی  مبانی  به  ما  اعتقادهای  و  باورها  و 
برمی گردد که پرچم دار آن مراجع هستند، 
و  ارشاد  و  فرهنگ  عرصه  در  آرامش  گفت: 
دو  سیاسی،  خصوص  به  مناقشه  از  پرهیز 

سیاست اصلی من در این وزارت است.
حج  وزارت  که  مطلب  این  ذکر  با  وی 
عربستان نامه ای برای حج امسال برای ایران 
ارسال کرده است گفت: هیئتی پنج نفره در 
این زمینه فعال شده اند که با هفت شرط که 
از جمله سیاست های رهبری است، این بحث 

راپیش خواهند برد.
با  عربستانی ها  اگر  کرد:  بیان  ارشاد  وزیر 

این شرط که شامل حفظ شان و کرامت و 
عزت و امنیت زائران و جبران حقوق شهدا 
کردند،  موافقت  است  منا  آسیب دیدگان  و 
حج انجام می شود؛ وگرنه تابع نظرات بزرگان 

هستیم.

 200 بودجه  وجود  با  کرد:  اظهار  وی 
میلیاردی در عرصه قرآن، به دلیل تفرقاتی 
به  نسبت  نتوانستیم  بود  بین  این  در  که 
عمل  کامل  شکل  به  قرآنی  بودجه  جذب 

کنیم.

شد  سعی  امسال  کرد:  بیان  امیری  صالحی 
که از فیلم های ارزشی و انقالبی که ساخته 
جوانان متدین بود در جشنواره فجر حمایت 
جشنواره  این  انقالبی  بوی  و  رنگ  و  شود 
ندادیم  اجازه  ارتباط  حفظ شود؛ در همین 
ضد  و  نامناسب  مضمون  که  فیلمی   10
ارزشی و فمنیستی داشتند به جشنواره راه 

یابند.
وی این دوره وزارت ارشاد را کم مساله ترین 
دوره این وزارت در عرصه مطبوعات دانست 
و گفت: این مساله بخاطر نظم و انضباط و 
دوری از چالش ها و نظارت نمایندگان فعال 

حوزوی و نظارتی و قضایی بود.
وی صیانت از فضای مجازی و حفظ ارزش ها 
دغدغه های  مهمترین  از  را  فضا  این  در 
قرآن محوری  گفت:  و  دانست  ارشاد  وزارت 
این  فعالیت  اولویت های  از  و مسجدمحوری 
دوره وزارت ارشاد هستند؛ در همین زمینه 
23هزار کانون مساجد با بودجه 50 میلیارد 

تومانی اداره می شوند.

وزیرارشاد:درقضیهحج،تابعنظربزرگانهستیم

سانحه»پالسکو«بهموسیقیفجررسید

فجر،  موسیقی  سی ودوم  جشنواره  روز  هفتمین  در 
نمایشگاه  تاالر میالد  زانیار خسروی در  و  یگانه  محسن 

بین المللی به صحنه رفتند.
از  پس  را  خود  اجرای  دو  هر  پاپ  خواننده  دو  این   
خواندن اولین آهنگ، با یاد آتش نشانان و حادثه دیدگان 
خود  مخاطبان  از  و  کردند  همراه  پالسکو  ساختمان 
خواستند 30 ثانیه به صورت ایستاده آتش نشانان فداکار 

را تشویق کنند.
به  صحن  در  عبارت  این  با  تصاویری  نیز  اجرا  از  پیش 
آتش نشانان  به  عشق  و  احترام  »با  بود:  درآمده  نمایش 
صدا  این  هم  ادامه  در  پالسکو«  ساختمان  حادثه  در 
فجر  موسیقی  جشنواره  برگزاری  ستاد  شد:  پخش 
اجراهای امشب را به همه آتش نشانان بزرگ و فداکار و 

حادثه دیدگان تقدیم می کند.
به  را  مخاطبانش  دائماً  خود  اجرای  در  یگانه  محسن 
تشویق و همراهی دعوت می کرد و می گفت: صدای جیغ 
و فریاد نمی شنوم تا به این ترتیب واکنش بیشتری را از 
هوادارانش دریافت کند که ترانه هایش را از حفظ بودند 

و در خواندنشان همراهی می کردند.
زانیار خسروی هم در اجرای خود در واکنش به همراهی 
هوادارانش که ترانه هایش را از حفظ می خواندند گفت: 
افتخار می کنم که طرفدارانی مثل شما دارم.  به خودم 
به خاطر تفاوت سبک من با خیلی از همکارانم وجودتان 

خیلی برایم لذت بخش است.

تقدیرهنرمندانازآتشنشانان
تهران  برج  قدیمی ترین  به  بیشتر  کاش حواس مان  »ای 
بود تا در آستانه پنجاه و سه سالگی اش، شاهد سوختن و 

فروپاشی آن نبودیم.«
از  یکی  کشاورز  محمدعلی  زمان،  پبام  گزارش  به 
اینستاگرامی  پست  در  کشورمان  پیشکسوت  هنرمندان 
خود با انتشار عکس قدیمی از ساختمان پالسکو، با ابراز 

تاسف از حادثه فروپاشی این ساختمان نوشت:
»این عزیزان را که می بینم، امید در جانم جوانه می زند. 
روی  را  چشم شان  که  هستند  آدم هایی  هنوز  اینکه 
نامالیمات می بندند و جان شان را در مشت شان می گیرند 
آتش نشان ها  اسم  را مشق می کنند. کاش کسی  ایثار  و 
بیشتر  حواسمان  کاش  ای  دهد.  تغییر  جان فشان   به  را 
و  پنجاه  آستانه  در  تا  بود  تهران  برج  قدیمی ترین  به 
نبودیم.  آن  فروپاشی  و  سوختن  شاهد  سالگی اش  سه 
با  گرفتن  فیلم  برج  این  آخر  نفس های  از  سهممان  و 
فیلم  قید  نفر  دو  یکی،  تنها  اگر  شاید  نبود.  موبایلمان 
گرفتن از این فاجعه تلخ را می زدند، مسیر امداد رسانی 
برای یک ماشین و نجات جان انسانی هموارتر می گشت. 
همیشه حضور در صحنه بهترین کار نیست. گاهی باید 
کنترل  بتوانند  آنها  تا  داد  فن  اهل  دست  به  را  صحنه 
جان  آتشنشانهای  کنار  در  بگیرند.  دست  به  را  اوضاع 
فشان قلبم برای کسبه ای می تپد که دو ماه مانده به شب 
عید جلوی چشمشان اندوخته هایشان بر باد رفت. نکند 

در میان این شلوغی آنها را از یاد ببریم. «

اظهارتاسفرامبدجواندربارهحاشیهیکاتفاق

حادثه  دلیل  به  ماه  دی   30 شامگاه  »خندوانه«  برنامه 
آوارماندن  زیر  و  »پالسکو«  فروریختن ساختمان  ناگوار 

تعدادی از آتش نشانان فداکار پخش نشد.
را  ویدیویی  گذشته  شب  »خندوانه«  برنامه  عوامل   
تعدادی  با  رامبد جوان  منتشر کردند که در آن ویدیو 
و  بودند  ایستاده  برنامه  دکور  در  عوامل »خندوانه«  از 
برنامه،شهادت  این  عوامل  از  نمایندگی  به  جوان  رامبد 
تعدادی از آتش نشانان در این حادثه ناگوار را به مردم 

تسلیت گفت.
افرادی  درباره  تاسف  اظهار  با  همچنین  جوان  رامبد 
عکس  و  تلخ،فیلم  حادثه  این  با  گذشته  روز  که 
ترسناک تر  و  وحشتناک تر  داد:  ادامه  گرفتند،  سلفی 
مانند  می کنند  فکر  که  هستند  رویداد،مردمی  این  از 
خبرنگاران مسوول ثبت رویدادها هستند و روز گذشته 
شروع به گرفتن فیلم و عکس از این حادثه تلخ کردند 

و با این اقدام، عملیات نجات را ُکند کردند.
او هم چنین از مردمی که روز گذشته با نیروهای امداد 
به  اهدای خون  برای  و  کردند  نشانی همکاری  آتش  و 

بیمارستان ها مراجعه کردند،تشکر کرد.
خانواده ها  برای  صبر  آرزوی  نیز  پایان  در  جوان  رامبد 
برنامه  نشدن  پخش  از  و  کرد  حادثه  این  بازماندگان  و 

»خندوانه« به دلیل این اتفاق ناگوار خبر داد.

غروبدیماه
*ملیحه خوشحال

اندوه غریبی ست غروب دی ماه
خوابند فرشته ها به زیر آوار

در مرکز شهر کوه خاکی ست عظیم
هر گوشه ی کوچه های سردش غمبار

در حال و هوای ازدحام و امداد
رویای قشنگ دختری تیره وتار
فریاد  غمش میان تلی از خاک

در چهره ی او نمانده آرام و قرار
با اشک میان هق هقش می گوید
برخیز و بگو که زنده ای...! در آوار

آن سوتر از او نشسته مردی غمگین
دارد به لبش زمزمه های بسیار

با اسم رفیق میگزد لبها را
می گرید و این جمله مرتب تکرار:

این هفته قرار خواستگاری داری
برگرد...بمان ! نرو...کجایی !؟همکار...

با آرزوی صبر برای خانواده های آتش نشانان ایثارگر که آتش را 
با جانشان می خرند....

دلنوشته

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است 
 وز پی دیدن او دادن جان کار من است

شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز 
 هر که دل بردن او دید و در انکار من است

امروز با حافظ

هنرمندانایرانوایتالیامینوازند

اولین  پائولو  و  تهران  سمفونیک  ارکستر  رهبر  روحانی  شهرداد 
رهبر ارکستر ایتالیایی در آستانه برگزاری تازه ترین کنسرتشان 
این  اجرای  برای  از دغدغه های خود  درجشنواره موسیقی فجر 

برنامه مشترک سخن گفتند.
روحانی  شهرداد  رهبری  به  تهران  سمفونیک  ارکستر  مجموعه 
طی  که  ایتالیا  پوچینی  فستیوال  ارکستر  رهبر  اولمی  پائولو  و 
دو  این  ایتالیایی  و  ایرانی  نوازندگان  حضور  با  گذشته  روزهای 
ارکستر مشغول تمرین برای برگزاری یک کنسرت در هفتمین 
معرفی  ضمن  هستند،  فجر  موسیقی  جشنواره  برگزاری  از  روز 
انگیزه ها و دغدغه های یک اجرای  از  برنامه های این کنسرت 

مشترک سخن گفتند.
شهرداد روحانی رهبر ارکستر سمفونیک تهران در این باره عنوان 
کرد: یکی از مهم ترین اهدافی که بعد از پذیرفتن رهبری ارکستر 
سمفونیک تهران به آن توجه کردم مراوده فرهنگی با هنرمندان 
و گروه های بین المللی بود که به زعم من می تواند نقش تعیین 
دنیا  به  تهران  سمفونیک  ارکستر  معرفی  جریان  در  ای  کننده 
داشته باشند. بنده در این مدت حتی با نوازنده های ایرانی مقیم 
خارج از کشور نیز در ارتباط بوده و خواهان همکاری تعدادی از 
آنها برای حضور در مجموعه ارکستر سمفونیک تهران شدم به 
ارکستر  با  ما  طوری که در همین کنسرت مشترک پیش روی 
مطرح  نوازندگان  از  سعد  نسیم  خانم  ایتالیا،  پوچینی  فستیوال 
ویولن سل که طی این سال ها در خارج از کشور زندگی می کند 

به عنوان تک نواز قطعه »باغ ایرانی« همراه ما خواهد بود.

سیمرغهایهنرمندترکیهایدرایران
بهنمایشدرآمد

نمایشگاه انفرادی نقاشی حوا مارتا هنرمند کشور ترکیه تا پنجم 
بهمن ماه در گالری »دید« تهران روی دیوار خواهد بود.

حوا مارتا نقاش کشور ترکیه این روزها مجموعه نقاشی های خود 
را در قالب دو مجموعه مجزای سیمرغ و عنکبوت به ایران آورده 
و تا پنجم بهمن ماه در گالری دید در معرض دید عالقه مندان 

به هنرهای تجسمی قرار خواهد داد.
از این مجموعه نقاشی های سیمرغ خود را  حوا مارتا که پیش 
نمایش  به  یونان  فرانسه،  از جمله  جهان  مختلف  کشورهای  در 
برای  گفت:  ها  نقاشی  مجموعه  این  خصوص  در  بود  درآورده 
متون  زمینه  در  سال   9 از  بیش  سیمرغ  های  نقاشی  مجموعه 
ادبیات فارسی تحقیق کرده ام تا بتوانم آثاری فاخر در این زمینه 

خلق کنم.
وی ادامه داد: این مساله برایم بسیار هیجان انگیر است که از یک 
سو مجموعه نقاشی های سیمرغ را در زادگاه سیمرغ به نمایش 
گذاشته ام و از سویی دیگر در کشوری کهن و شرقی هستم که 

طلوع تمدن از این کشور سرچشمه میگیرد.
غربی،   19 خیابان  اتحاد،  خیابان  تهرانپارس،  در  »دید«  گالری 
پالک 18 واقع شده است که ساعت بازدید گالری همه روزه از 

ساعت 15 تا 21 خواهد بود و گالری یکشنبه ها تعطیل است.

آن سوی آبها

آرزوئی  آوردن  بدست  برای  که  قدر  همین 
اراده کنیم ، یک گام بلند در راه نیل بدان 

برداشته ایم . 
سی فوستر

سخن حکیمانه

»شورشخراسان«درکتابفروشیها
شکلمیگیرد

کتاب »شورش خراسان« نوشته کاوه بیات توسط 
انتشارات جهان کتاب چاپ شده و به زودی وارد 

بازار نشر می شود.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات 
جهان کتاب، کتاب »شورش  خراسان و صولت 
توسط  تازگی  به  بیات  کاوه  نوشته  السلطنه« 
انتشارات جهان کتاب چاپ شده و به زودی با 
خروج از چاپخانه، راهی بازار نشر می شود. این 
کتاب در قالب یکی از عناوین مجموعه »برگی 
از تاریخ« که توسط این ناشر چاپ می شود، به 

انتشار می رسد.
موضوع این کتاب از این قرار است که یکی از 
پی آمدهای برکناری رضاشاه و فروپاشی تشکیالت 
انتظامی کشور در جریان وقایع شهریور 1320، 
بروز رشته آشوب ها و شورش های اعتراض آمیز در 
نقاط مختلف کشور و به ویژه مناطق عشایری آن 

بود.
توانست  هزاره  نیز صولت السلطنه  خراسان  در 
با تکیه بر سوابق تاریخی ایل هزاره و همچنین 
بهره برداری از زمینه مساعدی که جور و ستم 
نظام پهلوی برجای گذاشته بود، نه تنها عشایر 
بسیاری  بلکه  و غرب خراسان،  و شمال  شرق 
برای  و  برانگیزد  نیز  را  مردم  اقشار  دیگر  از 
مدت زمانی کوتاه در زمستان 1320 بر بخش 
این  کند.  حکمروایی  خراسان  از  گسترده ای 
شورش که با توجه به برخی جوانب آن چون 
اعالمیه های صولت السلطنه در آن ایام از مواضع 
بالنسبه تندی برخوردار بود، از جمله بسیار وقایع 
و حوادث مهمی است که در مجموع کل تاریخ 
طریق  از  جز  و  می دهند  تشکیل  را  دیار  این 
بازیابی و شناخت تک تک آنها امیدی به درک و 
فهم تحوالت تاریخ معاصر ایران نمی توان داشت.

کاوه بیات در مقدمه کتاب پیش رو می آورد: 
به  مختصری  اشاره  از  پس  بررسی  این  در 
گذشته ایل هزاره و نقش آنها در تاریخ معاصر 
خراسان، نخست شورش زمستان 1320 و نحوه 
شروع، گسترش و باالخره خاتمه یافتنش مورد 
پایان  به  نیز  قرار گرفته، سپس بخشی  توجه 
در  است.  یافته  اختصاص  صولت السلطنه  کار 
شهریور  از  پس  که  شورش هایی  رشته   میان 
20 دامنگیر ایران شد، ماجرای صولت السلطنه 
در  مشابه  تحوالت  با  مقایسه  در  می توان  را 
آذربایجان و کردستان و فارس، ماجرای نسبتاً 
محدودی محسوب داشت. زیرا این حرکت مدت 
زمان کوتاهی بیش ادامه نداشت و اسناد نسبتاً 

قابل توجهی از آن برجای مانده است.

در بازار کتاب

نمایش »لوسیا« به عنوان اثری اسطوره ای 
بخش  در  آب  عنصر  از  بهره گیری  با  و 
صحنه  به  فجر  تئاتر  جشنواره  نو  نسل 

می رود.
نمایش  این  ، متن  پیام زمان  به گزارش 
نوشته مشترک شهاب مهربان پور و سپهر 
کارگردانی  و  طراحی  با  که  است  زمانی 

شهاب مهربان پور اجرا می شود.
»ما«  گروه  از  کاری  که  نمایش  این  در 
زمانی،  سپهر  چون  بازیگرانی  است، 
جواد پوالدی، ساناز طاری، حانیه مفلح، 
بازی  آرام نیا  ملودی  و  حسینی نیا  مهدی 
را  نمایش  این  لباس  طراحی  می کنند. 
طراحی  و  می دهد  انجام  بلوری  بهین 
دارد.  عهده  بر  مهربان  شهاب  را  آن  نور 
فرهاد  توسط  نیز  موسیقی  و  صدا  طراح 

میرمحمدصادقی انجام می شود.
نمایش  اجرای  در  که  مهربان پور  شهاب 

از عنصر آب استفاده می کند، گفت:  »لوسیا« 
بار است که در جشنواره تئاتر  برای نخستین 
بسیار  برایم  مساله  این  و  دارم  حضور  فجر 

خوشایند است چرا که در این بخش به خوبی 
دیده می شوم و به همراه گروهم منتظر رخداد 

فجر  تئاتر  جشنواره  در  خوبی  اتفاقات 
هستیم.

نمایش  اجرایی  اینکه شیوه  بیان  با  وی  
کرد:  خاطرنشان  است،  مدرن  »لوسیا« 
و  است  ایرانی  کامال  نمایشی  »لوسیا« 
شیوه اجرایی من به صورت مدرن طراحی 
شده و در اجرای این نمایش ترکیب بندی 
از نورهای پرتابل صحنه ای استفاده شده 
است. این کارگردان جوان تئاتر افزود: به 
عبارتی نور و صحنه با هم یکی شده و از 
عنصر آب که حیات زندگی است، در این 

اجرا به خوبی استفاده می شود.
کرد:  اضافه  »لوسیا«  نمایش  کارگردان 
این نمایش در بخش جشنواره دانشجویی 
نیز شرکت داشته و در این جشنواره کار 

متفاوتی به اجرا می رود.
سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر به دبیری سعید اسدی طی روزهای 

1 الی 12 بهمن ماه در تهران برگزار می شود.

جشنواره تئاتر فجر در زمان

اجراینمایشاسطورهایبااستفادهازعنصرآبدرجشنوارهفجر

آگهیمزایدهعمومی
بند  اجرای  در  دارد  نظر  در  نشتارود  شهرداری   
اسالمی  محترم  شورای   22 شماره   مصوبه  چهار 
ایستگاه  سایبان  تعدادی  احداث  به  نسبت  شهر 
برداری  بهره  مجوز  با  شهر  سطح  در  تاکسی 

تبلیغاتی توسط برنده مزایده اقدام نماید
.لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود حداکثر 
یک هفته پس از درج آگهی جهت دریافت اسناد 
مزایده و ارائه پیشنهادات به واحد مالی شهرداری 

مراجعه فرمایند.
شهرداری نشتارود با در نظر گرفتن صرفه و صالح 
از پیشنهادات مختار  یا قبول هریک  شهر در رد 
است. متقاضیان می بایست مبلغ 20000000ریال به 
حساب شهرداری نشتارود واریز و یا ضمانت بانکی 
به همان میزان ارائه نمایند. هزینه درج آگهی بر 

عهده برنده مزایده خواهد بود. 

منصورابوالقاسمیشهردارنشتارود

نیازمندیم«  ساده  »کارگر  کارگردان 
اختالف  تبعات  درباره  فیلم  این  گفت: 
شدید طبقاتی است که در بستری تلخ 

اما عاشقانه روایت میشود.
به گزارش  ستاد خبری جشنواره فیلم 
ساخته  درباره  هادی  منوچهر  فجر، 
بیست  طرح  »یک  می گوید:  جدیدش 
دستم  به  کریمی  پدرام  از  صفحه ای 
»زندگی جای  فیلم  در  پدرام  با  رسید. 
دیگریست« همکاری داشتم و همچنین 
نویسنده چندین تله فیلمی بود که ساخته 
بودم. وقتی طرح را خواندم، متوجه شدم 
این طرح قابلیت یک فیلم خوب را دارد. 

فضای  در  که  اجتماعی  تلخ  ای  قصه 
جنوب شهری می گذرد. من این فضا را 
بسیار دوست دارم و با آن آشنا هستم. 
داستان سه کارگر آذری زبان که درگیر 
تنها  شاید  می شوند.  عاشقانه  فضایی 
حرفی که بشود درباره فیلم زد، همان 
خالصه  عنوان  به  که  است  جمله ای 
اینکه »خیلی ها  داستان فیلم گفته ام. 
می شود  هرکاری  پول  با  می کنند  فکر 
است!«.  همینطور  متأسفانه  کرد… 
»کارگر ساده نیازمندیم« درباره تبعات 
اختالف شدید طبقاتی در بستری تلخ اما 

عاشقانه روایت می شود. «

بازیگر فرانسوی که برای بازی در »او« 
از گلدن گلوب جایزه بهترین بازیگر زن 
را گرفت، یک جایزه نیز از یونی فرانس 

دریافت کرد.
به نقل از هالیوود ریپورتر، برنده جایزه 
برای  گلوب  گلدن  زن  بازیگر  بهترین 
حمایت و  شناساندن سینمای فرانسه در 

سراسر جهان، تجلیل شد.
این بازیگر 63 ساله به این ترتیب جایزه 
فیلم فرانسه را در مراسمی که در وزارت 
دریافت  شد،  برگزار  فرانسه  فرهنگ 
کرد و آن را به مجموعه جوایز پیشین 
از لس آنجلس به  افزود. هوپر که   خود 
زادگاهش بازگشته این جایزه را از سوی 

یونی فرانس که انجمن حمایت از فیلم 
فرانسه است دریافت کرد. این جایزه که 
تازه تاسیس شده برای تاثیر در سینما و 

بازار فیلم فرانسه اهدا می شود.
چهره های  از  شماری  برنامه  این  در 
مطرح سینمای فرانسه از جمله ساندرین 
کارگردان های  و  بازیگر  کیبرلین 
یوآخیم  ژاکو،  بنویی  چون  برجسته ای 
الفوسه، میا هنسن-الو و آن فونتین برای 

تجلیل از هوپر گرد آمده بودند.
و  مشهور  کارگردان  هانتکه  میشل 
جمله  از  نیز  »او«  سازنده  ورهوفن  پل 
چهره هایی بودند که برای تجلیل هوپر 

در این مراسم حضور داشتند.

»کارگرسادهنیازمندیم«دربستری
تلخاماعاشقانهروایتمیشود

ایزابلهوپریکجایزهدیگر
ازفرانسهگرفت


