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آگهی مزایده اجاره اموال غیر منقول – نوبت اول 
آئین   13 ماده  به  استناد  با  و  پاوه  اسالمی شهر  محترم  مصوبات شورای  اجرای  در  پاوه  شهرداری 
نامه مالی شهرداری ها قصد اجاره اموال غیر منقول به شرح جدول ذیل را به مدت یکسال شمسی 
دارای  حقوقی  شرکتهای  همچنین  و  اخالقی،اجتماعی  فردی  صالحیت  دارای  حقیقی  اشخاص  به 

صالحیت از طریق مزایده کتبی به باالترین قیمت پیشنهادی دارد.
لذا از کلیه متقاضیان مورد صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و بازدید از اموال 
قراردادهای  امور  واحد  به  مزایده  در  شرکت  جهت  تعطیل  ایام  از  غیر  اداری  ساعت  در  ذیل  شرایط  رعایت  با  مذبور 
شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء ،خیابان امام محمد غزالی مراجعه و در موعد مقرر نسبت به ارائه پیشنهادادت 
خود اقدام و پس از تکمیل و ثبت در دبیرخانه شهرداری ،آن را به واحد حراست تحویل یا جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن  46122819 – 083 تماس حاصل نمایند.
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1/020/000
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نام اموال

عرصه و اعیان مغازه شماره19 خیابان آرامگاه

عرصه و اعیان مغازه پارک آزادگان در بلوار جانبازان

پارکینگ میدان مولوی

عرصه و اعیان سالن ورزشی جنب گرمابه قدیم

عرصه و اعیان مغازه ترمینال کرمانشاه

شرایط:
1-مزایده گذار:شهرداری پاوه 

2-نوع سپرده:متقاضیان برای شرکت در مزایده بایستی مبالغی رابه شرح جدول فوق الذکر به عنوان سپرده به صورت ضمانت 
نامه بانکی یا فیش واریز وجه به حساب سپرده شهرداری را همراه با سایر اسناد مزایده به حراست شهرداری پاوه تحویل نمایند .

3- محل دریافت اسناد :پاوه -میدان شهداء-خیابان امام محمد غزالی –واحد امور قراردادهای شهرداری  پاوه
4- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 9 / 11 / 95 تا  تاریخ 95/11/15  از ساعت 7/30 الی 13/30 

5- محل تنظیم پیشنهادات: پاوه- میدان شهداء- خیابان امام محمد غزالی- واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه
6- مهلت قبول پیشنهادات : از تاریخ 95/11/16 تا تاریخ 95/11/25 از ساعت 7/30 الی 13/30

7- بازگشایی پاکت ها: روز سه شنبه مورخ 95/11/26 راس ساعت 15 در محل شهرداری پاوه جلسه کمیسیون برگزار می گردد.
دارای  های حقوقی  همچنین شرکت  و  اجتماعی  و  فردی،اخالقی  دارای صالحیت  حقیقی  مزایده:اشخاص  در  8- شرایط شرکت 

صالحیت می تواندد در این مزایده شرکت نمایند.
9- نوع کار:اجاره اموال غیر منقول به شرح جدول فوق الذکر می باشد.

10- مدت اجاره: اجاره به مدت 12 ماه یا یک سال شمسی می باشد.
11- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد مزایده طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها مندرج است.

12- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون الک گرفتگی و خط خورگی در پاکت ها باشند.
13- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

14- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار و به درخواست های فاقد ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب 
سپرده شهرداری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

15- هزینه چاپ آگهی و کارشناسی اموال برعهده برنده مزایده می باشد.
16- آگهی مزایده در پایگاه اطالع رسانی شهرداری پاوه به نشانwww.pavehctiy.ir قابل رویت و دستیابی می باشد.

17- برنده مزایده موظف است 10 درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به امور 
مالی شهرداری پاوه تحویل نماید.

18- برنده مزایده موظف است موازین اسالمی و شرعی را رعایت و به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده و نمی تواند بر خالف منظور 
از آن استفاده نماید و پروانه کسب و مجوزها ی الزم از مراجع ذیصالح برای استفاده از آن اخذ نماید.

روابط عمومی شهرداری پاوه

شهرداری پاوه

بر  که  کرد  اعالم  کشور  وزیر  سیاسی  معاون 
بررسی  کار  اسفندماه   ۲۵ از  قانون،  اساس 
برای  اجرایی  های  هیات  تشکیل  قانونی  و 
انتخابات شوراها آغاز می شود و ۳۰ اسفندماه 

آغاز ثبت نام برای انتخابات شوراها است.
علی اصغر احمدی  در حاشیه همایش فصلی خانه 
احزاب یادواره آیت ا... هاشمی رفسنجانی و اقتصاد 
مقاومتی، در خصوص آخرین روند انتخابات اظهار 
کرد: ستاد انتخابات وزارت کشور کار خود را برای 
آغاز  استان ها  تمهید مقدمات در سطح ملی و 
کرده است.                            ادامه در صفحه 2

اسفندماه آغاز ثبت نام انتخابات شوراها 
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کالم  نور
محکومیت شهرک سازی جدید رژیم 

صهیونیستی در اراضی اشغالی 

جدید  سازی  شهرک  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی را محکوم کرد.

خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  قاسمی  بهرام  مهر،  گزارش  به 
کشورمان تداوم اقدامات رژیم صهیونیستی در ساخت و ساز و 
توسعه شهرک ها در اراضی فلسطینی را که در مغایرت کامل با 

حقوق بین الملل است، محکوم کرد.
قاسمی از جامعه بین الملل خواست تا با تحت فشار قرار دادن 
این رژیم قانون شکن و ناقض مصوبات و قطعنامه های سازمان 
ملل و شورای امنیت، به وظایف و مسئولیتهای ذاتی خود عمل 
توسعه طلبانه  و  تجاوزکارانه  اجرای سیاست های  مانع  و  کرده 

این رژیم گردد. 

وجود ١٢٠ طرح آبرسانی در کشور

وزیر نیرو از وجود ١۲۰ طرح آبرسانی در کشور خبر داد.
حمید چیت چیان در مراسم افتتاح خط انتقال آب کاکارضا به 
نقاط  برخی  در  آب  منابع  کمبود  وجود  با  کرد:  بیان  خرم آباد 
و  تدبیر  با  همراه  عظیم  گذاری های  سرمایه  است  الزم  کشور 

خالقیت باشد تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم.
وی اظهار کرد: بخشی از پیچیدگی های مدیریت آب کشور به 
این بر می گردد که چند استان در یک حوزه آبی سهیم هستند.
چیت چیان ادامه داد: با مدیریت منابع آب باید بتوان تقسیم بندی بین 

سایر مصارف را به درستی انجام داد تا کمبود منابع آب جبران شود.
وزیر نیرو ادامه داد: هر چه که ما در مسیر توسعه صنعتی کشور قدم 
برمی داریم نیاز به آب بیشتر احساس می شود و برای همین است که 
در برخی استان ها برای فرآیندهای صنعتی به منابع آبی نیاز داریم و در 

غیر اینصورت توسعه آن مناطق امکان پذیر نیست.
وی تصریح کرد: اگر کشور و مدیریت منابع آب نسبت به مسائل محیط 
زیستی غافل باشد، تبعات بسیار زیادی برای کشور دارد که ریزگردهای 

خوزستان از جمله موارد مورد ذکر در این خصوص است.
چیت چیان یادآورشد: مدیریت آب برای کشور اهمیت بسیار زیادی 
دارد و ما ناچاریم هم حقوق باالدست و هم پایین دست، حقوق محیط 
زیست و انسان ها را رعایت کنیم و توازنی بین مصارف هم داشته باشیم.

بتوانیم در حوزه  با عنایت خداوند  امیدواریم  نیرو تصریح کرد:  وزیر 
مدیریت آب موفق باشیم و همه استان ها به سهم خود برسند و مسیر 

توسعه کشور به سرعت طی شود.
وی خاطر نشان کرد: فعالیت های سد سازی بخشی از فعالیت های ما 
است و ما ناچاریم در مناطقی که مشکل در تامین آب دارند موضوع 

را رفع کنیم.
چیت چیان با بیان اینکه ١۲۰ طرح آبرسانی داریم که طول خط آنها 
چند صد کیلومتر بوده و نمونه آن سد کوثر است، افزود: مشکل دیگر 

کشور در حوزه آب، بحث کیفت منابع آب و تصفیه خانه هاست.
وزیر نیرو با اشاره به پروژه های آبی در استان بیان کرد: در زمان اخیر 
سه سد در لرستان به بهره برداری رسیده است. همچنین سد مروک ٧٧ 
درصد پیشرفت دارد و سد شهید بروجردی و آبسرده در حال اجراست 

که سرعت اجرای آنها بیشتر خواهد شد.
وی اظهار کرد: سد عظیم بختیاری پروه بسیار بزرگی است که امیدواریم 

با تدابیر الزم و با تامین مالی به افتتاح برسد.
چیت چیان خاطر نشان کرد: نام سد معشوره به درخواست استان در 

صورت امکان تحت عنوان سد کشکان اصالح نام خواهد شد.
وزیر نیرو با بیان اینکه ۳٨ طرح کوچک در لرستان در حال اجراست، 

افزود: آبرسانی روستایی در لرستان با سرعت در حال اجراست.
چیت چیان گفت: در ٩ شهر استان همزمان پروژه های آبرسانی در حال 
اجراست و امیدواریم تحول عظیمی در حوزه اقتصای و اجتماعی استان 

انجام شود.

مهم ترین تهدید کنونی کشور، زلزله است

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، زلزله 
را مهم ترین تهدید کنونی کشور برشمرد و گفت : ساالنه ١٧۵ 
در  زمین)ریشتر(  درونی  امواج  درجه  چهار  باالی  لرزه  زمین 

کشور رخ می دهد. 
ایرنا افزود: روزانه حدود  با  اسماعیل نجار دیروز در گفت و گو 
6۰ زلزله با قدرت یک دهم تا پنج درجه امواج درونی زمین در 

کشور رخ می دهد. 
 6.۵ تا   6 زلزله  یک  شاهد  نیز  سال   ١۰ هر   : اظهارداشت  وی 
ریشتر در کشور هستیم که خسارت مالی و جانی بزرگی را به 

جای می گذارد. 
حوادث  دیگر  از  را  سوزی  آتش  صاعقه،  طوفان،  سیل،  نجار 
طبیعی برشمرد که کشور را تهدید می کند و خاطرنشان کرد 
: اکنون ٨۰ درصد مناطق کشور حادثه خیز است و گسل های 
فراوانی هم وجود دارد که باید به سوی ساخت و ساز اصولی و 

رعایت نکات ایمنی در همه بخش ها حرکت کنیم. 
رییس سازمان مدیریت بحران کشور یادآور شد : امروز دنیا با 
به کارگیری دانش و خرد و اندیشه خود را ایمن کرده است و ما 
نمی توانیم در محدوده کمی و کیفی و حریم رودخانه ساخت و 
ساز کنیم و بعد انتظار داشته باشیم تخریب نشود، بنابراین چاره 
ای برای ایمن کردن کشور نداریم و باید به این سو حرکت کنیم. 
نجار اضافه کرد : کشور ما هر لحظه شاهد بحران است و باید 
اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از خسارت ها داشته باشیم. 
رییس سازمان مدیریت بحران کشور در باره وقوع زلزله احتمالی 
در تهران و آمادگی نهادهای امداد رسان گفت: آمادگی در تهران 
تهران  در  بگویم  اینگونه  یا  و  است  به حادثه خیلی کم  نسبت 
آن حوادثی که محتمل بر اتفاق است و با توجه به گسل ها و 
فرونشست هایی که داریم، شاید ١۰ درصد هم آمادگی وجود 

نداشته باشد. 
صورت  عملیات  حجم  و  پالسکو  ساختمان  فروریختن  به  نجار 
گرفته در این حادثه که هنوز هم ادامه دارد اشاره و اضافه کرد: 
تهران کالن شهر است و شهری مثل  باشیم  توجه داشته  باید 
کلنگ  و  بیل  با  مردم  و  نیروها  که  نیست  کرمان  استان  از  بم 
اینجا  در  بلکه  کنند  آوار خارج  زیر  از  را  باختگان  بتوانند جان 
ابزار و امکانات و دستگاه های پیچیده ای الزم است تا انسان ها 
از زیر آوار و آهن آالت خارج شوند و کار بسیار بسیار سخت تر 

خواهد بود. 
وی درباره آخرین وضعیت آوار برداری از ساختمان پالسکو گفت: 
آواربرداری همچنان ادامه دارد و مراحل پایانی خود را می گذراند. 

نشانان  آتش  از  نفر   ١6 پیکر  گذشته  شب  تا  داد:  ادامه  نجار 
و  خارج  آوار  زیر  از  نشان  آتش  غیر  و  کارگران  از  نفر  چهار  و 

شناسایی شده است. 
معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: 
ندارد  وجود  اولیه  از حریق  غیر  به  علت مشخصی  هیچ  اکنون 
و  دقیق حادثه  علت  آینده  روزهای  در  تا  بمانیم  منتظر  باید  و 

خسارت های وارد شده به این ساختمان اعالم شود.  

اسفندماه آغاز ثبت نام 
انتخابات شوراها 

ادامه از صفحه 1
تعرفه های  چاپ  و  طراحی  کرد:  تصریح  وی 
انتخاباتی و صندوق ها  فرم های  تهیه  انتخاباتی، 
و توافق با هیات های نظارت از شورای نگهبان تا 
هیات نظارت مجلس برای برگزاری یک انتخابات 

قانونمند و باشکوه انجام شده است.
اینکه  نمایندگان  بیان  با  احمدی در عین حال 
مجلس به دنبال طرحی هستند که زمان ثبت نام 
را از ایام تعطیات جلوتر بیاندازند، گفت: ما به عنوان 
وزارت کشور صد در صد آمادگی داریم قانون فعلی 
را در همان ایام تعطیالت در سراسر کشور اجرا 

کنیم چراکه مکلفیم مر قانون رعایت شود.
وی با اشاره  به سمیناری که با معاونان سیاسی 
استانداران سراسر کشور داشت، تاکید کرد: گزارشی 
که به من دادند حاکی از آمادگی کامل برای اجرای 
قانون انتخابات در زمان مقرر بود. زمان ثبت نام، 
بررسی صالحیت و تبلیغات جزو الینفک قانون 
است و هیچ راهی جز اجرای قانون نداریم؛ بنابراین 
اینکه سی ام اسفندماه را اعالم می کنیم، بر اساس 

قانون فعلی است.
وی با بیان اینکه تعداد تعرفه ها بر اساس رشد 
بر  عالوه  افزود:  داشت،  خواهد  افزایش  جمعیت 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، چهار انتخابات 
میان دوره ای مجلس نیز داریم، دو انتخابات در 
آذربایجان، یکی در هرمزگان و دیگری در اصفهان 
است.تعرفه های ریاست جمهوری چندان سخت 
نخواهد بود زیرا مشخص است. در انتخابات شوراها 
نیز هر روستا خود یک حوزه انتخابیه است و ما 
نسبت و ضریب پیش بینی را در انتخابات شوراها 
باید بیشتر ببینیم. حتی برای مرحله دوم احتمالی 
ریاست جمهوری نیز باید خودمان را آماده کنیم.
پیش بینی حدود ۲۰۰ میلیون تعرفه را برای سه 

انتخابات داریم. 
احمدی همچنین در واکنش به مساله تبلیغات 
زودهنگام نیز خاطرنشان کرد: اگر موارد تبلیغات 
زودهنگام را اطالع دهند، برابر قانون ما و ناظران با 

آنها برخورد می کنیم. 

ترامپ:  آتش را با آتش پاسخ می دهیم

»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری جدید آمریکا با 
تاکید بر اینکه » شرایط ورود به آمریکا را بسیار 
دشوار خواهم کرد زیرا نمی خواهم ترور وارد این 
کشور شود«، گفت: فرمان اجرایی تعلیق مهاجرت 
به آمریکا، به معنی ممنوعیت ورود مسلمانان نیست. 
به گزارش ایرنا، ترامپ در نخستین مصاحبه پس 
از دوران ریاست جمهوری اش با شبکه خبری ای 
بی سی نیوز در کاخ سفید افزود: این فرمان مربوط 
به شهروندان کشورهایی است که ترور وحشتناک 
و گسترده ای دارند. اینها کشورهایی هستند که 
شهروندان آنها موجب مشکالت زیادی برای آمریکا 
می شوند. آنها داعش هستند که در برخی موارد 
با مقاصد و نیت های شیطانی و پلید به آمریکا 
شبکه  مجری  میور«  »دیوید  به  ترامپ  می آیند. 
تلویزیونی ای بی سی نیوز گفت: آمریکا بدون اجازه 
دادن به اینها نیز به اندازه کافی مشکل دارد که 
در برخی یا بسیاری از موارد، قصد خرابکاری های 

گسترده ای در آمریکا دارند.
رئیس جمهوری جدید آمریکا اضافه کرد: به نظر من 
اروپا با اجازه دادن به ورود میلیون ها نفر به آلمان و 
دیگر کشورهای اروپایی، مرتکب اشتباه بزرگی شد 
و آنچه در این کشورها رخ می دهد، فاجعه ای است 

که نمی خواهم در آمریکا تکرار شود.
ترامپ در پاسخ به سئوال خبرنگار ای بی سی نیوز 
مبنی بر اینکه چرا شهروندان کشورهای افغانستان، 
پاکستان و عربستان سعودی در این فهرست ممنوعیت 
قرار ندارند، گفت: شما در تمامی موارد، شاهد بررسی 
های بسیار دقیق خواهید بود و من حتی در صورتی که 
احتمال اندکی برای بروز برخی مشکالت وجود داشته 

باشد، به آنها اجازه ورود به آمریکا را نخواهم داد.
وی افزود: شرایط ورود به آمریکا را بسیار دشوار 
خواهم کرد، زیرا نمی خواهم ترور وارد این کشور 
شود. اکنون ورود به خاک آمریکا بسیار آسان است.  
رئیس جمهوری جدید آمریکا گفت: ما تا ماه پیش 
)دسامبر ۲۰١6( 6 تریلیون دالر در خاورمیانه هزینه 
کرده ایم و کشور ما در حال از هم پاشیده شدن 
است و اکنون نمی توانیم هزینه ساخت یک مدرسه 

در بروکلین یا لس آنجلس را تامین کنیم.
میور مجری ای بی سی نیوز از ترامپ پرسید: با 
شما،  ریاست جمهوری  آغاز  از  روز  پنج  گذشت 
آیا قصد دارید از بودجه آمریکا برای تامین هزینه 
دیوار مرزی با مکزیک استفاده کنید و آیا مالیات 
دهندگان آمریکا هزینه ساخت این دیوار را تامین 
خواهند کرد؟ خبرنگار ای بی سی نیوز در ادامه 
مبارزات  در  شما  جمهور!  رئیس  آقای  پرسید: 
شکنجه  که  گفتید  جمهوری  ریاست  انتخابات 
واتربوردینگ )القای خفگی مصنوعی( و حتی بدتر 

از آن را دوباره اجرا خواهید کرد.
ترامپ پاسخ داد: بله زیرا می خواهم کشورمان را 
امن نگه دارم. هنگامی که تروریست های داعش 
دیگر  و  آمریکا  مردم  سر  و  کنند  می  تیراندازی 
کشورها را در خاورمیانه می برند، به این علت که 
مسیحی هستند و کارهایی می کنند که از هنگام 
قرون وسطی به بعد کسی نشنیده است، آیا من باید 
در باره شکنجه احساس ناراحتی کنم؟ تا جایی که 
به من مربوط است، باید آتش را با آتش پاسخ دهیم. 

خبر

خبر

اینکه  بیان  با  تهران  موقت  جمعه  امام 
به  است،  گرسنه  و  فقیر  کشوری  آمریکا 
را  خود  راه  بکوشد  که  کرد  توصیه  ترامپ 
فرهنگ  و  ساخته  جدا  قبلی  دولت های  از 
غلط »جنگ افروزی« را به فرهنگ »خدمت 

مردم آمریکا و مردم جهان« تبدیل کند.
خطبه های  در  کرمانی  موحدی  آیت ا... 
تهران طی سخنانی  این هفته  نماز جمعه 
توصیه هایی به ترامپ، رئیس جمهور جدید 
آمریکا مطرح و اظهار کرد: آقای ترامپ شما 
با شعار خدمت به مردم و احیای کشورتان 
و دخالت نکردن در سایر کشورها و مبارزه 
نهاده اید؛  قدم  سفید  کاخ  به  تروریسم  با 
بکوشید به وعده های خود عمل کنید؛ مبادا 

خناسان عزم شما را تغییر دهند.
وی خطاب به ترامپ با بیان اینکه »بدانید 
این وعده ها در متن دین مقدس  به  عمل 
برخالف  بکوشید  داد:  ادامه  است«،  اسالم 
اسالف خود که پیمان شکن بودند به پیمان 
شرف  که  چرا  باشید  وفادار  مردم  با  خود 

انسانی همین را اقتضا دارد.
اینکه  بر  با تأکید  امام جمعه موقت تهران 
در تشخیص تروریست نباید اشتباه کنید، 
ایاالت  جدید  جمهور  رئیس  به  خطاب 
دفاع  مقام  در  که  آنان  گفت:   متحده، 
هستند،  خود  کشور  و  ناموس  جان،  از 
با  قبلی  دولت های  نیستند.  تروریست 
جنگ افروزان  از  حمایت  و  جنگ افروزی 
بودجه  و  سرمایه  خود  کردن  مسلح  و 

کشورتان را هدر دادند.
وارث  شما  اینکه  بیان  با  کرمانی  موحدی 
خطاب  هستید،  گرسنه  و  فقیر  کشوری 
از  را  خود  راه  بکوشید  افزود:  ترامپ  به 
دولت های قبلی جدا ساخته و فرهنگ غلط 
مردم  خدمت  فرهنگ  به  را  جنگ افروزی 

آمریکا و مردم جهان تبدیل کنید.
با  تهران  جمعه  نماز  هفته  این  خطیب 
تأکید بر اینکه این کار بسیار دشوار است، 
اضافه کرد: تغییر خوی استکبار و زورگویی 

با  اما  نیست  آسانی  کار  قبلی  مسئوالن 
محالی  ظاهر  به  کار  هر  بلندمردانه  همت 

ممکن می شود.
موحدی کرمانی در ادامه با تقبیح سخنان 
اظهار  عربستان،   خارجه  امور  وزیر  اخیر 
باید  کرد: وزیر امور خارجه عربستان واقعاً 
خجالت بکشد که به ایران سفارش می کند 
در کشورهای منطقه عراق، یمن و سوریه 
آنها  که  است  حالی  در  این  نکند.  دخالت 
خود در سوریه دخالت می کنند و می گویند 
که موضع ما در قبال اسد هیچ گونه تغییری 
راه  از  چه  و  نظامی  راه  از  چه  و  نداشته 

غیرنظامی او باید کناره گیری کند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به جنایات 
بحرین،  و حکام  آل سعود  رژیم  و دخالت 
خطاب به آنها گفت: مطمئن باشید ناله های 
مردم مظلوم بحرین پایه های حکومت شما 

را ساقط می کند.
وی همچنین از مردم مظلوم یمن و بحرین 
خواست که بر اساس آیات قرآن در مقابل 

ظلم ظالمان مقاومت کنند.
از  دیگری  بخش های  در  کرمانی  موحدی 
جمعه  نماز  هفته  این  سیاسی  خطبه های 
و  آتش سوزی  حادثه  به  اشاره  با  تهران 
این  پالسکو،   تجاری  ساختمان  ریزش 

حادثه را مهمترین مسأله روز کشور عنوان 
که  پالسکو  غمبار  حادثه  کرد:  اظهار  و 
منجر به شهادت تعدادی از خادمین نظام 
را  گرانقدر شد همه  و  عزیز  آتش نشانان  و 

داغدار کرد.
به  را  مصیبت  این  اینکه  بیان  با  با  وی 
مردم  تقلید  مراجع  رهبری،   معظم  مقام 
داغداران  و  شهدا  خانواده های  ویژه   به  و 
شده  انجام  اقدامات  به  می گویم  تسلیت 
در زمان حادثه و بعد از آن اشاره و اظهار 
کرد: تالش های شبانه های روزی مسئوالن 

شایسته تقدیر است.
مسئوالن  از  داد:  ادامه  کرمانی  موحدی 
مربوطه انتظار می رود تا دقت بیشتری به کار 

گیرند تا دیگر چنین حوادثی اتفاق نیفتد.
تهران  امام جمعه موقت  ایسنا،  به گزارش 
از صحبت های خود  در بخش های دیگری 
به فرا رسیدن دهه فجر اشاره و تأکید کرد: 
باید همواره دوران ذلت پادشاهی پهلوی را 
به یاد داشته باشیم. چرا که در این دوران 
کسی جرأت نداشت رساله عملیه امام )ره( 
را با خود همراه داشته باشد. ائمه جماعات 
امام )ره( را  نیز جرأت نداشتند که فتوای 

در خطبه های خود بیان کنند.
و  رضاخان  دوران  اینکه  بر  تأکید  با  وی 

ادامه  بود،  بسیار سختی  دوران  محمدرضا 
داد: باید یادمان باشد که رضاخان چه کرد. 
چادر از سر زنان برداشت، عزاداری را منع 
کرد، عمامه را از سر روحانیون برداشت و 
کشور را ننگین و کفرآمیز کرد. محمدرضا 
نیز زندان ها را از آزادگان پر کرده و آنها را 

شکنجه می کرد.
شکنجه های  به  اشاره  با  کرمانی  موحدی 
سخت زندان های رژیم پهلوی، اظهار کرد: 
آقای  عزیزمان  برادر  که  می دانند  همگان 
زندان ها  این  به  چقدر  رفسنجانی  هاشمی 
از  که  بار  یک  ایشان  و شکنجه شد.  رفت 
که  گفت  من  به  بود  آمده  بیرون  زندان 
و  زدند  کابل  با  را  او  صبح  تا  اول شب  از 
از هوش  بلند شده و  او  هنگامی که فریاد 
می رفته مجدداً او را به هوش می آوردند و 

بر روی زخم های او ضربه می زدند.
به  اسالمی  انقالب  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
نیامده است، خاطرنشان  به دست  سادگی 
انسان های  و  فراوانی داده ایم  کرد: شهدای 
انقالب شکنجه شده اند.  این  بسیاری برای 
بدانیم  را  انقالب  قدر  باید  دلیل  همین  به 
چرا که امانتی است که از شهدا به دست 

ما رسیده است.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه امام 
)ره( با حضور خود استقالل را به ایران داد و 
این کشور را از حلقوم آمریکا بیرون کشید، 
در شرایطی  )ره(  امام خمینی  کرد:  اظهار 
که در زمان شاه نام افرادی از صندوق آرا 
بیرون می آمد که شاه می خواست، مردم را 
بر مملکت حاکم کرد. ایشان تحولی ایجاد 
کرد و فرهنگ دوران سلطنت که غرق در 
فضایی  به  تبدیل  را  بود  آلودگی  و  فساد 
در  که  جوانانی  که  گونه ای  به  کرد  نورانی 
صف های سینما حضور داشتند به صف های 

بسیج پیوستند.
موحدی کرمانی در خطبه های عبادی نماز 
جمعه این هفته تهران بر لزوم انس با خدا 

و تقرب با پروردگار تأکید کرد. 

موحدی کرمانی:

مسئوالن دقت بیشتری کنند تا دیگر حوادثی مانند پالسکو رخ ندهد
ترامپ به وعده های خود عمل کند 

می  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
توجه  با  ایران  اسالمی  گوید، جمهوری 
روسیه،  با  همکاری  سند  تنظیم  به 
ایزوتوپ  تولیدکننده  کشور  چهارمین 

پایدار در دنیا می شود. 
ایرنا،  با  وگو  گفت  در  کمالوندی  بهروز 
و  روسیه  به  خود  اخیر  سفر  درباره 
سند  دو  افزود:  سفر  این  دستاوردهای 
یکی  که  شد  امضا  روسیه  در  همکاری 
هم  دیگری  و  پایدار  ایزوتوپ  درباره 

نقشه راه تولید سوخت بود.
مرتبط  سند  که  این  به  اشاره  با  وی 
زمینه  در  کشور  دو  های  همکاری  با 
فوردو  در  پایدار  های  ایزوتوپ  تولید 
پایدار  ایزوتوپ  اجرایی می شود، گفت: 
و  دارد  صنعتی  و  پزشکی  استفاده های 
در سه نقطه دنیا یعنی روسیه، امریکا و 

یورنکو اروپا در حال تولید است.
به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی، 
چهارمین  قرارداد  این  امضای  با  ایران 
نقطه دنیا دارای ایزوتوپ پایدار می شود.
کمالوندی درباره نقشه راه تولید سوخت 
که سند دیگر امضا شده در روسیه است، 
گفت: نقشه راه تولید سوخت در ایران مهم 
غنی سازی،  از  ما  است چون همه هدف 

رسیدن به تولید سوخت است.

بسیار  فرایند  را  نیروگاهی  سوخت  وی 
ایران  افزود:  و  کرد  عنوان  ای  پیچیده 
راکتور  درصدی   ۲۰ سوخت  توانست 
اما  کند  تولید  را  تحقیقاتی)اراک( 
های  پیچیدگی  نیروگاهی  سوخت 
های  تجربه  ها  روس  و  دارد  فراوانی 

خوبی در این زمینه دارند.
به گفته معاون امور حقوقی وبین الملل 
حال  در  روسیه  اتمی،  انرژی  سازمان 
حاضر 4۰درصد غنی سازی دنیا را انجام 
می دهد و قصد دارد در سال ۲۰۳۰ به 

6۰ درصد غنی سازی دنیا دست یابد.
کمالوندی خاطرنشان کرد: کشوری که 
نصف غنی سازی دنیا را انجام می دهد 
ایران  در  سوخت  تولید  در  است  قرار 
همکاری داشته باشد لذا این سند بسیار 
سفر  مجموع  در  سفر  و  است  مهمی 

مفیدی بود.
بیان  با  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
اینکه نیروگاه بوشهر در حال ادامه دادن 
کار است، گفت: دو نیروگاه جدید قرار 
شود  ساخته  روسیه  همکاری  با  است 
 ١٨۵ مبلغ  به  اولیه  پرداخت  پیش  و 

میلیون یورو انجام شده است.
روسیه  به  اخیر  سفر  در  داد:  ادامه  وی 
درباره زمان بندی ساخت و اینکه عالوه 
روی  زمانی  چه  عمال  ها،  طراحی  بر 

زمین کار انجام می شود، بحث شد. 
گفت  این  دیگر  بخش  در  کمالوندی 
از رونمایی از دستاوردهای سازمان  وگو 
انرژی تمای در دهه فجر و ۲۰ فروردین 
١۳٩6 خبر داد و گفت: رونمایی از این 
دستاوردها به موقع اطالع رسانی می شود.
سازمان  دستاوردهای  کرد،  تاکید  وی 
انرژی اتمی در حوزه پزشکی هسته ای 
و دیگر حوزه های مرتبط با فعالیت های 

هسته ای است. 

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه حرکت در 
مسائل فرهنگی نباید پرمناقشه باشد گفت: 
را  تولیدات هنری  نباید خود  ارشاد  وزارت 
مردمی  رویکرد  باید  رو  این  از  انجام دهد، 

داشته باشد.
آقای الریجانی با اشاره به اینکه توسعه بخش 
تولید  و  سینما  مانند  هنری  مختلف  های 
گفت:  است،  کننده  خوشحال  هنری  آثار 
خوشبختانه وزارت ارشاد و مسئوالن آن از 

فضیلت فرهنگی برخوردار هستند. 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اینکه احتیاجی نیست در مسائل فرهنگی 
کار  داشت:  اظهار  کرد،  حرکت  پرمناقشه 
فرهنگی بطیء است ولی آثار ماندگار دارد 
موضوعات  به  حوصله  و  دقت  با  باید  لذا 

پیرامون این مهم پرداخت. 
وی با اشاره به اینکه مخاطبان وزارت ارشاد 
افراد جامعه مانند اصحاب  فرهیخته ترین 
افزود:  هستند،  هنر  و  مطبوعات  کتاب، 
براین اساس باید در برخورد با فرهیختگان 
متناسب با شرایط و سطح فرهیختگی آنان 

برخورد شود. 
آقای الریجانی با اشاره به اینکه وزارت ارشاد 
نباید تولیدات هنری را خودش انجام دهد، 
از این رو باید رویکرد مردمی داشته باشد، 
نیست  اداری  کار  فرهنگی،  امور  داد:  ادامه 
ساالری  دیوان  ساختار  در  متاسفانه  ولی 
کشور انجام دادن امور براساس انجام کارهای 

اداری رواج یافته است. 
رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه مردم باید 
کار فرهنگی انجام دهند و در این میان باید 
بستر را برای آنها فراهم کرد، گفت: به عنوان 
مثال زمانی که بحث راه اندازی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد مطرح شد ایده بر 
همین مبنا بود که مردم خودشان امور را 

اداره کنند. 
وی اضافه کرد: باید تالش شود بودجه کمک 
به بخش های مردمی اضافه شود و در این 

هدایت  و  گذاری  سیاست  سمت  به  میان 
یا  وزارتخانه  در  نخبه  افراد  ازجانب  کردن 

کوچک کردن وزارت ارشاد حرکت کرد. 
آقای الریجانی با اشاره به اینکه در بخش 
هایی از کشور سالن های سینما و غیره با 
زحمت زیاد توسط ارشاد ساخته می شود، 
که  دهد  می  رخ  حالی  در  امر  این  گفت: 
بخش خصوصی می تواند کمک حال باشد. 

اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
دنیا  در  فرهنگی  تحوالت  امروزه  اینکه  به 
اهمیت دارد و فضای مجازی نیز یکی از این 
تحوالت است، تصریح کرد: فضای مجازی 
و  فرهنگی  سیاسی،  هوشیاری  موجب 

اجتماعی شده و تاثیرات زیادی دارد. 
فضای  اثرگذاری  واقعیت  باید  افزود:  وی 
مجازی را بپذیریم و بیانگر این مهم است که 
ساختارهای گذشته نمی تواند خودش را به 
این عرصه تحمیل کند لذا باید برایش فکری 

کرد و این عرصه را ساماندهی کرد. 
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه انقالب 
گفت:  است،  فرهنگی  پایه  دارای  اسالمی 
کشورهایی که صاحب مبانی فکری هستند 
عموما صاحب مکتب در حوزه های مختلف 
نیز می شوند و این مهم موضوعی است که 
رهبر انقالب در زمان مسئولیتم در وزارت 
ارشاد طی نامه ای به آن اشاره کرد لذا نباید 

از این نکته غافل شد. 

الریجانی:

حرکت در مسائل فرهنگی نباید پرمناقشه باشد

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: 
فروریخته  ساختمان  آواربرداری  عملیات 

پالسکو دیروز پایان یافت. 
مجتبـی یزدانـی دیـروز در جمـع خبرنگاران 
افـزود: با اتمـام عملیات آواربـرداری همزمان 
خیابـان  شـمالی  و ضلـع  در ضلـع جنوبـی 
جمهـوری عملیـات دیوارکشـی در محل آغاز 

است. شـده 
وی گفت: این اقدام در راستای ایمن سازی 
انجام می  رفت و آمد شهروندان و خودروها 

شود.
امروز  جمهوری  خیابان  کرد:  اظهار  یزدانی 

برای تردد خودروها بازگشایی خواهد شد.
معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: از آغاز 
 ٩ که  پالسکو  آواربرداری ساختمان  عملیات 
شبانه روز به طول انجامید ۲۰هزار تن نخاله 
از  کامیون  و ٧۰۰  هزار  یک  با  آالت  آهن  و 

محل ساختمان پالسکو خارج شد.
سـاختمان پالسـکو واقع در خیابان جمهوری 
تقاطـع خیابـان فردوسـی حـدود سـاعت ٨ 

صبـح روز پنجشـنبه)۳۰ دی( دچـار حریـق 
شـد و پـس از حـدود سـه سـاعت عملیـات 
طـور  بـه  یکبـاره  سـاختمان  حریـق،  اطفـا 
کامـل فروریخـت و تعـدادی از آتش نشـانان 

و شـهروندان زیـر آوار ماندنـد.
شهادت  به  نشان  آتش   ١6 حادثه  این  در 
آوارها  زیر  در  نیز  شهروند  چهار  و  رسیدند 

جان باختند. 

پس از 9 شبانه روز تالش آتش نشانان ایثارگر

عملیات آواربرداری پالسکو پایان یافت
برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدا بعد از اعالم نتایج آزمایش ها

کمالوندی خبر داد: 

رونمایی از دستاورد انرژی اتمی در دهه فجر 
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انقالبی گری راه حل مشکالت کشور

» انقالبی گری« یکی از موضوعات پرتکرار در بیانات سال های اخیر 
رهبر معظم انقالب اسالمی است؛ موضوعی که حضرت آیت ا... خامنه ای 

از آن به عنوان »راهِ پیشرفت ایران اسالمی« یاد می کنند.
تأکید بر روحیه و گفتمان »انقالبی گری« و تجلیل از »انقالبی ها« طی 
چند سال اخیر جایگاهی ویژه در ادبیات رهبر معظم انقالب پیدا کرده 
و ایشان به مناسبت های مختلف به این موضوع ضریب داده و به تبیین 

ابعاد و اثرات آن می پردازند. 
اما چرا رهبر معظم انقالب در این برهه  زمانی بر عنصر انقالبی گری 
تأکید می کنند؟ وظیفه  انقالبیون در قبال این گفتمان چیست؟ نهادینه 
شدن روحیه  انقالبی گری چه نتایج و اثراتی را برای کشور در پی 

خواهد داشت؟
موضوع  این  به   KHAMENEI.IR اطالع رسانی  پایگاه  یک  تیتر 
اختصاص یافته و در یادداشتی به بررسی چرایی طرح این موضوع از 
سوی رهبر انقالب و تبیین نتایج نهادینه شدن گفتمان انقالبی گری 

پرداخته است. 
 

واکنش مجید انصاری به تخریب  آیت ا... هاشمی 

معاون حقوقی رئیس جمهور به توهین برخی افراد به آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی طی روزهای اخیر واکنش نشان داد. 

به گزارش ایسنا، مجید انصاری در حاشیه مراسم بزرگداشت آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی که دیروز در حسینیه جماران برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران  در پاسخ به سوالی درباره توهین برخی افراد به آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی طی روزهای گذشته، گفت: شخصیت های بزرگ 
و اثرگذار در نظام جمهوری اسالمی به موازات اثرگذاری و بزرگی شان 
هم در زمان حیات و هم در زمان ارتحال مورد هجمه بدخواهان بوده 

و هستند. 
وی ادامه داد: هنوز مشاهده می کنیم خود حضرت امام )ره( نیز با وجود 
آنکه ۲٧ سال از ارتحالشان می گذرد، برخی رسانه های صهیونیستی و 
ضدانقالب ایشان را تخریب می کنند و آیت ا... هاشمی نیز از این داستان 
مستثنی نیست. ما نیز نباید از عوامل اسرائیل به ویژه منافقین انتظاری 

بیش از این داشته باشیم. 
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در زمان حیات حضرت 
آیت ا... هاشمی ایشان را یک جور تخریب می کردند و پس از درگذشت 
در  مردم  را  آیت ا...  دیگر، افزود: پاداش حضرت  گونه ای  به  نیز  ایشان 
مراسم تشییع ایشان و مراسم های میلیونی در کل کشور در دست 

آنها گذاشتند. 
ایران پاسخ یاوه  گویی های آن  انصاری خاطرنشان کرد: مردم فهیم 
افراد را دادند و پاسخ این یاوه سرایی ها را نیز با حضور خود در صحنه 
و حمایت از یاران انقالب و همراهان آیت ا... هاشمی و رهبر انقالب 

خواهند داد. 
وی تأکید کرد: من امیدوارم دوستداران انقالب خودشان متناسب با 
حضورشان در صحنه و تقدیرشان از آیت ا... هاشمی و خاندان ایشان و 

همه یاران امام )ره(، پاسخ این اقدامات غیرانسانی را بدهند. 
به گزارش ایسنا، معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به 
سوالی درباره ارائه الیحه حقوق شهروندی به مجلس، گفت: این الیحه 
موضوعات مختلفی دارد. در هر موضوع لوایحی تقدیم مجلس می شود 

که ما تاکنون دو الیحه تقدیم مجلس کرده ایم. 
وی ادامه داد: یکی از این دو الیحه تعارض منافع است که هم برای 
تأمین حقوق شهروندی است و هم برای مبارزه با مفاسد احیاناً اداری 

و اقتصادی است. 
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: الیحه دیگری نیز تهیه 
کرده ایم که الیحه شفافیت است و مراحل نهایی تکمیل آن در حال 
طی شدن است. الیحه ای دیگر نیز به عنوان الیحه تأیید نهایی نهاد 
حقوق بشر و شهروندی است که آن را هم تمام کرده ایم و تقدیم رئیس 

جمهور شده است.  
انصاری با بیان اینکه لوایح دیگری نیز در دست تهیه شدن است، گفت: 
از منشور  آقای رئیس جمهور وظایف خاص دستگاه های اجرایی را 
حقوق شهروندی استخراج کرده است. چرا که ما دو دسته وظیفه 
داریم؛ یکی وظایف عمومی است که همه دستگاه های اجرایی باید آن 
را رعایت کنند و دیگری نیز وظایف خاص هر دستگاه اجرایی است 

مانند محیط زیست یا آموزش و پرورش. 
وی ادامه داد: طی نامه ای آقای رئیس جمهور وظایف سایر دستگاه ها 
را ابالغ کرده است. آن دستورالعمل این است که طبق قوانین موضوعه 
فعلی اقدام کنند و اگر اجرا در مورد موضوع خاصی نیاز به تهیه قانون 
دارد آن دستگاه مربوطه پیشنویس الیحه را باید تا پایان سال تهیه کند 

و برای دستیار ویژه رئیس جمهور ارسال کند. 
معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: در این صورت ما در معاونت 
حقوقی بر روی آن کار می کنیم تا آن مسأله به جریان بیفتد. بنابراین 
یک الیحه حقوق شهروندی نداریم بلکه لوایح مختلف در موضوعات 

متعدد به تدریج تهیه می شود و تقدیم مجلس خواهد شد. 
انصاری همچنین درباره چگونگی نظارت بر اجرای حقوق شهروندی، 
گفت: نظارت بر عهده دستیار ویژه رئیس جمهور است و وزرا و عالی ترین 
مسئول هر دستگاه اجرایی موظف است تا خود بر زیرمجموعه مربوطه 
نظارت کند و به صورت نوبه ای هر سه ماه یکبار و حداکثر 6 ماه یک 
گزارش نظارت را در خصوص اقدامات انجام شده برای رئیس جمهور 

ارسال کند. 
 

تظاهرات گسترده بحرینی ها  

نزدیکی  در  الدراز  منطقه  در  را  گسترده ای  تظاهرات  بحرین  مردم 
پایتخت این کشور برگزار کردند. 

به گزارش ایسنا، شبکه المیادین با اعالم اینکه تظاهرات گسترده ای 
که  کرد  تاکید  شده،  برگزار  بحرین  شمال  در  الدراز  منطقه  در 
پایتخت  منامه،  نزدیکی  در  اصلی  مسیرهای  از  تعدادی  معترضان 

بحرین را نیز بستند. 
نیروهای امنیتی بحرین نیز با حمله به تحصن کنندگان درمقابل منزل 
شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین و شلیک گلوله های ساچمه ای 

به سمت آنها تعدادی از معترضان را مجروح کردند. 
به سمت  بحرین  امنیتی  نیروهای  داد که  نیز گزارش  المنار  شبکه 
تحصن کنندگان در نزدیکی منزل شیخ عیسی قاسم واقع در الدراز 
حمله کرده و به سمت آنها تیراندازی کردند که در جریان آن تعدادی 
از  استفاده  با  بحرینی  نیروهای  شدند.   مجروح  کنندگان  تحصن  از 
گلوله های ساچمه ای و گلوله جنگی به تحصن کنندگان حمله کردند 

که حال تعدادی از مجروحان این حمله وخیم است. 

روحانی بی رقیب در انتخابات 96 

رییس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد 
ریاست جمهوری گفت: به نظر نمی رسد برای رقابت 

با روحانی کسی به میدان بیاید. 
حجت االسالم محمد اشرفی اصفهانی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به انتخابات ٩6 اظهار کرد: به نظر 
نمی رسد برای رقابت با روحانی کسی به میدان بیاید 
یا کسی بخواهد با او رقابت کند.  وی گفت: انتخابات 
امیدوارم  و  شد  خواهد  برگزار  عالی  و  ٩6 خوب 

ریاست جمهوری حسن روحانی هشت ساله شود. 
رییس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد 
ریاست جمهوری در خصوص برخی بزرگ نمایی ها 
در ارتباط با عملکرد دولت گفت: صحبت در مورد 
نجومی در دولت یک کالغ  پرداخت حقوق های 
چهل کالغ بود و طرح این مسائل بیشتر جنبه 
سیاسی دارد.  اشرفی اصفهانی اظهار کرد: چنین 
پرداخت هایی تنها مربوط به دولت کنونی نیست و 
در دولت گذشته نیز وجود داشته، تنها ۳۰۰ مدیر 
چنین دریافت هایی داشته اند و نباید آن را دستمایه 

انتخابات آینده کرد. 
 

 دیدار امیرعبداللهیان 
با وزیر خارجه سوریه  

دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین الملل 
مجلس شورای اسالمی با وزیر خارجه سوریه در 

دمشق دیدار و گفت وگو کرد. 
به گزارش ایسنا، ولید معلم در این دیدار اظهار کرد: 
تفکیک تروریست ها در میدان موضوع مهم و تعیین 
کننده در استمرار آتش بس است. هیئت سوری 
با برنامه روشن و رویکرد باز سیاسی در مذاکرات 
آستانه حضور یافت.  وی افزود: تداوم مذاکره سیاسی 
با نگاه واقع بینانه به خواست و اراده مردم سوریه باید 
مورد توجه همه باشد.  ولید معلم در ادامه  بیان کرد: 
متاسفانه هنوز نقش منفی برخی کشورها در قبال 
سوریه متوقف نشده است. پیروزی بر تروریست ها 
در حلب نتیجه پایداری و مقاومت مردم سوریه و 

حمایت های ارزشمند جمهوری اسالمی است. 
به گزارش ایسنا، در ادامه این دیدار امیرعبداللهیان، 
اظهار کرد: اکنون نباید گفت سوریه در مبارزه با 
تروریسم پیروز خواهد شد بلکه باید گفت سوریه 
در مبارزه با تروریسم پیروز شده است.  وی افزود: 
بر  حضور  برای  مسلح  گروههای  گرفتن  سبقت 
سر میز مذاکره نشانگر شکست قطعی راهکارهای 

نادرست امنیتی و نظامی در سوریه است. 
دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین الملل 
مجلس شورای اسالمی، خاطرنشان کرد: مذاکرات 
آستانه مبنای مناسبی برای پیشبرد هر گونه راه حل 
سیاسی است. هیاتهای ایرانی و سوری با مشورتهای 
سازنده نقش مهمی در مذاکرات آستانه ایفاء کردند. 

 
 نخست وزیر انگلیس از برجام 

دفاع کرد 

»ترزا می« نخست  وزیر بریتانیا در جمع اعضای 
از  فیالدلفیا  آمریکا در شهر  جمهوریخواه کنگره 
توافق هسته ای ایران با گروه ١+۵ و برنامه ی جامع 
اقدام مشترک )برجام( دفاع کرد. به گزارش ایرنا به 
نقل از خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا برجام 

را برای امنیت منطقه ضروری دانست. 
می ادامه داد: »این توافق باید با  دقت زیاد اجرا شود 
و با هرگونه نقض توافق باید قاطعانه و به سرعت 
برخورد کرد.« بسیاری از جمهوریخواهان کنگره در 
گذشته با برجام مخالفت کرده اند. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا نیز در کارزار انتخاباتی این 
توافق را ›فاجعه بار‹ خواند و به برچیدن یا مذاکره 

مجدد بر سر آن، وعده داده بود. 
 

 بهره برداری 5٠ سد 
در کشور تا پایان برنامه پنجم 

مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع 
آب ایران با بیان اینکه ۲ ماه دیگر تا پایان برنامه 
پنجم کشور باقی مانده است گفت: از مجموع ١۳٨ 
سد تعداد ۵۰ سد را تمام کرده ایم و طی این مدت 

در کشور به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایرنا ؛ محمد حاج رسولیها در آیین معارفه 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان در 
سالن اجتماعت شرکت آب منطقه ای کرمان ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
یار دیرین امام و رهبری افزود: شاخص توسعه ای 
کشور به برنامه سوم بر می گردد که همه ذهن 
ها توسعه ای بود و در آن دوره ۳۵ سد به بهره 

برداری رسید.
وی با بیان اینکه بیش از ۲ سال است که صیانت 
از آبهای زیرزمینی جزء برنامه های راهبردی دولت 
قرار گرفته است عنوان کرد: اگر آب های زیرزمینی 
کشور به تاراج برود در آینده هیچ تمدنی نخواهیم 

داشت.
اگر  اینکه  یعنی  مقاومتی  اقتصاد  کرد:  بیان  وی 
را  غیرمجاز  چاه  حلقه  هزار  سه  ساالنه  تاکنون 
مسدود می کردیم از این به بعد باید ۲۰ هزار چاه 

را مسدود کنیم.
وی اظهار کرد: امسال دهمین سالی است که در 
کشور شاهد خشکسالی پی در پی هستیم و هیچ 
از  نداشته که ١۰ سال مداوم کمتر  وقت سابقه 

میانگین، بارندگی داشته باشیم.
میلیمتر  استان کرمان ۳۰  وی خاطرنشان کرد: 
میانگین  از  بارندگی داشته که 4١ درصد کمتر 
4٨ساله کشوری است و در کشور هم با وضعیت 

بسیار سختی مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: منابع آب تجدیدپذیر ما از ١۳۰ 
میلیارد متر مکعب به ١۰۰ میلیارد متر مکعب 
درجه  افزایش  گراد  سانتی  دهم   ١.١ و  رسیده 
حرارت داشتیم که به معنای یک فاجعه است چرا 
که هر ۲ درجه افزایش حرارت، میزان منابع آب 

تجدیدپذیر را تا ١۰ درصد کاهش می دهد.

خبرخبر

امری  سازنده  و  مثبت  تعامل  اطالعات:  وزیر 
پذیرفتنی است اما اگر دشمنان بخواهند روی 
اراده ملت ایران اثر بگذارند نخواهند توانست زیرا 

این اراده منبعث از فقه و فقاهت اسالم است.
محمود  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
چهلمین  بزرگداشت  مراسم  در  دیروز  علوی 
زاده  واعظ  محمد  سید  ا...  آیت  درگذشت  روز 
خراسانی در مشهد با تسلیت فقدان این عالم 
گرانقدر افزود: به قول رسول مکرم اسالم )ص ( 
فقدان و درگذشت یک عالم جبران ناپذیر است 
و خالئی را ایجاد می کند که پر نشدنی است 
چنانکه خسران ناشی از مرگ یک قبیله از فقدان 

یک عالم کمتر است.
وی افزود: برای ترویج مکتب اسالم و تشیع و 
افزایش جاذبه این مذهب در جامعه باید مردم 
را با معارف و کالم اهل بیت )ع( پیوند زد که 
این تکلیف را علما در جامعه به نحو احسن انجام 

می دهند. 
وی اضافه کرد: نقش یک عالم از آن جهت اهمیت 
دارد که جامعه را در برابر آسیب های مختلف 

حفظ می کند .
وزیر اطالعات با اشاره به روایتی از امام عسگری )ع( 
مبنی بر اینکه علما و فقهای مکتب شیعه مرزبانان 
مرزهای اعتقادی پیروان ما هستند که در ورای 
آن مرزها مردم را از ابلیس و جنود او حفاظت می 
کنند گفت : همواره علما در طول تاریخ و غیبت 
امام معصوم )ع( نقشی را ایفا کردند که ائمه )ع( 

انجام دادند .
علوی با بیان اینکه تشیع که تلقی اصلی و فهم 
طبیعی از اسالم است همواره از سوی قدرت های 
مسلط در تهدید بوده و برای نابودی آن تالش 
شده است اضافه کرد: اسالم و مذهب شیعه به 
ائمه و در دوران غیبت  واسطه حضور و نقش 
توسط علما حتی در زمان تنگناهای حکومت 

های اموی و عباسی حفظ و حراست شده اند. 
وی تاکید کرد: این تنگناها به قول امام صادق 
)ع( به حدی بود که بعد از شهادت امام حسین 
)ع( مردم شهامت مراجعه به اهل بیت )ع( را 
نداشتند و از ایشان فاصله گرفتند بجز چهار نفر 
از علما که با تدبیر امام سجاد )ع( به مرور مردم 
فرصت و جرات مراجعه یافتند و در پایان عمر آن 
حضرت ١٧۰ فقیه داشتند که بسیاری چهره های 

برجسته بودند .
وزیر اطالعات افزود: امام سجاد )ع( دیوار خفقان 
را متزلزل نمود و سپس امام باقر )ع( در دوره خود 
٧۰۰ شاگرد و بعد از آن حضرت امام جعفر صادق 

)ع( به روایتی تا چهار هزار شاگرد تربیت کردند .
علوی تصریح کرد: ائمه )ع(- مکتب تشیع و تلقی 
صحیح از اسالم اصیل را نجات دادند تا زمانی که 
دوران غیبت فرا رسید از این زمان نیز بار حفاظت 
از اسالم و مکتب اهل بیت )ع( بر دوش علما 

قرار گرفت .
وی افزود: فقهای شیعه نیز این تکلیف و رسالت 
سنگین را در طول تاریخ شیعه به خوبی انجام 
دادند از شیخ صدوق و کلینی تا شیخ طوسی 
و  اول  و شهید  - عالمه حلی  تا محقق حلی 
ثانی و غیره همه همواره مشعل فقاهت را بر 
دوش گرفتند و مکتب فقهی شیعه را روز به روز 

بارورتر کردند. 
وزیر اطالعات با بیان اینکه امام رضا )ع( راه احیای 
مکتب و مسیر ائمه )ع( و زنده کردن امر خود را 
در آن دانست که افراد علوم را فراگرفته و به مردم 
آموزش دهند زیرا زمانی که مردم زیبایی ها و 
آموزندگی های کالم ائمه )ع( را ببینند و با معارف 
ایشان آشنا شوند دنباله رو این مکتب می شوند. 
که  سخنی  هر  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  علوی 
آمیخته با آیات الهی - سیره نبی مکرم اسالم 
و آموزه های ائمه طاهرین باشد- نورانیت و اثر 
گذاری خاصی دارد تصریح کرد: امروز از جمله 
مصائب و معضالت جامعه این است که در تریبون 
ها و سخنرانی ها کمتر اثری از آیات و روایات اهل 
بیت وائمه معصومین دیده و مباحثی که در آنها 

طرح و بیان می شود امر ائمه را احیا نمی کند. 
وی ادامه داد: به اقتضای مسئولیت خود سخنان 
بسیاری از چهره ها و سخنرانان را مرور می کنیم 
اما در آنها کمتر از آیات و روایات و معارف زیبای 
اهل بیت و کالم ائمه طاهرین که انسان را جذب 

وقتی  و  شود  می  گرفته  بهره  کند-  می  خود 
اینگونه عمل شد سخنان اثر و جاذبه خود را از 

دست می دهند .
وی با تاکید بر اینکه برای ترویج مکتب اسالم 
و تشیع باید جاذبه مذهب را روز به روز افزایش 
دهیم گفت : بدین منظور باید مردم را با معارف و 
کالم اهل بیت )ع( پیوند دهیم که در طول تاریخ 
علمای شیعه این وظیفه را ایفا و مجاهدت های 
بسیاری کردند تا چراغ هدایت روشن بماند و در 
این مسیر چه بسیار علمایی که جان خود را فدا 
کردند و تاثیر بر رواج تشیع اسالم و کالم اهل 

بیت )ع( گذاشتند .
وزیر اطالعات تصریح کرد: اگر در زمان غیبت 
و   ) امام زمان )عج  به  نباشند که دعوت  علما 
داللت بر وجود حضرت و از ایشان با حجت های 
الهی دفاع کنند کسی نمی ماند مگر آنکه از دین 
خداوند بر می گردد و آیت ا... واعظ زاده خراسانی 

از مصادیق برجسته این بیان است .
علوی با بیان اینکه کارنامه علمای ما بسیار زیبا و 
درخشان است - عنوان کرد: امروز مکتب عظیم 
اهل بیت )ع( دارای یک بار علمی سنگین است و 
علمای ما همواره برای حفظ و صیانت از اسالم به 
استقبال خطر رفته و هیچگاه برای بسط- نفوذ و 

تعمیق آن به هیج قدرت خارجی تکیه نکردند .
وی عنوان کرد: تاریخ بیانگر عزت نفس باالی 
علمای شیعه است - از شیخ فضل ا... نوری تا 
آیت ا... کاشانی - امام خمینی )ره ( و رهبر معظم 
انقالب در برابر تهدیدها و دشمنان اسالم و مردم 
و قدرت های خارجی و داخلی ناصالح قد علم 
کردند و در این مسیر از همه چیز خود گذشتند .
از  دفاع  برای  حتی  علما  افزود:  اطالعات  وزیر 

اسالم در هر نقطه از کره زمین ایستادند و این 
مرزها هیچ گاه مانع از ایفای نقش ایشان نشده 
است چنانکه هر گاه خطری برای اسالم و جامعه 
اسالمی ایجاد شده - به درستی نقش خود را ایفا 
کرده و امکان سلطه استکبار را از بین برده و حتی 

خود را فدای این هدف کرده اند .
علوی ادامه داد: امام راحل قبل و بعد از انقالب با 
کمال صالبت دشمن را راند و تهدیدهای آنها را به 
آنان بر گرداند و به آنان فهماند که انقالب اسالمی 
ایران برخاسته از خون شهداست و هرگز در برابر

آنان کوتاه نمی آید- مسیری که رهبر معظم 
انقالب نیز دنبال کرده اند و نشان دادند طمع 
بستن به این کشور نتیجه ای جز ذلت برای آنان 

ندارد .
وی تصریح کرد: تعامل مثبت و سازنده امری 
پذیرفتنی است اما اگر بخواهند روی اراده ملت 
ایران اثر بگذارند نخواهند توانست زیرا این اراده 

منبعث از فقه و فقاهت اسالم است. 
وزیر اطالعات در ادامه با اشاره به شخصیت علمی 
و فقهی مرحوم آیت ا... واعظ زاده افزود: عظمت 
و جایگاه - دانش و بار علمی وی از بسیاری از 
شخصیت هایی که امروز در جایگاه فقاهت قرار 
دارند کمتر نبود اما شخصیت متواضعی داشت و 
با وجود نشست و بحت و مباحثه با علمای ۵۰ 
کشور در پی اجتهاد و دریافت مرجعیت نبود بلکه 
هر جا خالئی احساس می کرد حضور می یافت و 
در این راه شاگردان بسیار تربیت کرد و کتابهای 

فراوان و ارزشمندی تالیف نمود. 
تقریب  جهانی  مجمع  در  اینکه  بیان  با  علوی 
مذاهب هم دنیای اسالم وجود مرحوم واعظ زاده 
را در راس این نهاد بین المللی به عنوان وزنه 
ای شایسته می دانست که در جای خود قرار 
گرفته بود اما به دلیل روح پژوهشگری و تحقیق 
از مسئولیت مجمع تقریب مذاهب جدا شد و 

سرانجام با سه صدقه جاریه دنیا را وداع گفت. 
وی این صدقه های جاریه را که این عالم بزرگوار 
از خود به جای گذاشت آثار ارزشمند و ماندگار 
تربیت  که  زیادی  بسیار  شاگردان  و  پژوهشی 
کردند و کتابخانه ای عظیم که در سفر به ۵۰ 
کشور گردآوری کرد و به پژوهشگاه آستان قدس 

رضوی اهدا نمود دانست . 
به گفته وزیر اطالعات مرحوم آیت ا... واعظ زاده 
بخشی از اموال خود را وقف کرد که با درآمد 
آن کتابهای مورد نیاز محققان خریداری و این 

کتابخانه همواره غنی تر می شود . 

وزیر اطالعات: 

دشمنان نمی توانند بر اراده ملت ایران اثر بگذارند 

سردار امیرعلی حاجی زاده از برگزاری رزمایش 
بزرگ پدافند هوایی نیروی هوا فضای سپاه در 

آینده ای نزدیک خبر داد.
سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا 
فضای سپاه پاسداران طی سخنانی در یادواره 
١6۰۰ شهید، ۲۲ سردار و ۵ شهید مدافع 
حرم شهرستان سبزوار اظهار داشت: مسئله 
مهم تر از گرامی داشت یاد شهدا این است که 
ما عمل کننده به راه و وصایای شهیدان باشیم 
که مهم ترین آن تجدید میثاق با رهبر معظم 
انقالب است که این وفاداری و بیعت نیاز به 
آگاهی، شناخت راه و عمل به تکلیف دارد که 
اگر راه را خوب نشناسیم و به این تکالیف عمل 
نکنیم در واقع از خون شهدا پاسداری نکرده ایم.  
نظام  مسئولین  از  ما  اگر  افزود:  حاجی زاده 
حمایت می کنیم این حمایت تا زمانی است که 
مسئولین حافظ دستاوردهای والیت باشند و 

در خط ولی فقیه حرکت کنند. 
وی با اشاره به برخی مقاطع در تاریخ ایران 
اظهار داشت: در دوران حکومت شاه سطان  
حسین کشور دچار یک ذلت و شکست بود 
و ما دیدیم که حکومت وقت به دست محمود 
به  را  شرایط  که  چرا  خورد  شکست  افغان 
درستی تشخیص نداد و به تکلیف خود عمل 
نکرد.  فرمانده نیروی هوا فضای سپاه افزود: اما 
در مقطعی دیگر وقتی ما راه امام خمینی را در 
پیش گرفتیم عزت و سربلندی نصیب مان شد 
و برای همین بود که چند ماه پس از پیروزی 
انقالب تمام دنیای غرب و شرق به سرکردگی 
آمریکا و شوروی و کشورهای مرتجع عرب با 
تمام توان برای مقابله با این انقالب به رژیم 

صدام کمک کردند. 
حاجی زاده ادامه داد: اگر تاریخ را بررسی کنیم 
در این جنگ و در همان روزهای اول با توجه 
به شرایط نابرابر و در صورت الگو قرار دادن 
روش های مادی ما باید تسلیم می شدیم اما 
این امام )ره( بود که راه دیگری را پیش روی ما 
گذاشت و فرمود چه بر دشمن غلبه پیدا کنیم 

و چه کشته شویم پیروز خواهیم شد. 
وی با بیان اینکه تمام پولی که برای اداره جنگ 
٨ ساله خرج کردیم به اندازه یک سوم پولی بود 

که عربستان به رژیم صدام کمک کرد، افزود: 
کشورهای غربی کمک های فراوانی به رژیم 
بحث در تأمین سالح و مهمات و پشتیبانی 
اطالعاتی و جاسوسی به وسیله هواپیماهای 
ما  بود که  این در حالی  و  آمریکایی کردند 
در تحریم کامل بودیم.  این فرمانده عالی رتبه 
نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: اینکه گفته 
می شود ما در جنگ برای تأمین سیم خاردار 
هم مشکل داشتیم افسانه نیست بلکه واقعیت 
است اما امر والیت بر ایستادگی و مقاومت بود. 

الگو  دو  این  حال  کرد:  تصریح  حاجی زاده 
پیش روی ما قرار دارد یکی الگوی شاه سلطان 
حسینی که تسلیم و ذلت را دیکته می کند 
و دیگری الگوی امام خمینی و مقام معظم 
رهبری که عزت، پیروزی و غلبه بر دشمن را 
به ما نشان می دهد.  فرمانده نیروی هوا فضای 
سپاه با طرح این سؤال که آیا ما امروز هم درگیر 
جنگ هستیم، تصریح کرد: ما در حال حاضر 
اقتصادی،  حوزه های  در  جنگ هایی  درگیر 
بخش های  و  سایبری  سیاسی،   فرهنگی، 
نیمه سخت هستیم شاید امروز درگیر جنگ 
سخت نباشیم اما جنگ در جبهه های دیگر 
شعله ور است.  وی اضافه کرد: امروز در حوزه 
ناامن سازی پول های زیادی توسط آل سعود، 
برخی کشورهای منطقه، رژیم صهیونیستی 
و آمریکا هزینه می شود که اگر درست عمل 
نکنیم شاهد حوادثی نظیر آنچه در ترکیه، 
سوریه و عراق رخ داد در کشورمان خواهیم بود. 
حاجی زاده افزود: باید این سؤال را پرسید که 
چرا الگوی صحیح و درست به سایر بخش ها 
گسترش نمی یابد و چرا دشمنی آمریکا جدی 
گرفته نمی شود، چرا برخی فکر می کنند ملت 
ایران توان حل مشکالت خود را ندارد، چرا 
تصور می شود حل مشکل امروز کشور سخت تر 

از دوران دفاع مقدس است. 
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه گفت: ما آن 
دوران را با سربلندی طی کردیم و در طول ٨ 
سال جنگ تحمیلی حتی یک وجب از خاک 
کشورمان را نیز جدا نشد در صورتی که تا پیش 
از انقالب در هر جنگی قطعه ای از سرزمین 

ایران جدا می شد. 

با  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
کلی  سیاستهای  اجرای  در  اینکه  بیان 
گفت:  شود،  می  دیده  کارشکنی  نظام 
معیار اعتدال، رفتار رهبری انقالب است؛ 
یا  رفت،  جلوتر  ایشان  از  نباید  بنابراین 

عقب ماند.
در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر   
معظم  خانواده  مردم،  مختلف  آحاد  جمع 
داشت:  اظهار  بهبهان  جانبازان  و  شهدا 
خدای متعال را شاکرم که به شهر شهیدان 
و همسنگران عزیزم و یاران باوفای انقالب 
آمده ام. خاطره های بسیاری در این شهر 
برای من زنده می شود. بهبهان شهر علما 
و مجاهدان بزرگ و دارالمومنین و نگین 
مذهبی خوزستان است. برای من  افتخار 
فرزندان  خاطره  و  یاد  اینجا  در  که  است 
صفری،  شهید  بدارم.  گرامی  را  شما 
فنی.  و  بقایی. شمایلی  دقایقی،  پیشبهار، 
نیز عروج شهید مدافع حرم شهید  اخیرا 
احسان فتحی از تیپ امام حسن)ع( نشان 
و  شهید  از  شود  نمی  را  بهبهان  که  داد 

شهادت جدا کرد.             
وی ادامه داد: تیپ امام حسن که برای این 
شهرستان ایجاد شد، در دفاع مقدس و بعد 
از آن مایه سربلندی سپاه پاسداران بوده 
و  درخشید  بسیاری خوش  عملیات  در  و 
تیپ تکاوری نمونه ای برای ایران اسالمی 

بوده و هست. 
با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
بقایی  شهید  عظمت  و  جایگاه  به  اشاره 

انسان  یک  بقایی  شهید  کرد:  تصریح 
ستم  و  ظلم  با  درمواجهه  بود.  انقالبی 
نتوانست  جوانی  در  برخاست.  مبارزه  به 
با  و  کند  تحمل  را  ناپاکی  و  ظلم  فضای 
دانشگاه چمران   بود که در  همین روحیه 
او در مبارزه   . به گروه منصورون پیوست 
برافراشت  انقالب هم مجاهدانه قد  با ضد 
را  خود  نیز  متجاوز  دشمن  با  نبرد  در  و 
یکی  فجر،  قرارگاه  در  و  رساند  شوش  به 
سرزمین  که  شد  بزرگی  فرمانده  چهار  از 
بقایی  کردند. شهید  آزاد  را  بسیاری  های 
تا روزی که به شهادت رسید، یک مجاهد 
اولین  بود.  واقعی  به معنای  ا...  فی سبیل 
تابناکش مظهر  او، تقوا و سیمای  خصلت 
عبودیت ، ورع ، خلوص،  خوف و خشیت 
نسبت به ذات مقدس الهی بود. همه حرف 
ها و قدم هایش برای خدا بود. مخلص و 
صادق بود و هرگز سخنی خالف واقع نمی 
او  با  ای  صمیمانه  و  نزدیک  رابطه  گفت. 
داشتم و صداقت را در سیمای او می دیدم. 
ظاهر  نداشت.  راه  او  در  نیرنگ  و  فریب 
اش،  چهره  در  بود.  یکی  مجید  باطن  و 
باطنش پیدا و مانند کف دست شفاف بود 
کرد.  می  دلسوزی  مردم  و  اسالم  برای  و 
دیپلم ریاضی گرفته بود، مهندسی شیمی 
را رها کرده بود و در رشته پزشکی تحصیل 
می  باشد.  مفیدتر  مردم  برای  تا  کرد  می 
خواست با ظلم و ستم و منافقین بجنگد 
و با احساس مسوولیت فراوانی که نسبت 
به اسالم و انقالب داشت، کانونی فرهنگی 
راه انداخته بود. دشمن نتوانست احساس 
بین  از  ایران  بین جوانان  را در  مسوولیت 
عیار  تمام  فرهنگی  نخبه  یک  او  ببرد. 
انسانی  اما  بود  پوشیده  نظامی  لباس  بود. 
بود.  هنرمند  و  فرهنگی  معنی  تمام  به 
طوری  به  داشت؛  نیز  زیبایی  بسیار  خط 
تعجب   ٩۲ لشکر  فرمانده  به  نامه  در  که 
در  که  بود  انگیخته  بر  را  ارتش   فرمانده 
بین پاسداران چنین هنرمندان با دانش و 
خوش قریحه ای وجود دارند .انسانی بسیار 
با استعداد و در تحلیل اوضاع جهان بسیار 

خبره بود.  

محسن رضایی: 

معیار اعتدال، رهبر انقالب است 

با  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
تأکید بر اینکه پایبندی همه طرف ها به برجام 
ضروری است گفت که آژانس به استفاده از 
ادامه  برای  خود  آزمایی  راستی  متخصصان 

ثبات برجام ادامه خواهد داد. 
از  بخشی  در  آمانو  یوکیو  ایسنا،  گزارش  به 
به  آغاز  و  نو  سال  مراسم  در  خود  سخنان 
ایران  مورد  در   ۲۰١٧ سال  در  آژانس  کار 

که در وبسایت آژانس بین المللی انرژی اتمی 
از  کرد:  اظهار  است،  گرفته  قرار   )IAEA(
ژانویه ۲۰١6 تاکنون، آژانس در حال نظارت 
و راستی آزمایی اجرای تعهدات ایران بنا بر 
در  توافق  کرد:  تأکید  او  است.   برجام  توافق 
مورد برنامه هسته ای ایران شرایط را از تقابل 

با این کشور به همکاری تغییر داد. 
متخصصات  از  استفاده  به  ما  افزود:  وی 

برجام  ثبات  ادامه  برای  راستی آزمای خود 
نیز  تاکنون  برجام  کد.  خواهیم  استفاده 
راستی آزمایی  توجه  قابل  تقویت  به  منجر 
اجازه  ما  به  و  شده  ایران  در  هسته ای 
سایت های  به  گسترده تر  دسترسی های 

هسته ای این کشور را داده است. 
آمانو تأکید کرد که با این حال پایبندی همه 

طرف ها بر برجام ضروری است. 

آمانو: پایبندی همه طرف ها به برجام ضروری است 

سردار حاجی زاده خبر داد:

برگزاری رزمایش پدافند هوایی نیروی هوا فضای سپاه  
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ماده  ومطابق  قبلي  نوبتي  آگهي  پیرو 
بر  مبني  وامالک  اسناد  ثبت  14قانون 
67ایین  وماده  امالک  شماره  رعایت 
حدود  تحدید  مذکور  قانون  نامه 
ومستغالت  امالک  از  قسمتي  عمومي 
اسناد  ثبت  اداره  ثبتي  حوزه  در  واقع 
استان  کوهرنگ  شهرستان  وامالک 
درتاریخهاي  وبختیاري  چهارمحال 

آمد؛ خواهد  بعمل  ذیل  شده  تعیین 
1- امالک واقع در روستاي کوي شهید 
شماره  به  چلگرد    شهر  و  بهشتي 
کوهرنگ  مرکزي  اصلي   -826 پالک 
هاي  وفرعي  ثبت  ده  بخش  چهارمحال 

ذیل:
محمد  غضنفر  :آقاي  933-فرعي 
قلي  امیر  فرزند  حاجیور  حسیني 
محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

بهشتي  شهید  کوي  روستاي  در  واقع 
-61 پالک  از  قسمتي  950-فرعي 

هرات  آبادي  تاج  فاطمه  خانم   : فرعي 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  علي  فرزند 

چلگرد شهر  در  واقع  محصور 
1395/11/30 :شنبه  روز  براي 

شماره  به  نمک  دره  در  واقع  2-امالک 
کوهرنگ  مرکزي  اصلي   -833 پالک 
ذیل: وفرعي  ثبت  ده  بخش  چهارمحال 

فرزند  باقري  آرش  آقاي  34-فرعي: 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  سیاوش 

مزروعي.
1395/11/30 :شنبه  روز  براي 

آباد     درروستاي خسرو  واقع  امالک   -3
مرکزي  اصلي   -839 پالک  شماره  به  
ثبت  ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ 

ذیل: وفرعي 
خسروي   تاجماه  خانم   68-فرعي: 

فرزند   علي کرم   ششدانگ یک قطعه 
مزروعي. زمین 

1395/11/30 :شنبه  روز  براي 
توف  روستاي  در   واقع  امالک   -4
اصلي   -847 پالک  شماره  به   سفید 
ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ  مرکزي 

ذیل: هاي  وفرعي  ثبت 
کاکش  باقري  کیانوش  آقاي  36-فرعي: 

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

. ساختمان 
1395/12/01 :یکشنبه  روز  براي 

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

ثبت وفرعي ذیل:
طهماسبي  حسن  آقاي  37-فرعي 
ششدانگ  عبدالکریم   فرزند  برجوئي 

باب ساختمان. یک 
براي روز :یکشنبه 1395/12/01

به   زرین    دشت  در    واقع  امالک   -6
مرکزي   اصلي   -852 پالک  شماره 
ثبت  ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ 

وفرعي هاي  ذیل:
فرزند   کریمي   امرا...  آقاي  692-فرعي: 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مرتضي 
آباد  علي  روستاي  در  واقع  کشاورزي 

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

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

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

دشت زرین .
براي روز :دوشنبه   1395/12/02

7- امالک واقع درروستاي شیخ علیخان  
بخش  اصلي   -855 پالک  شماره  به  
ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ  مرکزي  

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

مزروعي
براي روز :دوشنبه   1395/12/02

رودان  میان  در  واقع  امالک   -8
پالک   شماره  به  علیخان  شیخ  دارکان 
کوهرنگ  مرکزي  بخش   اصلي   -856

چهارمحال بخش ده ثبت وفرعي  ذیل؛
فرعي    63 پالک  از  قسمتي  26-فرعي 
فرزند  آرپناهي  عبدالهي   مرید   آقاي   :
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  خدا    رحم 

مزروعي .
براي روز :دوشنبه   1395/12/02

بیرگان   آباد  ملک  در    واقع  امالک   -9
به شماره پالک 921- اصلي بخش بازفت 
ثبت  ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ 

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

واقع در شوخدان ملک آباد  .
براي روز :سه شنبه   1395/12/03

آباد  چم  روستاي  در  واقع  امالک   -10
پالک  شماره  )سرخکمان(   سرخکان  
کوهرنگ  بازفت    بخش  اصلي   -940
چهارمحال بخش ده ثبت وفرعي   ذیل.

32-فرعي خانم  ،    خانم جان بیرگوني  
باب  یک  ششدانگ  محمد  فرزند 

. ساختمان 
براي روز :سه شنبه   1395/12/03

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

ذیل.
حسین  و  غالمحسین  آقایان  1-فرعي: 
بیرگاني  اشرفي  همگي  شهرتین  ومحمد 
واالشاعه   بالسویه  فرهاد   فرزندان 
از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  هرکدام  

ششدانگ یک درب باغ  .
فرزند  اشرفپور  برزو  2-فرعي:آقاي  

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

فرزند فرهاد ششدانگ یک درب باغ .
براي روز :سه شنبه   1395/12/03

به  صمصامي  شهر  در  واقع  امالک   -12
بازفت   بخش  اصلي   -1114 پالک  شماره 
ثبت  ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ 

وفرعي  ذیل:
سلطاني  سیاوش  آقاي  175-فرعي 
فرزند رحیم  ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعي.
براي روز :چهار شنبه   1395/12/04

امیرآباد    روستاي  در  واقع  امالک   -13
صمصامي  به  شماره پالک 1117- اصلي 
بخش بازفت   کوهرنگ چهارمحال بخش 

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

. کشاورزي وباغ متصله 
براي روز :چهار شنبه   1395/12/04

به    مورز  روستاي  در  واقع  امالک   -14
بازفت   شماره پالک 1164- اصلي بخش  
ثبت  ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ 

وفرعي هاي   ذیل:
اسدي  مراد  محمد  :آقایان   421-فرعي 
امیرقلي  و  خدامنده  فرزند  رباط  شیخ 
بالسویه  خدامراد      فرزند  اسدي 
دانگ  سه  به  نسبت  هرکدام  واالشاعه  
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع 

مزروعي  .
مراد  محمد  آقایان    : 424-فرعي 
خدامنده  فرزند  رباط  شیخ  اسدي 

خدامراد     فرزند  اسدي  امیرقلي  و 
به  نسبت  هرکدام  واالشاعه   بالسویه 
یک  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  سه 

. مزروعي  زمین  قطعه 
1395/12/07 براي روز :شنبه   

قلعه   واقع در روستاي  چم  امالک   -15
بازفت    بخش  اصلي   -  1214 شماره  به 
ثبت  ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ 

ذیل وفرعي 
سالمي  ا  جمهوري  دولت  257-فرعي 
جهاد  وزارت  نمایندگي  به  ایران 
جهادکشاورزي  -سازمان  کشاورزي 
بختیاري-   و  چهارمحال  استان 

ساختمان. یکباب  ششدانگ 
براي روز :شنبه   1395/12/07

قلعه  روستاي   در  واقع  امالک   -16
اصلي   -  1429 پالک  شماره  به  سنگ  
چهارمحال  کوهرنگ  مرکزي    بخش 

بخش ده ثبت وفرعي ذیل؛
فرزند  انصاري   قطره  آقاي  33-فرعي 

. ساختمان  یکباب  ششدانگ  فرهاد 
1395/12/01 :یکشنبه  روز  براي 

آباد  17- امالک واقع در روستاي بهمن 
صمصامي  به شماره پالک1437 - اصلي 
چهارمحال  کوهرنگ  بازفت    بخش 

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

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

مزروعي. زمین  قطعه 
براي روز :چهار شنبه   1395/12/04

دزداران    چشمه  در  واقع  امالک   -18
بازفت  بخش  اصلي   -1461 شماره  به 
ثبت  ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ 

ذیل؛ وفرعي  

فرزند  پور   داراب  ناصر  آقاي  3-فرعي 
. باغ  عزیز ششدانگ یک درب 

1395/12/04 براي روز :چهار شنبه   
راس  مرقوم  امالک  حدود  تحدید 
در  مذکور  روزهاي  9صبح  ساعت 
موجب  به  لذا  شد  خواهد  انجام  محل 
میگردد  اخطار  مجاورین  به  اگهي  این 
محل  در  مقرر  وساعت  روز  در  که 
 15 ماده  .مطابق  رسانند  بهم  حضور 
تقاضا  اگر  وامالک  اسناد  ثبت  قانون 
خود  حدود  تحدید  موقع  در  کننده 
ملک  نباشد  حاضر  اش  نماینده  یا 
شده  اظهار  حدود  با  تقاضا  مورد 
خواهد  تحدید  مجاورین  طرف  از 
ثبت  قانون   20 ماده  ومطابق  شد 
حدود  به  نسبت  که  مجاوري  اسناد 
خود  براي  حقي  ارتفاقي  حقوق  یا 
روز  سي  تا  فقط  میتواند  است  قائل 
تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
اداره  به  کتبًا  را  خود  اعتراض  حدود 
تسلیم  کوهرنگ  اسنادوامالک  ثبت 
نامه  86آیین  ماده  ومطابق   . نماید 
وامالک  اسناد  ثبت  قانون  اصالحي 
از  یکماه  مدت  ظرف  باید  معترض 
مرجع  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ 
ذیصالح   مراجع  به  دادخواست  ثبتي 
اداره  به  آنرا  وگواهي  تقدیم  قضایي 
نماید  تسلیم  کوهرنگ  اسناد  ثبت 
یا  ثبت  متقاضي  اینصورت  غیر  در 
دادگاه  به  میتواند  وي  قانوني  نماینده 
تقدیم  عدم  وگواهي  مراجعه  مربوطه 
ثبت  اداره  وبه  رادریافت  دادخواست 
ثبت  واداره  نماید  تسلیم  کوهرنگ 
اعتراض  به  توجه  بدون  وامالک  اسناد 
مقررات  رعایت  با  را  ثبتي  عملیات 

داد./ خواهد  ادامه 
95/11/09 : شنبه    انتشار  تاریخ 

ثبت  اداره  رئیس  ـ  رضائي  علي  محمد 
کوهرنگ شهرستان  وامالك  اسناد 

))ادارات دولتي ،نهادهاو شهروندان محترم حوزه ثبتي شهرستان کوهرنگ خواهشمنداست جهت تعویض اسناد  مالکیت دفترچه اي خود 
به اسنادمالکیت جدیدکاداستري به اداره ثبت محل خود  مراجعه فرمایید.((

 تلفن تماس : 038-33622857

  آگهی تحدید حدود عمومي اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کوهرنگ

آگهی ماده سه
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای اسماعیل بارونی فرزند کاکاعلی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک -فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ١۳کرمانشاه معروف به قلعه 
جوانرود  که از آقای کاکاعلی بارونی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه ٩۳ – ١۲۵ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی  برابر رأی  شماره ١۳٩۵6۰۳١6۰۰٧۰۰١۵۲6 تاریخ 
۳۰  /  ٩  / ١۳٩۵  حکم به صدور سند مالکیت یک دهنه دکان به مساحت ۲۰ /١١ 
متر مربع به نام آقای اسماعیل بارونی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبور آقایان رستم بیگ وکیلی وغیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ١۵روز 
آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای اسماعیل بارونی صادر خواهد نمود صدور 

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

تاریخ انتشار اول  ٩  /  ١١  / ١۳٩۵ تاریخ انتشار دوم ۲4   /  ١١ /  ١۳٩۵ 

متن آگهی
نظر  تجدید  دادگاه  دوازدهم  شعبه   ٩۳۰٩٩٨66۳٨٩۰۰۲۰6 کالسه  پرونده 
 ٩۵۰٩٩٧66١٧۵۰۰۵۵۲ شماره  نهایی  تصمیم  لرستان  استان  کل  دادگستری 
تجدید نظر خواندگان: ١-ملک جمشید برزین – محمود ملک پور غالمرضا –احمد 
جمشیدی –محمد برزین رضائی پور غالمرضا به نشانی مجهول المکان ۲-آقای 
محسن ملک ۳-خانم ریحانه ملک همگی به نشانی شهرستان بروجرد 4 راه نخی 
ک ولیعصر ۳6 ک ش محمدرضا ارضی منزل تقوی- تجدید نظر خواه :خانم سرور 
دهنادی فرزند محمد رحیم به نشانی شهرستان بروجرد دکتر فاطمی ک نشاط پ٧ 
منزل گودرزی –تجدید نظر خواسته :ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است ( 

رای دادگاه : در خصوص تجدید نظر خواهی سرور دهنادی به طرفیت ١-شرکت 
بازرگانی ملک جمشید برزین )سهامی خاص (۲-ریحانه و محسن هر دو ملک نسیبت 
از شعبه چهارم  پرونده کالسه ۰۲۰6/٩۳ صادره  به دادنامه شماره ۰٩4۵/٩4 در 
دادگاه حقوقی شهرستان دورود که بموجب آن نسبت به دعوی تجدید نظر خواه 
مبنی بر ابطال سند مالکیت ملک تحت پالک 44-۲۲-44-۲۰ بخش چهار دورود 
قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده نظر به اینکه ایراد و اعتراض و دفاع موجه و 
دلیل موثری که موجب فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید در این 
نیز  دادرسی  قواعد  و  اصول  رعایت  بر  و  نگردیده  اقامه  و  ابراز  دادرسی  از  مرحله 
اظهار اشکال عمده ای مالحظه نمی شود و دادخواست تجدید نظر با هیچ یک از 
شقوق ماده ۳4٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
انطباق ندارد بنابراین به استناد ماده ۳۵۳ قانون یاد شده ضمن رد اعتراض تجدید 
نظر خواهی نامبرده دادنامه تجدید نظر خواسته تایید و استوار میگردد رای صادره 

حضوری و قطعی است. 
رئیس شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان –احمد فالح .  

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
به موجب پرونده اجرایی به شماره ٩4۰۵٧۳ محکوم علیه فاطمه بیگم بهارلو محکوم 
است به فروش یک باب ساختمان مسکونی  درحق محکوم له علی اکبربهارلو ،نظر 
به اینکه محکوم علیه ازپرداخت مبلغ فوق خودداری نموده اموال مشروحه ذیل که 

ارزش آن حسب نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد به فروش خواهد رسید. 
با  که  مترمربع  مساحت ١۰/١۵۰  به  هوره  در  واقع  مسکونی  باب ساختمان  یک 
احتساب متراژ عقب نشینی مساحت ملک ١١٨/١۰ مترمربع می باشد که شماال به 
زمین چراغعلی درخشان و شرقا به منزل علی رضا درخشان جنوبا به کوچه 4متری 
وغربا به زمین محمدعلی بهارلومحدودمیگردد . ملک مذکور فاقد سندثبتی ودارای 

انشعاب آب وبرق وگاز  می باشد. 
ارزش کل ملک مذکور مبلغ ۵6٧/٨6۵/۰۰۰ ریال براورد و اعالم کی گردد.

ملک مذکوردرمورخ ١۳٩۵/١١/١٩ رأس ساعت ٩/۳۰ صبح ازطریق مزایده به فروش 
خواهد رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود شرکت 
کنندگان درمزایده پنج روزقبل ازمزایده ازطریق مراجعه به دفتراجرای احکام می 
توانند ازملک موصوف بازدید نمایند شرکت برای عموم با درنظرگرفتن ماده١۲٧ 
قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگان مزایده می بایست ١۰درصد مبلغ مزایده 
را      فی المجلس پرداخت ومابقی راظرف مهلت حداکثر یک ماه ازتاریخ مذکوربه 
انجام درمهلت  نمایند ودرصورت عدم  ارائه  آنرا  حساب سپرده دادگاه واریزوفیش 
مقرر ١۰درصد مبلغ مزایده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط ومزایده 

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

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
به موجب پرونده اجرایی به شماره ٩4۰۵٧۳ محکوم علیه فاطمه بیگم بهارلو محکوم 
است به فروش سه قطعه زمین مشجر  درحق محکوم له علی اکبربهارلو ،نظر به اینکه 
محکوم علیه ازپرداخت مبلغ فوق خودداری نموده اموال مشروحه ذیل که ارزش آن 

حسب نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد به فروش خواهد رسید. 
یک  دوم )نصف( یک قطعه زمین کشاورزی  به مساحت کل  ۳۳6 مترمربع موسوم 
به اراضی زیردره واقع درهوره که سهم محکوم علیه ١6٨ مترمربع بوده ویک قطعه 
زمین مشجر موسوم به اسیاب آبی به مساحت ١١۲/۵مترمربع ویک قطعه زمین 

مشجر موسوم به زیرده هوره به مساحت ١٨٧/۵مترمربع می باشد. 
ارزش کل ملک مذکور مبلغ ٨4/۲4۰/۰۰۰ ریال براورد و اعالم کی گردد.

ملک مذکوردرمورخ ١۳٩۵/١١/١٩ رأس ساعت ٩/۳۰ صبح ازطریق مزایده به فروش 
خواهد رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود شرکت 
کنندگان درمزایده پنج روزقبل ازمزایده ازطریق مراجعه به دفتراجرای احکام می 
توانند ازملک موصوف بازدید نمایند شرکت برای عموم با درنظرگرفتن ماده١۲٧ 
قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگان مزایده می بایست ١۰درصد مبلغ مزایده 
را      فی المجلس پرداخت ومابقی راظرف مهلت حداکثر یک ماه ازتاریخ مذکوربه 
انجام درمهلت  نمایند ودرصورت عدم  ارائه  آنرا  حساب سپرده دادگاه واریزوفیش 
مقرر ١۰درصد مبلغ مزایده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط ومزایده 

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

متن آگهی 
پرونده کالسه ٩۳۰٩٩٨66١١۵۰۰۳٩٧ شعبه ١۰4 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )١۰4 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ٩۵۰٩٩٧66۳٨۰۰۰۲6 شاکی : آقای 
امین خانی اسد آباد فرزند شمس اله به نشانی شهرک پارسیلون –خیابان نسیم 
شمالی –نبش کوچه کوثر سوم –متهم :آقای حمزه سبزی فرزند علی مراد به نشانی 

لرستان –خرم آباد –اتهام :مشارکت در ایراد جرح عمدی با چاقو 
رای دادگاه :در خصوص اتهام آقای حمزه سبزی فرزند علی مراد دایر بر مشارکت 
در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای امین خانی اسد آباد با 
توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به شکایت شاکی –گواهی پزشکی قانونی 
–صورتجلسه اولیه مرجع انتظامی –شهادت شهود و سایر قراین و امارات موجود 
النهایه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز دانسته لذا از نظر جنبه خصوصی جرم 
)دیه ( به استناد مواد ۵۵٩ و ٧۰٩ قانون مجازات اسالمی مصوب ١۳٩۲ متهم را 
به پرداخت دیه صدمات وارد در حق شاکی محکوم می نماید ١-بابت بریدگی ران 
راست یک و نیم درصد دیه کامل ۲-بابت بریدگی خلف سر دو درصد دیه کامل 
۳-بابت خراشیدگی قدام قفسه سینه نیم درصد دیه کامل 4-بابت بریدگی سمت 
راست سر دو درصد دیه کامل ۵-بابت بریدگی ناحیه پیشانی دو درصد دیه کامل 
6-بابت بریدگی بازو و ساعد دست چپ جمعا دو درصد دیه کامل ٧ – بابت دو عدد 
بریدگی بطور مجزای ناحیه دست راست  جمعا دو درصد دیه کامل ٨ –بابت بریدگی 
بند اول انگشت شست و بند دوم انگشت  دوم دست راست به ترتیب دو سه هزارم 
و دو دو هزارم دیه کامل ٩-بابت بریدگی بازوی راست یک و نیم درصد دیه کامل 
همچنین از جنبه عمومی به استناد تبصره  ماده 6١4 قانون تعزیرات مصوب ١۳٧۵ 
متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید این رای غیابی محسوب و 
ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد –بهروز قدمی 

آگهی
 شماره ابالغنامه :٩۵١۰١۰۲۲٩۰١۰٧۲١١   

شماره پرونده : ٩۵۰٩٩٨۲۲٩۰١۰۰٧۵6 
شماره بایگانی شعبه :٩۵۰٧٧۵    تاریخ تنظیم :4/١١/١۳٩۵ 

خواهان میر سهراب موسوی دادخواستی به طرفیت خوانده اسالم غفارزاده به در 
خواسته فک پالک خودرو در پرونده کالسه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان رباط کریم نموده که جهت رسیدگی به شعبه ١ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان رباط کریم واقع در شهرستان رباط کریم ارجاع و به کالسه ٩۵۰٧٧۵ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آ ن ٩۵/١۲/١٧ ساعت ١١/۳۰ صبح تعیین شده است .به 
علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم و در خواست خواهان /شاکی و به تجویز 
ماده ٧۳ قانون آ یین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آ گهی می شود تا خوانده /

متهم پس از نشر اگهی و اطالع از مفاد آ ن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم را در یافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد م الف ۲۲۰٨ 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان رباط کریم 

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : ١-اکبر شرفی ضمیر فرزند غالمحسین به نشانی 

:استان لرستان – شهرستان خرم آباد – پاساژ قائم 
۲-ماشاءاله وحیدی خواه فرزند محمد به نشانی :استان لرستان – شهرستان خرم 

آباد –پاساژقائم موبایل :۰٩١6۳6٧4١٩٩ 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم :

 ١-فریبا ابراهیمیان خوزانی فرزند رجب علی به نشانی :تهران نرسیده به میدان 
ونک –مقابل اداره استاندارد پالک ۲4۵۳ 

۲-فرخ ابراهیمیان خوزانی فرزند رجب علی به نشانی :تهران نرسیده به میدان ونک 
–مقابل اداره استاندارد پالک۲4۵۳ 

۳-سعید ابراهیمیان خوزانی فرزند رجب علی به نشانی :تهران نرسیده به میدان 
ونک –مقابل اداره استاندارد پالک۲4۵۳ 

4-محمد ابراهیمیان خوزانی فرزند رجب علی به نشانی :تهران نرسیده به میدان 
ونک –مقابل اداره استاندارد پالک۲4۵۳ 

۵-نعمت اله ابراهیمیان خوزانی فرزند رضا به نشانی :تهران نرسیده به میدان ونک 
–مقابل اداره استاندار پالک۲4۵۳ 

6-مهرداد ابراهیمیان خوزانی فرزند رجب علی به نشانی :تهران نرسیده به میدان 
ونک –مقابل اداره استاندارد پالک۲4۵۳ 

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ٩۵١۰۰٩66١۰۵۰١٩۲٨ 
و  است  مکلف  علیه  محکوم   ٩۵۰٩٩٧66١۰۵۰۰6٨٨ مربوطه  دادنامه  شماره  و 
به تجویز انتقال منافع عین مستاجره موضوع دو فقره قرارداد مورخه ١۳۵/٧/٩ و 
١۳۵٨/١۰/٧ در خصوص سرقفلی دو باب مغازه واقع در سبزه میدان پاساژ قائم 
طبقه همکف سمت چپ مغازه دوم و سوم از طرف خواهانها به غیر در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی نزدیک محل وقوع عین مستاجر صادر و اعالم می گردد چنانچه 
خواهانها ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ دادنامه قطعی نسبت به تنظیم سند رسمی 
انتقال منافع عین مستاجر اقدام نمایید حکم صادره ملغی االثر می گردد همچنین 
حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول به میزان یک دوم و دیگر خواندگان نیز 
جمعا به میزان یک دوم به پرداخت مبلغ ۳/۰٨4/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت هزینه های انتشار آگهی جلسات دادرسی و ابالغ دادنامه و غیره تا زمان 
اجرای کامل دادنامه که توسط اجرای احکام محاسبه و وصول می گردد و پرداخت 
مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل که در صورت قطعیت دادنامه در مرحله 
بدوی 6۰ درصد حق الوکاله وصول میگردد و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت 
هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد ضمنا حق االجرا بر عهده 

محکوم علیه می باشد.
 مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  شهرستان خرم آباد – آزیتا 

بابابیک

دادنامه
خواهان: آقای حسین اخوی شکراب فرزند صفر  به نشانی نسیم شهر ١4 متری 

چمران خ توحید جنوبی پ ۳6 ط اول 
خوانده: آقای محمد تقی حکیمی عابد فرزند رضا به نشانی مجهول المکان  

خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای حسین اخوی شکراب به طرفیت آقای محمد تقی 
حکیمی عابد دائر بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پرونده کالسه ٩۵۰۲4٩ نظر 
به اینکه خواهان در جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد جسته و مفاد 
شهادت نامه پیوست دادخواست و همچنین اظهارات شهود در جلسه دادرسی مورخ 
٩۵/١۰/۲۰ که به طور جداگانه استماع شده حکایت از صحت ادعای خواهان دارد 
لذا دادگاه دعوی وی را دارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۵۰4 و ۵۰۵ و ۵۰٧ 
و ۵١۳ و ۵١4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
به اعسار خواهان و معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم می 
دارد هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد ملزم به 
تادیه آن خواهد بود رای صادره در هر حال حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.   

م / الف ۲۳٧۳
اصفهانی – رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان

آگهی ابالغ دادخواست وضمائم
مطالبه  بخواسته  امیدوکیلی  بطرفیت  سلمانونددادخواستی  فرضعلی  خواهان 
ارجاع  باغملک  شهرستان  اختالف  حل  شورای  قاضی  شعبه  به  که  تقدیم  طلب 
وبکالسه4٧۳/٩۵/6ح ثبت وبرای روزدوشنبه مورخه٩۵/١۲/٩ساعت١6تعیین وقت 
خواهان  تقاضای  شده،لذابرحسب  اعالم  المکان  مجهول  خوانده  وچون  گردیده 
ودستورشوراومستندابه ماده٧۳ازقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
ازجرایدکثیراالنتشاردرج  دریکی  نوبت  یک  فوق  مصوب١۳٧٩مراتب  درامورمدنی 
مدت۳۰روزبه  ظرف  نشرآگهی  ازتاریخ  شودکه  می  الذکردعوت  فوق  وازخوانده 
اقامت  محل  آدرس  وضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  وبادریافت  دفترشورامراجعه 
خودرااعالم درغیراینصورت مفاددادخواست وضمائم و وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
وشوراتصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمودوچنانچه بعدانیازی به درج آگهی باشدفقط 

یک نوبت ومدت آن ده روزخواهدبود.     شماره م.الف)٩۵/۲۲4(
قاضی شورای حل اختالف باغملک

متن آگهی
 

خواهان محمد میر دادخواستی به طرفیت خوانده فهیمه وحدتی به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ ١4/۰۰۰/۰۰۰ تومان تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل 
استان لرستان ارجاع و به کالسه ٩۵۰٩٩٨66۵۵4۰۰۲۵۳ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن روز چهارشنبه مورخ ١۳٩۵/١۲/١١ و ساعت ۰٩:۳۰ صبح تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ٧۳ 
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.

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 4 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
شهرستان خرم آباد – معصومه شاکرمی . 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شواری حل اختالف شهرستان جوانرود

جوانرود      شهرستان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه  پرونده: ٩۵/۵٩4/١    کالسه 
خواهان : بانک ملت استان کرمانشاه    خوانده:١.عمر رضایی 

خواهان فوق داداخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خواندگان فوق تقدیم که به 
این شعبه ارجاع شده است و برای روز ١۳٩۵/١۲/١۰ ساعت ٩/۳۰ وقت رسیدگی 
تعیین شده است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی بوی ابالغ 
می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواندتا روز جلسه به 

شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
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هفت درصد هزینه خانوارهای ایرانی صرف 
سالمت می شود

مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصادی 
های  هزینه  درصد  هفت  حدود  اکنون  هم  ارزیابیها  اساس  بر  گفت: 

خانوارهای ایرانی در حوزه سالمت صرف می شود.
داوود دانش جعفری  در حاشیه ›همایش ملی تحول و نوآوری سازمانی 
با رویکرد اقتصاد مقاومتی‹ در مشهد طی گفت و گو با خبرنگاران افزود: 
هزینه سالمت خانوارهای ایرانی در کنار هزینه های مسکن، خوراک، 

پوشاک و سایر بخشها رقم به نسبت متعادلی است. 
سالمت  های  هزینه  کل  درصد   4۳ دیگر  سوی  از  داد:  ادامه  وی 
خانوارهای ایرانی به حوزه های دندانپزشکی و دارو مربوط می شود که 
اکنون ۲۲ درصد آن در حوزه دارو و ۲١ درصد در بخش دندانپزشکی 

صرف می شود. 
مشاور وزیر بهداشت گفت: حوزه دارو به دلیل مصرف باالی آن در ایران 
و بخش دندانپزشکی به دلیل فقدان پوشش بیمه ای بخش زیادی از 

هزینه های سالمت خانوارهای ایرانی را تشکیل می دهند. 
تجویز  میزان  بخش  در  دارو چه  در حوزه  سازی  فرهنگ  افزود:  وی 
از  بیماران  از سوی  از سوی پزشکان و همچنین مصرف آن  مناسب 

ضرورتها در راستای کاهش هزینه ها دارویی به شمار می رود. 
دانش جعفری ادامه داد: برخی خدمات تشخیصی مانند سونوگرافی و 
ام.آر.آی نیز در ایران مصرف باالیی دارد و این در حالی است که برخی 
از آنان مانند سونوگرافی برای تعیین جنسیت حالت تفننی دارد.  وی 
کرد:  بیان  و  اشاره  ایان  در  پزشکی  حوزه  دستاوردهای  به  همچنین 
که  بطوری  بوده  توجه  مورد  دیرباز  از  در کشور  پزشکی  پیشرفتهای 
هم اکنون ٩۰ درصد داروها در داخل ایران تولید می شوند و به دلیل 
توانمندیهای پزشکی بیماران زیادی از کشورهای دیگر برای معالجه به 

ایران سفر می کنند. 

نوربخش: قوانین تامین اجتماعی به بازنگری 
نیاز دارد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: قانون فعلی تامین اجتماعی باید 
بازنگری شود و نیازمند تنقیح )اصالح( است.

به گزارش پیام زمانسید تقی نوربخش ه در همایش روسا و کارشناسان 
واحدهای حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در اصفهان افزود: قانون فعلی 
تأمین اجتماعی قدمت 4۰ ساله دارد که در طی این مدت الحاقات زیادی 

به آن اضافه شده است. 
وی با اشاره به اینکه برای اجرای قانون تامین اجتماعی پس از تصویب، 
بخشنامه ها و دستور العمل های زیادی صادر شده، اظهارکرد: بسیاری از 

این بخشنامه ها متناسب با زمان نیست و نیازمند تنقیح است.
وی، تنقیح قوانین تامین اجتماعی را از برنامه های این سازمان اعالم 
کرد و گفت: قوانین باید با روش علمی و به صورت کارشناسی اصالح و 
بازنگری شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد.  مدیر عامل سازمان تأمین 
اجتماعی با بیان اینکه حفظ اموال عمومی از اولویت های این سازمان 
است، افزود: در سازمان تأمین اجتماعی حفظ حقوق فردی بیمه شدگان 

و رعایت حقوق عمومی به صورت همزمان مورد توجه است.
و  است  قانونمداری  اجتماعی  تأمین  سازمان  رویکرد  افزود:  نوربخش 
قانون در  برای اجرای صحیح  ایجاد ساختار مناسب  فرهنگ سازی و 

اولویت های این سازمان قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه قانون گرایی، برنامه محوری، پاک دستی و پاسخگویی 
از راهبردهای مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی است، گفت: اگر قانون در 
همه فرآیندهای سازمان رعایت شود از بسیاری مشکالت و چالش ها 
پیشگیری می شود و حتی اگر به قانون نیز نقد داشته باشیم باید بدانیم 

که قانون برای همه الزم االجراست.
اجرای  برای  کامل  اراده  وجود  بر  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
صحیح و دقیق قانون در سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: 
تأمین اجتماعی  اولین راهبرد مدیریتی سازمان  به عنوان  قانونمداری 

مطرح است و این راهبرد با جدیت دنبال می شود. 
تفکر  و  روحیه  گسترش  شاهد  گذشته  سال  سه  در  اظهارکرد:  وی 

قانونمداری در بدنه اجرایی سازمان تامین اجتماعی هستیم.
وی با اشاره به تشکیل شورای حقوقی در سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
در این شورا اساتید رشته حقوق و قضات حضور دارند و بر اجرای صحیح 

قانون در سازمان تأمین اجتماعی نظارت می کنند.
نوربخش با بیان اینکه در سازمان تأمین اجتماعی برای نهادینه شدن 
قانونمداری، ساختار سازی شده است، افزود: در سه سال گذشته حتی 
یک پرونده در سازمان بازرسی کل کشور درباره سازمان تأمین اجتماعی 

تشکیل نشده است.

هشدار آتش نشانی درباره اخاذی سودجویان 
برای جذب کمک های مردمی

عده ای  اخاذی  خصوص  در  اطالعیه ای  طی  نشانی  آتش  سازمان 
برای دریافت کمک های مردمی در پی آتش سوزی حادثه  سودجو 

پالسکو هشدار داد.
در این اطالعیه  آمده است: به اطالع می رساند برخی افراد سودجو با 
سوء استفاده از احساسات پاک شهروندان و بنام سازمان آتش نشانی 
اقدام به اخاذی از طریق اعالم شماره حساب در فضای مجازی برای 

دریافت کمکهای شهروندان در خصوص حادثه پالسکو کرده اند.
این سازمان هیچگونه درخواستی در این مورد نداشته است و تنها 
به  نشانی سایت سازمان  آتش  رسانی سازمان  اطالع  مراجع رسمی 

آدرس ١۲۵.ir.www و کانال تلگرام TFD١۲۵ است.
در  تا  خواست  مردم  از  اطالعیه  این  ادامه  در  نشانی  آتش  سازمان 

صورت برخورد با اینگونه موارد، مراتب را به پلیس فتا اعالم کنند.

ایران جزو ٢٠ کشور برتر دنیا 
در زمینه اکوتوریسم است

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ظرفیت ما برای 
پذیرش اکوتوریست ها )طبیعت گرد( باالست و جزو 

۲۰ کشور برتر دنیا در این زمینه هستیم.
فرهاد دبیری   در نشست خبری که با حضور معصومه 
ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست در پاویون فرودگاه کرمان برگزار شد 
افزود: برخی کشورها از طریق طبیعت گردی و سایر 

اشکال گردشگری، درآمدهای باالیی دارند.
وی اظهار کرد: مساله اصلی این است که با وجود 
۲٨۰ منطقه گردشگری و با امکانات و بودجه کم 
امکان حفاظت از این مناطق بدون مشارکت مردم و 

بخش های غیردولتی غیرممکن است.
این مسئول خاطرنشان کرد : حفاظت و بهره برداری 
با مشارکت  لزوما  باید  از مناطق گردشگری  پایدار 
مبنای  بر  و  گیرد  صورت  دولتی  غیر  بخش های 
کنوانسیون  کنفرانس  سیزهمین  در  راهبرد  این 
تنوع زیستی چهار محور اساسی کشاورزی پایدار، 
گردشگری، حفاظت جنگل ها و امور شیالت باید با 

رویکرد مشارکتی انجام شود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: سازمان 
حفاظت محیط زیست بخشنامه ای را به استان ها 
ابالغ کرده که ظرفیت سازی شده و مناطق دارای 
ظرفیت جذب سرمایه گذاری را شناسایی و به مرکز 
اعالم کنند. وی گفت: در مناطق طرح حفاظت که 
دارای طرح های مدیریتی هستند، زمینه مشارکت 
و  گردشگری  حفاظت،  برای  غیردولتی  بخش های 

طبیعت گردی به مورد اجرا گذاشته می شود.
دبیری اظهار کرد: ابتدا پیشنهاداتی برای چند نقطه 
داده شده که پارک ملی خبر )شهرستان بافت استان 

کرمان( دارای چنین ظرفیتی است.
پیشنهاد منطقه خبر مطرح  زمانی که  وی گفت: 
شد، چندین مرتبه طرح مورد بررسی قرار گرفت و 
ایرادات برطرف شد تا این طرح به هیچ عنوان خللی 

در وضعیت اکوسیستم منطقه ایجاد نکند.
وی عنوان کرد: طرح های گردشگری بزرگ باید مورد 
ارزیابی زیست محیطی نیز قرار گیرد که طرح خبر در 
این کمیته نیز مورد بررسی و با چند شرط مورد تایید 

قرار گرفت و به کمیته ملی طبیعت گردی رفت.

»بازنشستگی ٢٠ ساله زنان« 
مصوبه ای ضدزن

یک کارشناس حوزه سیاست گذاری اجتماعی، مصوبه 
بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه خدمت را تبعیض 
علیه زنان و حذف آنها از چرخه کار دانست و گفت: 
انتظاری که از مجلس و دولت می رفت بیش از اینها 
بود و متاسفانه برخورد با صندوق های بیمه ای یک 

برخورد پوپولیستی و عامیانه بود.
فرشید یزدانی ، با اشاره به  مصوبات اخیر مجلس 
شورای اسالمی مبنی بر بازنشستگی زنان با ۲۰ سال 
سابقه کار و بدون شرط سنی به ایسنا گفت: مجلس 
اخیرا مصوباتی در قالب برنامه ششم توسعه داشت که 
بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه و محاسبه حقوق و 
مستمری بازنشستگی بر حسب دوسال آخر خدمت از 
این جمله هستند. وی افزود: انتظاری که از مجلس و 
دولت می رفت بیش از اینها بود و متاسفانه برخورد با 

صندوق های بیمه ای پوپولیستی و عامیانه بود.
این کارشناس حوزه سیاست گذاری اجتماعی با بیان 
اینکه بیمه های اجتماعی یک موضوع ملی بوده و 
مربوط به شخص خاصی نیست عنوان کرد:  باید نگاه 
به بیمه های اجتماعی نگاهی بلند مدت باشد. نمی توان 
یک نگاه کوتاه مدت به صندوق ها داشت؛ مجلس و 
دولت یک مسئولیت تاریخی دارند و مصوبه هایی از 

این دست به منافع ملی آسیب می رسانند.
یزدانی ادامه داد: در واقع در همه جای دنیا وقتی 
امید به زندگی افزایش می یابد، بر طول و دوره کار 
افزوده می شود. این در حالی است که روند معکوس 
را انتخاب کردیم و در مصوبه اخیر مجلس سنوات 
خدمت را از ۲۵ سال به ۲۰ سال کاهش دادیم و  در 
مصوبه دیگری هم سنوات خدمت رانندگان از ۳۰ به 
۲۵ سال کاهش پیدا کرد. در حالی که باید سنوات 
خدمت به صورت پلکانی افزایش یابد تا به گسترش 

نشاط اجتماعی و بازده نیروی کار بیانجامد.
وی با بیان اینکه رویکرد فعلی، مغایر با اصول بیمه ای و 
نظم اجتماعی است که از آن انتظار می رود عنوان کرد: 
از سوی دیگر این مصوبه نوعی تبعیض منفی میان 
زنان و در نهایت به زیان آنهاست، زیرا وقتی نیروی 
زن از سیستم خارج شود کارفرما دیگر تمایلی به 
جایگزینی یک نیروی زن دیگر ندارد زیرا یک زن برای 
او ۲۰ سال اما یک مرد ۳۰ سال کار می کند. از سوی 
دیگر بخشی از این زنان از بازنشستگی پشیمان شده و 
به دنبال کار دیگری با دستمزد پایین تر می گردند. در 
واقع می توان گفت این مصوبه یک تبعیض منفی برای 
همه زنان و به معنای حذف آن ها از چرخه کار است. 
این کارشناس حوزه سیاست گذاری اجتماعی ادامه 
داد: تصویب چنین مصوبه ضد زنی از سوی مجلسی 
که حضور زنان نماینده در آن قابل توجهتر از دوره های 

گذشته است عجیب به نظر می رسد.
آب،  بحران  از سه  اینکه کشور  به  اشاره  با  یزدانی 
محیط زیست و صندوق های بازنشستگی رنج می برد 
و قرار بود این سه چالش در برنامه ششم توسعه در 
اولویت قرار بگیرد گفت: اکنون شاهد هستیم که این 
اتفاق نیفتاده است. تصویب مجدد محاسبه حقوق 
بازنشستگی بر مبنای دوسال آخر خدمت نیز در برنامه 
ششم از سوی مجلس تصویب شد در حالی که عدالت 
بیمه ای ایجاب می کند نسبت آورده افراد به مستمری 
دریافتی به گونه ای تنظیم شود که بیمه ها بتوانند 
ادامه حیات بدهند. وی افزود: تجربه در صندوق های 
بازنشستگی نشان می دهد افرادی هستند که در طول 
سالیان بیمه پردازی حقوق حداقلی دریافت کرده 
اند اما به یکباره در دوسال آخر خدمت حقوقشان 
افزایش می یابد. برخی از آنها با کارفرمای خود تبانی 
و توافق می کنند که مابه التفاوت افزایش حقوقشان را 
خودشان بپردازند و کارفرما در عوض حقوق باالتری 
برای آنها اعالم کند. در اینجا مخاطرات اخالقی دامن 

زده می شود و حوزه اخالق را دچار چالش می کند.
این کارشناس حوزه سیاست گذاری اجتماعی با بیان 
اینکه پیشنهاد کرده بودیم تا مستمری بازنشستگی با 
مکانیسم های مختلفی متعادل تر شود گفت: مصوبه 
محاسبه حقوق بر اساس دوسال آخر خدمت ضربه ای 
به تامین اجتماعی وارد و بار سنگینی را بر دوش دولت 
و مجلس بعدی تحمیل خواهد کرد؛ این اقدام شانه 

خالی کردن از یک وظیفه ملی بود.

خبرخبر

کنترل  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
برای  بزرگی  موفقیت  پالم  روغن  واردات 
انعکاس  حتی  که  است  بهداشت  وزرات 
 ٩۳ سال  در  را  کار  این  داشت؛  بین المللی 

انجام داده و تاکنون نیز ادامه داده ایم.
دانشگاه های  روسای  همایش  در  دیناروند 
علوم پزشکی، معاونین غذا و دارو و مدیران 
تعرفه  افزود:  کشور  غرب  شمال  قطب 
کمرگی روغن پالم در سال جاری برابر 4۰ 
درصد است؛ در حالی که این میزان در سال 

٩۲ برابر با 4 درصد بود.
وی با اشاره به فرا رسیدن دهه  فجر اظهار 
کرد: چند روز دیگر سی وهشتمین سالگرد 
این  از  باید  و  می رسد  فرا  انقالب  جشن 
فرصت پیش آمده برای تبیین دستاوردهای 
انقالب و همچنین رسیدگی به مشکالت و 

چالش ها استفاده کنیم.
وی با اشاره به تجربه  حضور خود در وزارت 
بهداشت، یادآور شد: با توجه به تجربه ای که 
بنده در چند دوره در وزرات بهداشت دارم، 
برایم ملموس است که در دولت  به خوبی 
مجموعه  کل  و  بهداشت  وزرات  یازدهم، 
عملکرد  و  بوده  فعال  بسیار  کشور  سالمت 

خوبی داشته است.
کارهای  افزود:  خصوص  این  در  دیناروند 
حوزه   در  دوره  این  در  ارزشمندی  بسیار 
خاطر  به  اما  شد؛  انجام  بهداشت  وزرات 
دولت  مجموعه  عضو  که  عده ای  بدعهدی 
بودند، تالش های مجموعه سالمت کشور با 
سختی رو به رو شد، از این رو ما نیز االن 
وجود  به  که  می کنیم  تحمل  را  مشکالتی 

آورندگان این مشکالت مدعی کمک بودند.
وی با اشاره به برنامه طرح تحول نظام سالمت 
نیز خاطرنشان کرد: علی رغم جوسازی های 
رسانه ای، طرح تحول سالمت یکی از نقاط 
و  مردم  را  موضوع  این  و  است  دولت  قوت 
مسئوالن به خوبی احساس می کنند. نتایج 
طرح تحول نظام سالمت کامال ملموس بوده 
و طبق نظرسنجی ها، مردم نیز از این طرح 

رضایت دارند.
معاون وزیر بهداشت بیان کرد: در کنار این 
بوده  نیز  نگرانی  احساس  رضایت،  احساس 
تصویب  عدم  که  کرده ایم  ذکر  بارها  ما  و 
بوده  آفرین  مشکل  بهداشت،  وزرات  اعتبار 
و بدعهدی بیمه ها و روال سازمان برنامه و 
بودجه نیز شایسته نیست. در مقابل تمامی 
سالمت،  حوزه   اندرکاران  دست  تالش 
انجام شود؛ چرا که  باید جبران هزینه هم 

دولت  و  نظام  نفع  به  مردم  رضایتمندی 
است، مردم نباید در این حوزه مشکل داشته 

باشند.
دیناروند بیان کرد: امید است که در بهمن 
اعتبارات  انقالب،  جشن  با  همزمان  و  ماه 

مورد نظر حوزه سالمت تصویب شود.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تسریع 
در روند اتمام کارهای نیمه تمام، تاکید کرد: 
تجهیزات  و همچنین  دارو  و  غذا  در حوزه 
کارهای  دولت  این  طول  در  نیز  پزشکی 
در  آن  اصلی  موارد  که  شده  انجام  خوبی 
حوزه  سالمت غذایی، آشامیدنی و خوردنی 
موضوعات  این  روی  بر  امروزه  مردم  است؛ 
این حوزه هم  حساس هستند؛ چرا که در 
سالمت مردم می تواند تامین شود و هم به 
دارو  و  غذا  حوزه  رو  این  از  افتد،  مخاطره 

اهمیت بسزایی دارد.

وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید توانمندی 
نیز  آن  دنبال  به  و  داده  ارتقا  را  دانشگاه ها 
مردم به ما اطمینان پیدا کرده و به این باور 
رسیده اند که دست اندرکاران حوزه  سالمت 

کشور دلسوز مردم هستند.
وی با اشاره به اینکه در تأمین و دسترسی 
مردم به داروهای موجود در فهرست رسمی 
وزارت  کرد:  بیان  نداریم،  مشکلی  کشور 
نیز شرایط  بیماران  از  بهداشت در حمایت 
خوبی را داشته است؛ چرا که طبق آمار تا 
بیماران  خدمات  فرانشیز   ٩۲ سال  از  قبل 
سرطانی ۳۰ درصد بود که از ابتدای شروع 
به ١۰ درصد کاهش  این میزان  کار دولت 

یافته است.
بیماران  از  حمایت  خصوص  در  دیناروند 
سرطانی نیز یادآور شد: این بیماران نیازهای 
باالیی دارند  نبوده و هزینه   دارویی شان کم 
که ساالنه حدود ٩۰ هزار نفر در این حوزه 
شناسایی شده و عمده این هزینه را بیمه و 
وزارت بهداشت متقبل می شود و همچنین در 
گذشته ١۰ درصد این بیماران در حوزه  تامین 
دارو به سختی می افتادند که این میزان اکنون 

به یک درصد کاهش یافته است.
وارداتی  داروهای  وضعیت  در خصوص  وی 
نیز متذکر شد: قیمت داروهای وارداتی نیز 
کاهش یافته که دستاورد بسیار خوبی بوده و 
همچنین طی این سال ها  4۵۰ میلیون دالر 

در حوزه  واردات دارویی کاهش داشته ایم.
بین  نامه ای  تفاهم  نشست،  این  پایان  در 
سازمان غذا و دارو و همچنین دانشگاه های 

علوم پزشکی شمال غرب کشور امضا شد.

رییس سازمان غذا و دارو:

بدعهدی برخی ها، حوزه سالمت را با مشکل روبرو کرد

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: براساس 
برآوردهای ما بیش از ٧۰ درصد کودکان کار 

از اتباع خارجی هستند.
به گزارش پیام زمان، انوشیروان محسنی 
جمع  در  خبری  نشستی  در   بندپی، 
کرد:  اظهار  کردستان،  استان  خبرنگاران 
مختص  فقط  اجتماعی  آسیب های  مسئله 
تغییرات  ایران نیست و تحوالت جوامع،  به 
محیطی، صنعتی شدن زندگی ها، کم شدن 
گفت وگو در خانواده ها و دیگر عوامل سبب 

افزایش آسیب های اجتماعی شده است.
معظم  مقام  دغدغه  مسئله  این  افزود:  وی 
در  و  هست  هم  مسئوالن  سایر  و  رهبری 
طول دو سال گذشته چهار بار سران سه قوه 
با آسیب های  اجرایی مرتبط  و دستگاه های 
اجتماعی در حضور رهبری ارائه گزارش هایی 

را در این زمینه داشته اند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد: 
سازمان بهزیستی هم به عنوان تخصصی ترین 
اجتماعی  آسیب های  حوزه  در  که  نهادی 
کار می کند در حوزه طالق، اعتیاد، حاشیه 
کودک  خودکشی،  از  جلوگیری  نشینی، 
انجام  را  اقداماتی   ... و  آزاری  همسر  آزاری، 

داده است.

اجتماعی  سالمت  طرح  کرد:  بیان  وی 
محوری  نقش  با  توسعه  ششم  برنامه  در 
است  شده  درنظرگرفته  بهزیستی  سازمان 
که این سازمان هم با بهره گیری از نیروهای 
کارشناسی خود سعی می کند  و  متخصص 
گسترش  از  جلوگیری  و  کنترل  مهار،  در 
را  اثربخشی  اقدامات  اجتماعی  آسیب های 

داشته باشد.
بخشی  در  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
دیگر از سخنان خود به طرح اجباری شدن 
غربالگری ژنتیکی ازدواج اشاره و در این باره 
عنوان کرد: در سال ٩4 در تمامی استان های 
کشور یک شهرستان را برای اجرای این طرح 
پایلوت کردیم و همچنین تمامی شهرهای دو 
استان یزد و کرمان را هم به صورت اجباری 

برای اجرای این طرح تعیین کردیم.
وی افزود: در اجرای این طرح، شواهد بسیار 
خوبی را بدست آوردیم و این طرح در ارتقای 
خوبی  بسیار  نقش  اجتماعی  آگاهی های 

داشت.
محسنی بندپی تصریح کرد: دولت موافق این 
امیدواریم که مراکز مشاوره و  طرح است و 
آزمایشگاه ها افزایش پیدا کنند تا همه شامل 

این طرح شوند.

ادامه به طرح مراقبت در منزل هم  وی در 
اشاره و بیان کرد: این طرح یکی از راهبردهای 
در  که  است  بهزیستی  سازمان  قبول  مورد 

دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین در 
دریافت خدمات  نوبتی های  پشت  با  ارتباط 
برنامه  در  کرد:  عنوان  بهزیستی  سازمان 
بحث  در  که  بوده  این  بر  ما  تالش  ششم 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در حوزه 
اجتماعی هرسال ١۰ درصد را توانمند و خارج 
 کنیم و ١۰ درصد جدید را هم اضافه کنیم اما 

در حوزه توانبخشی این مسئله امکان ندارد.
وی ادامه داد: این طرح به مجلس پیشنهاد 
شده که مجلس تصویب کرده است و منتظر 

نظر نهایی شورای نگهبان هستیم.
از  باید  کرد:  بیان  ادامه  در  بندپی  محسنی 
سیاست های صدقه ای دور شویم و به سمت 

توانمندسازی گروه های هدف برویم.
در  که  داریم  را  آمادگی  این  ما  افزود:  وی 
استان  روستایی  مهدکودک های  تمامی 
کردستان یک وعده غذایی را برای جلوگیری 

از سوءتغذیه در برنامه بگنجانیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور به طرح تامین 
مالی خرد هم اشاره و اعالم کرد: در استان 
کردستان ٧۰۰ گروه همیار را که حدود ١۲ 
هزار را تحت پوشش خود قرار خواهند داد 

برای اجرای این طرح درنظر گرفتیم.
اینکه در کل کشور ۲ هزار  با اشاره به  وی 
خرد  مالی  تامین  طرح  اجرای  برای  گروه 
تعیین شده اند، گفت: با توجه به اینکه ٧۰۰ 
گروه از این آمار در استان کردستان هستند 

حدود ۳۰ درصد گروه های ما در این استان 
استقرار خواهند یافت.

محسنی بندپی به مسئله مناسب سازی معابر 
هم اشاره و تصریح کرد: در گزارشی که تهیه 
کردیم بسیاری از دستگاه ها نسبت به مناسب 
سازمان  در  نکرده اند؛  اقدام  معابر  سازی 
بهزیستی حدود 6۰ درصد و مابقی دستگاه ها 
کمتر از ۵۰ درصد و حتی ۲۰ درصد مناسب 

سازی داشته اند.
بهمن  و ۲6  روزهای ۲۵  بیان کرد: در  وی 
در  را  همایشی  بار  اولین  برای  جاری  ماه 
ارتقای فرهنگ آحاد جامعه و  کشور جهت 
حساس سازی دستگاه ها برای مناسب سازی 

معابر برگزار خواهیم کرد.
ادامه  در  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
خاطرنشان  هم  کار  کودکان  مورد  در 
پذیرش  به  نسبت  بهزیستی  سازمان  کرد: 
حمایت،  و  کرد  خواهد  اقدام  کار  کودکان 
این  آموزش  و  پذیری  اجتماع  ساماندهی، 

کودکان را انجام می دهد.
وی عنوان کرد: براساس برآوردهای ما بیش 
خارجی  اتباع  از  کار  کودکان  درصد  از ٧۰ 
شوند  رها  خود  حال  به  اگر  که  هستند 

زمینه های ارتکاب جرم هم افزایش می یابد.
وی گفت: آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در 
دست نیست اما در تهران ۲64۰  کودک کار 

را پذیرش کرده ایم.
زمینه  اگر  کرد:  تصریح  بندپی  محسنی 
برگشت به تحصیل این کودکان فراهم شود 
سازمان بهزیستی هزینه تحصیل آنها را تقبل 
می کند تا به محیط مدرسه و درس برگردند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

بیش از 7٠ درصد کودکان کار ایرانی نیستند
آمادگی بهزیستی برای تقبل هزینه تحصیل کودکان کار

آگهی اخطاریه 
آقای مهدی نژاد حمد اشرفی همسر شما نوال شریفی با در دست داشتن 
حکم شماره ٩۵۰٩٩٧6١۳۲۳۰١۰٩١شعبه اول دادگاه حقوقی بندر امام 
خمینی جهت طالق به این دفترخانه مراجعه نموده لذا بدینوسیله مراتب 
به شما اخطار می شود تا درصورت رویت اخطاریه ظرف ده روزپس ازچاپ 

درروزنامه دردفتر خانه حضور به هم رسانید.
سر دفتر طالق 112 ماهشهر -علوی

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری سایپا SX ١۳١ مدل ١۳٩١ به شماره 
به شماره  به شماره موتور  4۵١٧۰۲۵  ایران ٨۲-۵٨۳ص۲۳  انتظامی 
مفقود  تراجی  پور  جان  آسیه  نام  به    ۳4١۲۲٩۰4۲۳۵١٨S شاسی 

گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

متن آگهی 
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای رضا شیر کول بطرفیت شما نسبت 
به دادنامه شماره ٩۵۰٩٩٧66١۰۵۰۰٩4۵ صادره از این شعبه به پیوست 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ میشود 
مقتضی است حسب ماده ۳46 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت 
اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با 

همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد.
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد – آزیتا بابابیک .  

وزیر ورزش و جوانان درخصوص حمایت از جوانان 
تمام  وجود  با  دولت  گفت:  ازدواج  وام  اختصاص  و 
آن  با  گذشته  سال  سه  در  که  اقتصادی  تنگناهای 
وام  نیاز  مورد  منابع  تأمین  زمینه  در  بوده،  مواجه 
ازدواج از طریق سیستم بانکی با توجه به اینکه این 
وام از سه به ١۰ میلیون افزایش داشته، بسیار موفق 

ظاهر شده و رشدی خوبی داشته است.
از  اینکه امسال تاکنون بیش  با اشاره به  سلطانی فر 
٧۰۰ هزار وام ١۰ میلیون تومانی به جوانان پرداخت 
نیز  وام  پرونده  هزار  اکنون ۳۰۰  گفت:  است،  شده 
تشکیل شده است که به زودی پرداخت می شود و ما 
امیدوار هستیم تا پایان سال ٩۵، کارنامه درخشانی 
در حوزه وام ازدواج که به عددی بیش از یک میلیون 

وام ١۰ میلیونی خواهد رسید را شاهد باشیم.
وزیر ورزش و جوانان با یادآوری این نکته که نظام 
از  مانده  جا  به  آثار  دچار  همچنان  ما  اقتصادی 
تحریم های سال های گذشته است، گفت: دولت در 
حال خروج از وضعیت پیش از برجام است و با این 
اقدامات حمایتی خود در مورد  از وظایف و  شرایط 
جوانان کوتاهی نکرده و خوشبختانه کارنامه دولت، 

کارنامه مثبتی در این حوزه بوده است.
وی افزود: با توجه به احکام خوبی که در برنامه ششم 
در خصوص تامین منابع مناسب برای بخش ورزش 
و بخش جوانان پیش بینی شده، سال آینده در حوزه 

جوانان و ورزش خبرداد.

گفت:  مدیریت  سازمان  بازتوانی  و  بازسازی  معاون 
تحت  کشور  در  ها  ساختمان  درصد   ١۰ از  کمتر 

پوشش بیمه هستند.
اشاره  با  بجنورد،  در  زلزله  ملی  همایش  در  لطیفی 
خیلی  موضوعات  از  یکی  ریسک  مدیریت  اینکه  به 
مهم به هنگام مواجه با مخاطرات است، افزود: اما در 

کشور به این موضوع کمتر توجه شده است.
وی ادامه داد: بیمه کردن خانه ها یکی از موضوعاتی 

است که در مدیریت ریسک باید به آن توجه شود.
مواجه  مخاطره   ١٨ با  ایران  اینکه  بیان  با  لطیفی 
است که یکی از آن ها زلزله است، اظهار کرد: برای 
مدیریت هر مخاطره باید برای قبل و بعد از بروز آن 

برنامه ریزی های الزم وجود داشته باشد.
مقابله ای  نگاه  همچنان  متاسفانه  کرد:  تصریح  وی 
نگاه  هنوز  و  دارد  وجود  کشور  در  مخاطرات  با 
بازسازی و  نیامده است. معاون  پیشگیرانه به وجود 
بازتوانی سازمان مدیریت با تاکید بر اینکه آموزش به 
منظور مواجهه با مخاطرات یکی از موضوعات مهمی 
است که باید به آن توجه شود، بیان کرد: آموزش ها 

در کشور ارائه می شود اما هنوز پاسخگو نیست.
نباید  زلزله  همچون  مخاطراتی  با  کرد:  تاکید  وی 
مقابله کرد بلکه باید همزیستی را در دستور کار قرار 
گرفت، این در حالیست که در برخی از مناطق کشور 
شاهد آن هستیم که مسکن های مهر در مسیر سیل 

ساخته شده اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ١4 هزار مدرسه 
غیر دولتی در سطح کشور وجود دارد.

در  دولتی  غیر  مدارس  بر  کرد:  گرداظهار  مرضیه 
سطح کشور نظارت وجود دارد.

وی بیان کرد: ١4 هزار مدرسه غیر دولتی در سطح 
کشور وجود دارد.

توسعه  و  غیردولتی  مدارس  سازمان  رئیس 
مشارکتهای مردمی و امور خانواده تصریح کرد: این 
مدارس  محاسبه  بدون  دولتی  غیر  مدارس  تعداد 

پیش دبستانی و بزرگساالن است.
این تعداد مدارس یک میلیون  گرد عنوان کرد: در 
و 4۰۰ هزار دانش آموز مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: در چهارچوب قوانین و مقررات توسط 
شورای نظارت مرکزی و استانی در تمام حیطه ها 
اعم از آموزشی، اداری، مالی و پرورشی نظارت کلی 

بر تمام مدارس غیر انتفاعی کشور وجود دارد.

کارنامه درخشان دولت درخصوص 
اعطای وام ازدواج

کمتر از ١٠ درصد ساختمان ها 
در کشور تحت پوشش بیمه هستند

وجود ١4 هزار مدرسه غیردولتی 
در کشور



6 آگهیشنبه 9 بهمن 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3409

متن آگهی
حیدری  پژمان  آقای  وکالت  پرویزبا  فرزند  دهکردی  بلوطی  قیصر  آقای  خواهان 
والهام  عبدالعلی  فرزند  اسکندری  جواد  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
میردارهریجانی فرزند ابوالقاسم به خواسته الزام به تنظیم سند خودروتقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرکرد نموده که جهت رسیدگی به شورای حل اختالف 
دادگستری   – کاشانی  خیابان   – درشهرکرد  واقع  شهرکرد  شهرستان   ۲ شماره 
شهرستان شهرکرد – مجتمع شوراه های حل اختالف شهرکرد ارجاع وبه کالسه 
 ١۳٩۵/١۲/١۰ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ٩۵۰٩٩٨۳٨44۲۰۰4٧4
وساعت۰٩:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
وانقالب  عمومی  های  داداگاه  دادرسی  آئین  قانون   ٧۳ ماده  تجویز  وبه  خواهان 
درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
شود تا خوانده/متهم پس ازنشر آگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
الهه آژگار- دبیر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان شهرکرد

دادنامه
پرونده کالسه ٩۳۰٩٩٨١٩۲۲۰۰۰۵٨٩شعبه ١۰۳ کیفری دو شهر تنکابن ١۰۳ 

جزایی سابق تصمیم نهایی شماره ٩۵۰٩٩٧١٩۲۰٩۰۰٨6۵
شاکی : حسین عبدلی فرزند ولی محمد به نشانی شهرستان کرج ترمینال شهید 

تالتری دفتر شرکت جوان سیر ایثار 
متهم : علی رنجی به نشانی شهرستان کرج ترمینال شهید کالنتری دفتر جوان 

سیر ایثار 
اتهام : ضرب و جرح عمدی 

رای دادگاه : در خصوص اتهام علی رنجی متواری فاقد سابقه کیفری دائر به ایراد 
جدح عمدی نسبت به حسین عبدلی دادگاه با توجه به مفاد کیفر خواست صادره 
اظهارات  و  قانونی  پزشکی  های  گواهی  و  خصوصی  شاکی  شکایت  و  دادسرا  از 
انطباق عمل  با  انتسابی را محرز و مسلم دانسته  بزه  گواه و متواری شدن متهم 
ارتکابی متهم با مواد 44٨و۵4٩و 4۵۲و46۲ و بند الف ماده 4٨٨و44٩و۵۵٩ قانون 
مجازات اسالمی مشارالیه را به پرداخت دو درصد دیه کامله بابت ارش نقص عضورا 
محدودیت حرکتی در انگشت چهارم دست چپ در حق شاکی محکوم می نماید 
رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس 

قطعی است م. الف ٩٧6
رییس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 تنکابن – عبداله اقبالی 

دادنامه 
پرونده کالسه ٩۳۰٩٩٨١٩۲۲۵۰۰٨٩٧ شعبه ١۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان 

تنکابن ١۰۲ جزایی سابق تصمیم نهایی شماره ٩۵۰٩٩٧١٩۲۰٨۰۰٧٧۲
شاکی :آقای پرویز سهی کیش فرزند احمد به نشانی شهرستان تنکابن نشتارودپات 

کله زوارک مهر ١
متهمین : ١- خانم فوزیه سیار شهری به نشانی متواری ۲- عیسی بابازاده فرزند 

عباداله به نشانی نشتارود خ ١٧ شهریور جنب نمایشگاه باران 
اتهام سرقت مستوجب تعزیر 

رای دادگاه 
برابر کیفر خواست صادره آقای ١- عیسی بابازاده فرزند عبادا... و ۲- خانم فوزیه سیار 
شهری فرزند مصطفی متهم هستند به سرقت دو دستگاه گوشی موبایل شاکی حالیه 
صرف نظر از عدم دستیابی و عدم حضور متهمین با وصف احضار و نیز نشر آگهی با 
عنایت به شکایت شاکی خصوصی دفاعیات بالوجه متهم ردیف اول در دادسرا گزارش 
مرجع انتظامی پاسخ استعالم از ایرانسل و سایر محتویات پرونده دادگاه اتهام را وارد 
تشخیص و با انطباق آن بر ماده 66١ قانون مجازات اسالمی هریک از متهمین را 
عالوه بر رد مال مسروقه )به شرح کیفر خواست ( به تحمل یک سال حبس تعزیری 
و ۳۰ ضربه شالق محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف ۲۰روز قابل واخواهی در 

این دادگاه و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در استان می باشد م. الف ٩٧٧
رییس شعبه 102 کفری 2 تنکابن – امیر احدی َ

آگهی مزایده نوبت اول 
احتراما بدینوسیله باستحضار میرساند در پرونده کالسه ٩۳۰١١۰اجرایی شعبه اول 
دادگاه عمومی میاندرود محکوم علیه حسن طالبی به پرداخت مبلغ ۲۵۰عدد سکه 
تمام بهار آزادی معادل ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال در حق محکوم له سیده فاطمه غنی 
زاده و مبلغ ۲۵۵۰۰۰ ریالبعنوان نیم عشر دولتی محکوم گردیده است محکوم علیه 
تاکنون نسبت به پرداخت دیون خود هیچ اقدامی ننموده است با توجه به معرفی 
محکوم له یک باب منزل مسکونی با عرصه ای حدود ١۵۰ متر مربع با بنای سه 
طبقه که طبقه دوم بنا به درخواست محکوم له که دو خوابه در مرحله سفت کاری 
که به مساحت ١۰۰ متر مربع که وفق نظریه کارشناس منتخب دادگاه قیمت آن 
۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد و از طریق مزایده در مورخه ٩۵/١١/١٨ روز دوشنبه از 
ساعت ١۰ الی ١١ صبح بفروش میرسد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری 
مزایده جهت اطالعات بیشتر به دفتر شعبه اول دادگاه میاندرود مراجعه نمایند 
مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع و برنده آن کسی است که باالترین قیمت 
را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی المجلس ده درصد بهای پیشنهادی اخذ و 
بقیه حداکثر یکماه دیگر دریافت خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ را بصورت کامل 
پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات 

قانونی خواهد بود م.الف ۳۰۰
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان میاندرود رضایی 

آگهی
شماره ابالغنامه :٩۵١۰١۰۲۲٩۰۲۰٨4۵۲   شماره پرونده :٩۵۰٩٩٨۲۲٩۰۲۰۰4٩٩ 

شماره بایگانی شعبه :٩۵۰۵۰٩   تاریخ تنظیم :4/١١/١۳٩۵ 
امیدی دادخواست به طرفیت خواندگان حسن مظفری و مهدی  خواهان محمد 
علیزاده به خواسته تسلیم مبیع تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان رباط کریم 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم 
ارجاع و به کالسه ٩۵۰۵۰٩ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آ ن ٩۵/١۲/١۰ ساعت 
٨:۳۰ تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خواندگان و در خواست وکیل 
خواهان وبه تجویز ماده ٧۳ قانون آ یین دادرسی دادگاه  های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آ گهی 
می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی و اطالع از مفاد آ ن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشا نی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد . م الف ۲۲۰٧ 
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – محمدی 

ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان خانم ستاری فر فرزند محمد علی دادخواستی بطرفیت خوانده امیر خسرو 
سبزیان فرد فرزند امیر بخواسته اعتراض ثالث اجرایی تقدیم دادگاههای عمومی 
و انقالب خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی خرم 
آباد واقع در خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع 
بتاریخ  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ٩۵۰٩٩٨66١۰6۰۰6٨٨ کالسه  به  و 
١۳٩۵/١۲/١۵ ساعت ٩ صبح تعیین گردیده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ٧۳ 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 ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان مدیریت شعب بانک سپه منطقه چهارمحال وبختیاری  به مدیریت آقای 
طرفیت  به  دادخواستی  کوثری  مریم  خانم  وکالت  وبا  طبایی  منصوریان   سعید 
محمدرضا کریمی  فرزند مرتضی و مهدی کریم زاده فرزند علی رحم  به خواسته 
مطالبه وجه بابت قراردادومطالبه خسارا ت دادرسی ومطالبه خسارت   تاخیرتادیه  
تقدیم  دادگاه شعبه هفتم حقوقی شهرکرد نموده که  به کالسه ٩۵۰۲٨٩ح/٧ 
ثبت گردیده است وبه علت مجهول المکان بودن خوانده گان  و درخواست خواهان 
وبه تجویزماده ٧۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی 
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده گان  پس از نشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
دریافت  نسخه ثانی  دادخواست وضمائم درجلسه رسیدگی مورخ ٩۵/١۲/۲١ساعت 

٨/۳۰ جهت رسیدگی حاضرگردند.
امانی ـ مدیردفتر شعبه هفتم حقوقی  دادگستری شهرکرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقای مجید احمدی داراي شناسنامه شماره ۳٨۰ به شرح دادخواست به کالسه 
٩۵۰6۲١/6۵ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بهنام احمدی بشناسنامه ١6۵٩6 در تاریخ ١۳٩۵/٩/١١ اقامتگاه دائمي 

خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
١-مجید احمدی ش ش ۳٨۰ متولد ١۳4۳ صادره از ساوه نسبت پدر متوفی

۲-گلزار عموزاده پشکوه ش ش ١۰44 متولد ١۳4۰ صادره از کرج  نسبت مادر 
متوفی

۳-الهام شیخی ش ش 6١4۰۰۰۳۲۲6 متولد ١۳٧4 صادره از انگوران نسبت همسر 
متوفی

4-آرسام احمدی ش ش ۰۳١۵٩۰4۵۰١ متولد ١۳٩۳ صادره از ماهدشت نسبت 
فرزند ذکور متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 4۲۵ م/الف
کرامت - رئیس شعبه 3 شورای حل اختالف کرج 

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   6٧ ش:  ش  به  طبازواره    رفیعی  خانم  صبا 
١۲١4/۲64/٩۵ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید رضا هاشمی   به ش ش:٨٩  در تاریخ ٩4/۳/٧ اقامتگاه دائمی 
خود را بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ١- صبا 
خانم رفیعی طبازواره   به ش ش: 6٧ ت ت:١۳۲۵   صادره اردستان همسر متوفی 
۲- سراب هاشمی   به ش ش: ۳44۵  ت ت:١۳4٧   صادره تهران دختر متوفی 
۳- آرمین علی هاشمی   به ش ش: ٧۲  ت ت:١۳۵۳   صادره نیویورک پسر متوفی 
4- سید بهزاد هاشمی   به ش ش: ٨6٧6  ت ت:١۳6۳   صادره شمیران پسر متوفی 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
باستناد ماده ۳6١ قانون امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.١۲٩6٩٨/١١۰           
 رئیس حوزه 264 شورای حل اختالف تهران

آگهی
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای عبداله اسفندیار پور بروجنی بطرفیت حرمت 
آهنیان مقدم – ابوذر سلیمانی زردآلو – فاطمه آهنیان مقدم – رقیه سهرابی – رحیم 
بزرگی ساطی سفلی –رضا آهنیان مقدم-نصرت آهنیان مقدم – قربانعلی واحدی –

معصومه آهنیان مقدم – محسن تاجیک – مهدی آهنیان مقدم- حسام تقوی-امن 
ا... خلیفه قشالقی –عذری آهنیان مقدم-خواسته/ اتهام: مطنسبت به دادنامه شماره 
٩۵١۲٧۳ صادره از این شعبه ، به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید 
نظر خواهی به شما ابالغ می شود . مقتضی است حسب ماده ۳46قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس 
از رویت اخطاریه ، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید . واال پرونده با 

همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد .
م-الف 4998     منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(بخش قرچک- زهرا مابادی

آگهی
شماره ابالغنامه :٩۵١۰١۰۲۲٩۰۲۰٨44۵  شماره پرونده :٩۵۰٩٩٨۲۲٩۰۲۰۰۳٨6 

شماره بایگانی شعبه :٩۵۰۳٩۳   تاریخ تنظیم :4/١١/١۳٩۵ 
اقای  با وکالت  له آقای مهدی مهربانی  بموجب در خواست اجرای حکم محکوم 
مصطفی فتحی نژاد به شماره ٩۵١۰۰٩۲۲٩۰۲۰۲۰۳٨ و شماره دادنامه مربوطه 
٩۵۰٩٩٧۲۲٩۰۲۰١۰١۰ و محکوم علیه آ قای محمود رضا گلی محکوم است به 
پرداخت مبلغ ۲4۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و پرداخته تاخیر تادیه از زمان سر 
رسید اغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الو کاله وکیل ۲- حق 

االجرا در حق صندق دولت که بر عهده محکوم علیه می باشد ./ م الف ۲۲۰۵ 
مدیر شعبه دوم محاکم عمومی رباط کریم 

آگهی ابالغ
 دادنامه از طریق روزنامه رسمی کثیر االنتشار طبق تبصره ماده ۳۰۲ 

میرچگنی  فریبا  خواهان  خواده سمیراشاکرمی  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
دادگاه  دهم  شعبه  به  ریال   ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ طلب  مطالبه  بخواسته  دادخواستی 
عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد تقدیم کرده که به شماره ٩۵١۲۲۰ بایگانی ثبت 
گردیده پس از طی مراحل قانونی بموجب رای شماره ٩۵/۰۰١4۲٨ حکم به اعسار 
از هزینه دادرسی به مبلغ ١٧/۵۰۰/۰۰۰ ریال صادر و اعالم گردیده می باشد مراتب 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه اعتراض دارید در مهلت قانونی طی دادخواستی 
رسمی با تعیین آدرس دقیق خود بدفتر دادگاه اعالم دارید پس از گذشت مهلت 

قانونی حکم قطعی و قابل اجراء می باشد. 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید 
آگهیگوهری سراب .

شماره: 4۲۵/١/٩۵   تاریخ 4/١١/٩۵ 
به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ٩۵-۵4٨ مورخ ٩۵/6/۲۳ قاضی محترم شورا 
در حوزه شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم موضوع پرونده کالسه ١/٩۵/4۲۵ 
محکوم علیه مهدی اصفهانی محکوم است به اجرای مفاد دادنامه ٩۵-۵4٨ در حق 

محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
در حق محکوم له / لها جالل سعیدی لذا مفاد اجرائیه طی یک نوبت به تربیت مقرر 
در مادتین ١١٨ و ١١٩ قانون اجرای احکام مدنی آ گهی می گردد و ده روز پس از 
آ ن به موقع اجرا گذاشته می شود و بر اساس ماده ٩ قانون فوق الذاکر برای عملیات 
اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه / علیهم نخواهد شد مگر اینکه محل 

اقامتگاه خود را اعالم نماید ./ج ٨٨٨6  م الف ۲۲۰4 
دبیر خانه حوزه شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 

برگ اجراییه )11/188/95(
مشخصات محکوم له محمد علی شعبانپور با وکالت کاظم علیزاده ۲- محمد بهرام 

پور  به نشانی بابل کمربندی غربی بهار ۲١ س افالک 
مشخصات محکوم علیه 

مهدی فالح فرزند شعبانعلی به نشانی  مجهول المکان 
بموجب رای شماره ۵۵6در تاریخ ٩۵/۵/۳١ شعبه ١١ شورای حل اختالف شهرستان 
بابل محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ پانصد و سی هزار  ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارت  تاخیر تادیه از زمان سررسید ٩۵/۲/١۵چک تا هنگام پرداخت بر 

مبنای نرخ تورم در حق خواهان 
مسئول دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل

متن اگهی 
دادگاه  شعبه  این  در  که  پرونده ٩۵۰٩٩٨66١۰6۰۰4۲۵  محتویات  حکایت  به 
تحت رسیدگی می باشد اعالم گردیده که آقای ولی یاراحمدی از سال ١۳٧۵ 
غایب و ناپدید شده و هیچگونه خبری از نامبرده در دست نیست لذا بدین وسیله 
ضمن اعالم مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب یاد شده دارند دعوت می 
شود اطاعات خود را به نحو مقتضی در اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی ازکسی 
تضییع نگردد این آگهی سه نوبت متوالی هریک به فاصله یک ماه در اجرای ماده 
١۰۲۳ قانون مدنی در امور مدنی در یکی از جراید محلی )استانی شهرستان خرم 
آباد ( و یکی از جراید کثیر االنتشار تهران منتشر می گردد بدیهی است چنانچه 
یک سال از تاریخ اولین اعالن )نشر آگهی ( حیات غایب ثابت نشود حکم موت 

فرضی او صادر خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –حمید 
بازوند.   

اگهی وقت دادرسی
بدینوسیله به آقای سید محسن طباطبایی فرزند سید طه که فعال مجهول المکان 
بوده و در دسترس نمیباشد بنا به تجویز ماده ۳44قانون آئین دادرسی کیفری و 
حسب دستور دادگاه در یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ می شود جهت دفاع از 
اتهام انتسابی خود مبنی بر خرید و فروش مال غیر در کالسه ٩۵۰۵۲۵ در تاریخ 
٩6/١/۲٨ ساعت ١۰۰۰ در شعبه ١۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین حاضر 
شود عدم حضور مانع از رسیدگی قضایی نبوده دادگاه غیابا اقدام و رای مقتضی را 

صادر خواهد نمود .
خ/ م الف 1248   مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین – شیرکوند

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ١۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اول  هیات   ١۳٩4/١۲/۲۰ ١۳٩46۰۳۳١۰١۰۰۰۵6٧۵مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   /
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  کرج - ناحیه دو تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمودعلی مرتضوی راد فرزند صدقعلی بشماره 
شناسنامه ۳ شماره ملی ١۵۳۳٨۰٨٩١۰ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ١٩١/4۰ مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۲4٩ فرعی از ۳6١ اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک 
رسمی محمدتقی اکبرین گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ١۵ روز آگهی می-شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
انتشار آگهی  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  سند مالکیت متقاضی 
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.  4۲۳ م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ١۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ١۳٩۵6۰۳١6۰46۰۰۰۰٩۰  مورخ 
۲۵  /  ١۰  /  ٩۵  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در حوضه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای هوشنگ کنعانی به شماره شناسنامه ١۰ ده صادره از روانسر فرزند توفیق 
با کدملی ۵٩6٩٨64٧٩١  درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور 
سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 44٩  / ٩١ تشکیل وبه هیات موضوع 
قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده ۳ قانون 
وماده ١۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه و 
حیاط را به مساحت ١١  / ۲64  مترمربع به نام آقای هوشنگ کنعانی  از پالک ... فرعی 
از۵۲  اصلی گرمخانی واقع در بخش ١۲ کرمانشاه )معروف به گرمخانی (واقع در بلوار 
۲۲ بهمن کوچه شقایق ٨ کوچه ریبواریک  که از آقای احمد عمادی نژاد ومحمدویسی 
مع الواسطه از زارع صاحب نسق آقای محمدویسی فرزند عبدالکرم )مالک رسمی(علی 
اکبر ویسی  می باشد صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ١۵روز آگهی 
می شود تا چنان چه کسانی که نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم 
ورسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
درصورت  انقضای مدت مذکوروعدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

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

تاریخ انتشار ا ول  ٩   /   ١١  /   ١۳٩۵  تاریخ انتشار دوم ۲4   /  ١١   /   ١۳٩۵

آگهی مزایده نوبت اول 
در پرونده کالسه ٩۳۰١۵٧ اجرایی شعبه دوم دادگاه عمومی میاندرود مطابق دادنامه 
شماره ٩۲۰٩٩٧١٩٨4۲۰۰۲٧4مورخ ٩۲/6/6 صادره از شعبه دوم دادگاه محکوم 
علیه حبیب اله اصغری محکوم به پرداخت مبلغ ١64/١۵۲/۰۳٧ریال در حق محکوم 
له اکبر غالم نژاد و مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی محکوم گردیده است 
با معرفی مال یک قطعه زمین واقع در شهر سورک روبروی جهاد  محکوم علیه 
کشاورزی به مساحت 4۳٧ متر مربع از قرار متر مربعی )عرصه و اعیان ( ۵/۵۰۰/۰۰۰ 
ریال در عرصه ملک تعرفه شده سوله بمساحت حدودا ۲۰۰ متر مربع ارتفاع ۵/۵ 
متر با کاربری مسکونی و مابقی عرصه در حد شمالی سوله و حد جنوبی سوله 
مشاهده گردیده ارزش ششدانگ عرصه و اعیان مجموعا مبلغ ۲/4۰۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
میباشد و از طریق مزایده در مورخ ٩۵/١۲/٧ روز شنبه از ساعت ١۰ الی ١١ صبح 
بفروش میرسد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطالعات 
بیشتر به دفتر شعبه اول دادگاه عمومی میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت 
کارشناسی فوق شروع و برنده آن کسی است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از 
برنده مزایده فی المجلس ده درصد بهای پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یکماه دیگر 
دریافت خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ را بصورت کامل پرداخت نماید در صورت 
عدم پرداخت سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود م.الف ۳۰١

مدیر دفتر شعبه دوم  دادگاه عمومی شهرستان میاندرود عسکری دانش 

متن آگهی
حقوقی  عمومی  دادگاه  پنجم  شعبه   ٩۵۰٩٩٨66١۰۵۰۰۳6۳ کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ٩۵۰٩٩٧66١۰۵۰۰٩4۵ 
خواهان :آقای رضا شیر کول فرزند عابدین با وکالت خانم فاطمه فرزان مهر فرزند 
خیرعلی به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد  -خ رازی نرسیده به میدان 
سمت راست پ ٧٩ همراه ۰٩١۲۳۳٨١۲۳٧ و خانم سمیه فرزان فرزند خیرعلی 
به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد  -خ رازی نرسیده به میدان سمت 
راست پ ٧٩ همراه ۰٩١۲۳۳٨١۰۲۵ –خواندگان : ١-آقای حسین افروزه فرزند 
نورمحمد به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد –دره گرم بوستان ۵ فرعی 
4 ۲-شرکت سهامی بیمه کوثر )سهام عام (با وکالت آقای باقر جابری فرزند درویش 
به نشانی خیابان ستارخان –بعد از فلکه اول –بعد از چهارراه اسدی –روبروی برج 
مرجان پالک 6١۵ ساختمان ٧٧٧ ط4 واحد ٨ – خواسته ها :١-مطالبه خسارت 

دادرسی ۲-مطالبه دیه 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای رضا شیرکول با وکالت خانم سمیه فرزان 
عام  )سهامی  کوثر  بیمه  ١-شرکت  خواندگان  طرفیت  به  مهر  فرزان  فاطمه  و 
(۲-حسین فرزام به خواسته مطالبه دیه صدور حکم به محکومیت خواندگان به 
پرداخت ۵١/۵ درصد دیه کامل مرد مسلمان بصورت یوم االداء به انضمام هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات 
پرونده نظر به اینکه در خصوص خوانده ردیف دوم سابقا به موجب دادنامه شماره 
٩4۰٩٩٧66١۳٩۰۰١۰4٩ صادره از شعبه ١۰۵ کیفری ۲ دادگاه عمومی خرم آباد 
رسیدگی گردیده و دادنامه قطعیت یافته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
دیه صدمات وارده به خواهان صادر گردیده)صرف نظر از اعالم رضایت خواهان 
نسبت به خوانده در پرونده اجرای (به لحاظ اعتبار امر مختومه مستندا به بند 6 از 
ماده ٨4 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد 
و در خصوص خوانده ردیف اول با عنایت به اینکه شرکت بیمه به جانشینی قائم 
مقامی از مقصر حادثه مسئول پرداخت خسارات وارده به اشخاص ثالث می باشد و 
در مانحن فیه که خواهان در پرونده اجرای به کالسه ١۰/٩۵ اجرای احکام کیفری 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد نسبت به مقصر حادثه خوانده ردیف دوم و 
شرکت بیمه درخصوص کلیه حق و حقوق خود اعالم رضایت و گذشت بی قید و 
شرط نموده فلذا دعوی خواهان از نظر دادگاه غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 
١٩٧ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می گردد 
رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر استان لرستان میباشد. 
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد –حجت اله سلیمیان 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای منوچهرمحمودی  با  تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت ششدانگ  یک قطعه زمین    به شماره ٧٨۰ فرعی از 
۳۳۵ اصلی جزءحوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ به نام  نامبرده مورد ثبت صفحه 
۳٨٧ دفتر امالک ۳٩ ثبت و سند بشماره چاپی ۵4۲٧ صادر  و به علت  سهل 
انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است . لذا 
مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده ١۲۰ آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 

عمل گردد. م/الف ٧۰4
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

دادنامه 
 ٩۳۰٩٩٨۲٩۲۲۳۰۰٨۳6  : کالسه  های  پرونده 
عمومی  دادگاه  اول  شعبه   ٩۳۰٩٩٨۲٩۲۲۳۰ و 
شماره  نهایی  تصمیم  قرچک  شهرستان  حقوقی 
٩۵۰٩٩٧۲٩۲۲۳۰١۲٧۳ خواهان ها : ١- آقای عبدا... 
آقای  وکالت  با  شکرا...  فرزند  بروجنی  پور  اسفندیار 
مصطفی سهرابی درخشان فرزند امرا... به نشانی تهران 
– خ شریعتی – سه راه طالقانی – ابتدای خ خواجه 
نصیر – نبش کوچه گیتی – ساختمان طوس – طبقه 
فرزند  تبریزی  ملکی  ناصر  . ۲-آقای  واحد ١4   –  ۵
غالمحسین با وکالت آقای یعقوب شیرکوند صالح آباد 
فرزند کرمعلی به نشانی شهرک اصالح بذر – نبش 
ابوذر  آقای   -١ : . خواندگان  – پالک ٩  فتح  کوچه 
تقوی  آقای حسام  اشرف ۲-  فرزند  زردآلو  سلیمانی 
فرزند خلیل ۳-خانم رقیه سهرابی فرزند خدامراد 4- 
آقای مهدی عظیمی  آهنیان مقدم ۵-  آقای مهدی 
فرزند پرویز 6- آقای قربانعلی واحدی فرزند ابراهیم 
٧-خانم فاطمه آهنیان مقدم ٨-خانم معصومه آهنیان 
مقدم ٩ -آقای حرمت آهنیان مقدم ١۰-آقای رحیم 
عذری  خانم  اختیار١١-  فرزند  سفلی  ساطی  بزرگی 

آهنیان مقدم ١۲-آقای محسن تاجیک فرزند حسین 
١۳- آقای امن ا... خلیفه قشالقی فرزند سعادت ١4-
به نشانی مجهول  آقای نصرت آهنیان مقدم همگی 
المکان . ١۵-آقای علی سیفی فرزند انصاف علی به 
نشانی زیباشهر –خ۲4 متری –کوچه میالد 6-پالک 
فرزند  باصری  فرزانه شجاعی  . ١6- خانم  ۵٩و 6١  
آقای   -١٨ باصری  احمدی  زهره  .١٧-خانم  محمد 
فرزند محمد ١٩- خانم  باصری  امیرحسین شجاعی 
شجاعی  محمد  ۲۰-آقای  باصری  شجاعی  شهربانو 
باصری فرزند اروجعلی همگی به نشانی بروجن –خ 
 . نانوایی مدرس –پ ١۳٩  فردوس شمالی – جنب 
۲١- آقای قادر گوزلی فرزندابراهیم به نشانی زیباشهر 
–خ۲4 متری –کوچه میالد 6 پالک ۵٩ . ۲۲- آقای 
عبدا... اسفندیار پور فرزند شکرا... به نشانی بروجن – خ 
. ۲۳- آقای  –پالک ١4  – فرعی یکم  رازی شمالی 
محمد شجاعی فرزند اروجعلی به نشانی بروجن –خ 
نانوایی مدرس –پ ١۳٩ .  فردوس شمالی – جنب 
آقای  وکالت  با  غالم  فرزند  تبریزی  ناصر  آقای   -۲4
یعقوب شیرکوند صالح آباد فرزند کرمعلی به نشانی 
 . –پالک ٩  فتح  کوچه  نبش   – بذر  اصالح  شهرک 
دادرسی  خسارات  کلیه  ١-مطالبه   : ها  خواسته 
است(  ملک  سند  )موضوع  رسمی  سند  ابطال   -۲

۳-الزام به تنظیم سند رسمی ملک 4-دعوی تقابل 
مبنی بر ایطال مبایعنامه  ۵- دستور موقت مبنی بر 
جلوگیری از نقل و انتقال در پالک ثبتی . گردشکار 
: دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با استعانت از 
خداوند متعال ختم دادرسی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید . ))رای دادگاه(( در 
از  خصوص دعوی اقای مصطفی درخشان به وکالت 
آقای عبدا... اسفندیار پور به طرفیت آقایان ١- محمد 
شجاعی توضیح اینکه نامبرده در اثناء رسیدگی فوت 
کرده و ورثه ی وی معرفی شده اند .۲- ناصر ملکی 
تاجیک ۵-علی  محسن  تقوی 4-  تبریزی ۳-حسام 
سیفی 6-مهدی عظیمی ٧- قادر گوزلی ٨- قربانعلی 
ا... خلیفه قشالقی ١۰-رقیه سهرابی  واحدی ٩-امن 
ساطی  بزرگی  ١۲-رحیم  زردالو  سلیمانی  ١١-ابوذر 
١۵-نصرت  آهنیان  عذرا   -١4 آهنیان  فاطمه   -١۳
آهنیان ١6-حرمت آهنیان ١٧- معصومه آهنیان ١٨-
رضا آهنیان ١٩-مهدی آهنیان به خواسته صدور حکم 
بر ابطال سند قطعی و ماکیت رسمی به شماره های 
۰٧6۳١٩١ به شماره ثبت ١٧۲١١ صفحه ۳٩٧ دفتر 
١١۳ –١٧۲١۰ص ۳٩4و ١٧۲۰٨ص ۳٨٨طبق سند 
شماره ١۰4۳٨۰مورخ ١۳٨٧/۵/٧ دفترخانه شماره ۳ 
مورخ   ١۰4۳٨۰ شماره  سند  طبق   ١٧۲۰٧ قرچک 

٨٧/۵/٧—٩١44ص۳۰4به شماره چاپی ۳4۰۵۲6و 
سپس الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم 
سند رسمی انتقال مقدار ۲۵۰۰ مترمربع مشاع از یک 
قطعه زمین به پالک ثبتی ١١4 فرعی از 4٨ اصلی 
احتساب  با  مبیع  تحویل  و  قرچک   آباد  مافی  قریه 
چنین  خواهان  خواسته  خالصه  دادرسی  خسارات 
از  الی ١٩ به حکایت  است که خواندگان ردیف ١۳ 
اصلی  از 4٨  فرعی  ثبتی ١١4  پالک  مالکین  اسناد 
قریه مافی آباد بوده اند خوانده ردیف سوم به وکالت 
را  از طرفین مالکین حق فروش پالک ثبتی مذکور 
به خوانده ردیف 4 تفویض و محول نموده و خوانده 
ردیف 4 نیز به خوانده ردیف ۲ واگذار و تفویض نموده 
است و خوانده ۲ نیز مقدار ۲۵۰۰ متر مربع از پالک 
ثبتی موصوف را به موجب مبایعنامه عادی در تاریخ 
معامله  ثمن  کل  و  فروخته  موکل  به   ١۳٨۰/۲/١۵
اینکه مراجعات مکرر  با توجه به  را دریافت نموده و 
به فروشنده برای انتقال سند رسمی و تحویل مورد 
تنظیم  دعوای  با طرح  بوده ضمنا  نتیجه  بی  معامله 
شعبه  رای  موجب  به  اختالف  حل  شورای  در  سند 
پنجم شورا خواندگان به تنظیم سند محکوم اما در 
انتقال ملک امکان اجرا  مرحله اجرای حکم به علت 
میسر نشده لذا با توجه به واگذاری ملک به دیگران 

و ضرورت ابطال سند انتقال اجابت خواسته را تقاضا 
نموده است دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده 
استعالمات به عمل آمده از ثبت اسناد و امالک قرچک 
و صرف نظر از اظهار کارشناس منتخب که اعالم نموده 
ناصر تبریزی از از ۵۰۰۰ متر مربع مشاع مقدار ۲۵۲۵ 
مترمربع را واگذار و الباقی آن در سهم ایشان موجود 
است و با فرض صحت ادعای خواهان مبنی بر اینکه 
فروشنده ) ناصر تبریزی ( در حال حاضر ملکی برای 
تحویل ندارد از آنجا که خواندگان به طور قانونی و با 
عقدالبیع مالک زمین تصرفی خود شده اند و فروشنده 
ملک به خواهان ناصر ملکی تبریزی از مالکین اصلی 
وکالت داشته و وکالت مانع فروش مالکین نمیشود و 
ابطال سند های متعدد موجب تزلزل معامالت صحیح 
و بی اعتباری اسناد رسمی میگردد و با توجه به اینکه 
بر فرض صحت و وقوع عقد البیع بین خواهان و خوانده 
ناصر ملکی تبریزی اثر بیع بین طرفین جاری است و 
تحمیل آن بر ثالث نیاز به قبول اراده ثالث دارد که در 
ما نحن فیه ثالث اراده قبول ندارد و با عنایت به اینکه 
خواهان میتواند به جهت اینکه مبیع تلف شده )انتقال 
را به  هم نوعی تلف است ( طرف مقابل )فروشنده( 
یا مثل در  و  بودن  پرداخت قیمت در صورت قیمی 
صورت مثلی بودن ملزم نماید النهایه خواسته خواهان 

قانون  و ١٩٧   ۲ مواد  استناد  به  و  ندانسته  ثابت  را 
آئین دادرسی مدنی حکم به بطالن دعوانی خواهان 
صادر و اعالم مینماید اما در خصوص دعوای متقابل 
آقای ناصر ملکی تیریزی با وکالت یعقوب شیرکوند 
به طرفیت ١-عبدا... اسفندیار پور ۲- محمد شجاعی 
باصری به خواسته ابطال مبایعنامه مورخ ٨/١۲/١۳٧6 
قصد  و عدم  معامله  بودن  و جعلی  به جهت صوری 
معامله و عدم دریافت ثمن معامله با توجه به اینکه 
این موضوع در پرونده کالسه ١٩٩ شعبه ۵ شورای 
حل اختالف  قرچک در دعوای الزام به تنظیم سند 
رسمی مورد بررسی قرار گرفته است و در شعبه دوم 
حقوقی قرچک که در مقام رسیدگی به تجدید نظر 
قرار  بررسی  بوده مورد  آقای محمد شجاعی  خواهی 
گرفته است و دادگاه اصل معامله را وصحت آنرا تایید 
کرده است لذا دادگاه دعوای تقابل را وارد ندانسته و 
به استناد مواد ٨٩ ناظر به بند 6 ماده ٨4 قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم می نماید آرا 
صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
نظر  تجدی  محاکم  در  نظر  تجدید  و  اعتراض  قابل 

استان تهران می باشد .
م – الف 4999     رئیس شعبه اول دادگستری قرچک – 
محمد جعفر مرتضائیان 

آگهی حصروراثت
ازفریدون  بشناسنامه١١۲۰۰۵4۳۵4صادره  پدربهرام  نیانام  آقای/بانوافراکریمی 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  شهردرخواستی 
که١١۲٧/١/٩۵ح مرحوم علی کریمی نیا بشناسنامه١١۲۰۰۵۵66۰صادره فریدون 
عبارتنداز١-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه  شهردرتاریخ٩۵/۵/١٨دردزفول 
شهر  آقوندکیابشناسنامه١١۲۰۰۳٧۲۰4فریدون  ازباال)پدرمتوفیه(۲-خیرالنساء 
متوفی(4- بشناسنامه4۲١6دزفول)زوجه  آقوندچهاربری  )مادرمتوفی(۳-فانوس 
کیارش کریمی نیا بشناسنامه١٩٩١4٧666۳دزفول۵-محمدمهدی کریمی نیابش

کالسه١١۲٧/١/٩۵ح  متوفی(والغیر.پرونده  ناسنامه١٩٩١4۰۰۰١۲دزفول)پسران 
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  شد.اینک  درشوراثبت 
مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
نامه بجزسری ورسمی که  تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت  بدادگاه  ماه  یک 

بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دزفول-محمدرضاعبدی دزفولی

آگهی
شماره ابال غنامه :٩۵١۰١۰۲۲٩۰4۰6٨6٨   شماره پرونده :٩۵۰٩٩٨۲۲٩۰4۰۰٩١6 

شماره بایگانی شعبه :٩۵۰٩۲٩    تاریخ تنظیم :4/١١./١۳٩۵ 
خواهان سید جواد رضازاده سادات زارنجی خوانده :سیاوش بهرام نژاد خواسته :الزام 
به فک پالک خودرو کالسه پرونده ٩۵۰٩۲٩ وقت رسیدگی ١۳٩6/١/۲٧ ساعت 
١۰:۳۰ مراتب آ گهی می شود تا خوانده پس از نشر آ گهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نخسه دوم دادخواست و ضما ئیم 

رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
 م الف 2209 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم هادیلو 
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اطالعیه ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت قایقرانی استان البرز
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درنظر دارد مجمع انتخاب ریاست هیئت قایقرانی را برگزار نماید، لذا 
بدینوسیله از عالقمندان و داوطلبان )آقایان و بانوان( جهت کاندیداتوری ریاست هیئت با دارا بودن شرایط 

ذیل دعوت بعمل می آید.
1 . اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران

2 . تابعیت جمهوری اسالمی ایران
3 . معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور

4 . نداشتن سوء سابقه کیفری
5 . دارا بودن مدرک حداقل تحصیالت فوق دیپلم )کسانی که قبال سابقه ریاست یکی از هیئت های ورزشی استان را داشته اند با 

مدرک تحصیلی دیپلم می توانند کاندیدا شوند - در صورتیکه استعفا نداده باشند(
6 . دارا بودن حداقل 30 سال سن

7 . سکونت در استان البرز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

تصویر شناسنامه + کارت ملی + پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح )جهت آقایان( + آخرین مدرک 
تحصیلی هر کدام دو سری به همراه اصل مدرک + تکمیل فرم مشخصات فردی + ارائه برنامه مورد نظر در جهت توسعه ی رشته ی 

ورزشی و تکمیل فرمهای پرسش و پاسخ + دو قطعه عکس 4 * 3 پرسنلی جدید
مجامع  و  ها  هیئت  عملکرد  بررسی  واحد   – ورزش  امور  توسعه  معاونت  البرز-  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره   : نام  ثبت  مکان 

)خشنودپور( 02632540102
زمان ثبت نام : از مورخ 9 / 11 / 95 لغایت تا پایان وقت اداری 16 / 11 / 95 از ساعت 8 صبح لغایت 14 )به مدت 7 روز کاری(

» ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و انتخابات، شکایت خود را 
به همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند«.

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ١۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
شماره ١۳٩۵6۰۳١6۰46۰۰۰۰٧4   رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان 
اراضی و  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  مورخ  ١۳/ ٨ / ٩۵  هیات موضوع 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در حوضه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید فتاحی  به شماره شناسنامه ١٧4صادره از 
روانسر فرزند محمد با کدمل ۵٩6٩۵۲٨۵۳6درخواست رسیدگی به قولنامه عادی 
خریداری خود وصدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 46۵ / 
٩١تشکیل وبه هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر 
رای فوق مستندا به ماده ۳ قانون وماده ١۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند 
مالکیت ششدانگ یک باب خانه را به مساحت۰٧/ ٧6 مترمربع به نام آقای مجید 
فتاحی  از از پالک ...فرعی از۵۲  اصلی گرمخانی واقع در بخش ١۲ کرمانشاه )معروف 
به گرمخانی (واقع در روانسر بلوار۲۲بهمن کوچه شقایق ۳ کوچه هیمن ٨  که از 
آقای منوچهر چراغ پور مع الواسطه از زارع صاحب نسق آقای مولود ومحمود مرادی 
فرزندان علی )مالک رسمی( می باشد صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به 
فاصله ١۵روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت  صدور سند مالکیت مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را کتباً به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا 
معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  انقضای مدت مذکوروعدم  وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود 
 یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار ا ول  ٩  /  ١١   /  ١۳٩۵  تاریخ انتشار دوم ۲4   /   ١١   /   ١۳٩۵

دادنامه
شماره پرونده ١4/4١۵/٩4-١4/4۰٨/٩۵    شماره دادنامه:٧4۳-٩4/١١/١٨و ۳١۰-

٩۵/۵/۲
خواهان: مهدی دهستانی فرزند حسین با وکالت مظاهر شعبانپور بابل چارراه نواب 

س باران
خوانده: مهدی جعفری تراجی فرزند محمد رضا  بادرس بابل ج قائمشهر تعمیرگاه 

دنیای گاز 
خواسته: مطالبه وجه

رأی قاضی شورا
 در خصوص دعوی مهدی دهستانی فرزند حسین با وکالت مظاهر شعبانپوربطرفیت 
مهدی جعفری تراجی فرزند محمد رضا بخواسته مطالبه وجه به مبلغ پنج میلیون 
ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر و تادیه و حق الوکاله وکیل با عنایت 
به محتویات پرونده خواهان بدین شرح بیان میدارد خوانده دو فقره چک در تاریخ 
٩۳/6/4 بشماره ٩١۲6/٨۳٧۵۳4-١۲ بمبلغ ده میلیون ریال و تاریخ ٩۳/6/۳ بشماره 
٩١۲6/٨۳٧۵۳۵-١۲ بمبلغ چهل میلیون ریال عهده بانک ملی ایران صادر نموده که 
در تاریخ سر رسید به بانک مراجعه نموده که منجر به گواهی عدم پرداخت گردید 
که فتوکپی مستندات ضمیمه سابقه می باشد. در قبال دعوی خواهان، خوانده با 
وصف ابالغ قانونی به عمل آمده در شورا حضور نداشته و هیچ گونه الیحه و دفاعیه 
ای به شورا اقامه و ارائه ننموده است فلهذا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده 
خصوصا اصل استصحاب و استناد خواهان در مشارالیه دلیل محق بودن خواهان می 
باشد به استناد مواد ١٩٨و ۵١٩و ۵۲۲و ۵١۵ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به مبلغ پنجاه میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ یکصدو پنجاه 
هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ چکهای  فوق الذکر لغایت 
تاریخ وصول محکوم به وفق نرخ تعیینی از سوی بانک مرکزی ایران و حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی می باشد و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه میباشد و پس از انقضاء تاریخ 
اعالم شده ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی شهرستان 

بابل میباشد.
قاضی شعبه 14 شورای حل اختالف بابل- محمد ابراهیم زاده

آگهی تاسیس
شرکت فنی مهندسی ساختمانی تولیدی نفار ساز مکران منطقه آزاد چابهار)سهامی 

خاص(
شناسه ملی: ١4۰۰64۵۰۵۲۰

خالصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مزبور که در تاریخ ١۳٩۵/١۰/٩ تحت شماره 
۲٨4٨ در دفتر ثبت شرکتهای واحد ثبتی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی 
چابهار به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردید، 

جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران آگهی می گردد:
١- موضوع شرکت: صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز- طراحی و 
ساخت سوله های سنگین و فوالدی، پل، جرثقیل سقفی، مبدل های حرارتی، مخازن 
تحت فشار، ذخیره نفت، آب، گاز، اجرای عملیات ساختمانی و نصب تجهیزات در 
چهارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد چابهار.) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.(
۲- مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد چابهار- مجتمع پردیس- طبقه اول- واحد شماره 

١٧ کدپستی: ٩٩٧١٧6۵٨۳۳ 
۳- مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

به  منقسم  نقدی  ریال  میلیون(  )صد  مبلغ ١۰۰/۰۰۰/۰۰۰  شرکت:  سرمایه   -4
١۰/۰۰۰) ده هزار( سهم با نام ١۰/۰۰۰ )ده هزار( ریالی می باشد که ۳6درصد  آن 
نقدأ برابر گواهی بانکی به شماره ۵۳/۲٧۰٧/4٩ مورخ ١۳٩۵/١۰/6 به شماره حساب 
٧١۲4٨۰4۵4 نزد بانک کشاورزی شعبه منطقه آزاد چابهار پرداخت گردیده، و ما 

بقی در تعهد سهامداران شرکت می باشد.
۵- مدیران و صاحبان امضاء مجاز: آقای جواد نبی زاده بهنمیری به سمت رئیس 
هیئت مدیره، آقای محمد مهدی نبی زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای 
مرتضی نبی زاده به سمت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره و خانمها بانو نصرت 
جعفرپور عربی  و مهدیه نبی زاده بهنمیری به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند.. کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
تجاری و بهادار و بانکی، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره 
و مدیر عامل و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
6- بازرسان و مدت تصدی آنان: آقایان الیاس بندوئی و حسین اکبری به ترتیب به 

عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
محمد سارانی - رئیس اداره ثبت شرکت ها 

آگهی ماده سه
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

خانم احترام زارعی فرزند حسن درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  
١46فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ١۳کرمانشاه معروف به زمین زیرجوی 
سوربان که از خانم پیروز رمضانی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه ٩۳ – ١٨6  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی ١۳٩6۰۳١6۰۰٧۰۰١۵۰٨  مورخ ۳۰ / ٩ / ٩۵ 
، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ٨۲  متر مربع به نام خانم 
احترام زارعی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان ورثه محمدامین 
غفوری می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ١۵روز آگهی می شود تا چنان  چه 
کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد 
تقاضا به نام خانم احترام زارعی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

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

تاریخ انتشار اول   ٩   /  ١١  /   ١۳٩۵

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ١۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ١۳٩۵6۰۳١6۰46۰۰۰١٧٧  مورخ  
۲٩ / ١۰ / ٩۵  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در حوضه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه فتحی زالوآبی به شماره شناسنامه 46۳  صادره 
از اسالم آباد فرزند محمد کدملی ۳۳4۰٩۳٧۲٩١ درخواست رسیدگی به قولنامه 
عادی خریداری خود وصدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 
٧٧/ ٩4تشکیل وبه هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی 
برابر رای فوق مستندا به ماده ۳ قانون وماده ١۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور 
سند مالکیت ششدانگ عرصه واعیان یک واحد مرغداری را به مساحت --/ ٧۰۰۰ 
مترمربع به نام خانم فاطمه فتحی زالوآبی از از پالک ...فرعی از۳٩۵  اصلی بخش 
سه حومه واقع در بخش ١۲ کرمانشاه واقع در روانسر روستای زالوآب جاده کندوله 
که خود دارای مالکیت مشاع میباشد درخواست مفروزه نمودن سندمشاع رانموده 
که رای صادر نموده است  لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ١۵روز آگهی می شود تا 
چنان چه کسانی که نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم 
ورسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است درصورت  انقضای مدت مذکوروعدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 
 یداله کاظمی  -  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار ا ول  ٩   / ١١   / ١۳٩۵  تاریخ انتشار دوم ۲4  /  ١١  /  ١۳٩۵

ابالغ 
ترابی  ابو  عبداله  و  ترابی  ابو  اله  عباد  و  زاده  حسینقلی  جمال  شاکی   / خواهان 
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سیده اشرف السادات حسینی و سید رضا 
حسینی و سیده اکرم السادات حسینی و سید محمد حسینی و سید حسن حسینی 
و اداره اوقاف امور خیریه شهرستان بهارستان و سید علی اصغر حسینی و فاطمه 
السادات حسینی و سید احمد حسینی و سید علی اکبر حسینی و جمال حسینقلی 
زاده و مقوفه مشیرالسلطنه با تولیت اداره اوقاف بهارستان و طاهره رهگذر و راحله 
السادات حسینی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اوقافی و وارد ثالث 
و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و الزام به اخذ پایان کار تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان بخش بوستان شهرستان رباط کریم نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان  واقع در جاده ساوه – کیلومتر 
۲۵ – نسیم شهر- میدان هفت تیر- ابتدای بلوارخیرآباد – خیابان دادگستری – 
دادگستری شهرستان بهارستان ارجاع و به کالسه ٩۳۰٩٩٨۲٩٨٨6۰۰۲۲٩  ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ١۳٩6/۳/١۰ و ساعت ١١:۰۰  تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان  و در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 
٧۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس 
از نشرآگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م / الف ۲۳٨۰
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ششم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان بهارستان – 
آگهی ابالغ وقت جلسه زهرا آقا دخت 

بدینوسیله به آقای حسین عبادی مجهول المکان حسب اعالم شاکی ارشد محمد لو 
و شکایت ایشان مبنی بر توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک وفق ماده ١٧4 قانون 
آئین دادرسی کیفری در این روزنامه کثیراالنتشار درج نموده لذا الزم است جهت 
رسیدگی در جلسه یکماه پس از تاریخ نشر آگهی حاضر و از خود دفاع نمائید واال 

وفق مقررات غیابا رسیدگی و اعالم نظر خواهد نمود. م / الف ۲۳٨6
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهارستان – مومنی  

مفقودی 
کارت دانشجویي اینجانب ملیحه اکبری به شماره دانشجویي ٨٨۲١١٩۰۰4  ورودی 
سال ٨٨ رشته الهیات علوم قران و حدیث مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
حسب دادخواست آقای فرج تیموری تختگاهی فرزند برار علی به طرفیت خواندگان 
بنامهای سلیمان – علیجان – بگزاد و شوکت  همگی احمدی وارث رحمان احمدی 
به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مزروعی که 
آدرس خواندگان را خواهان مجهول المکان معرفی نموده است لذا به تجویز ماده 
٧۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی بدینوسیله به 
خواندگان ابالغ می شود ضمن مراجعه به شعبه  و دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمایم در جلسه ساعت ١۰ صبح مورخه ٩۵/١۲/۲١ حاضر شوید .
مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش گهواره – نیازی 

انصاری فرد بهترین مهاجم لیگ یونان

رادیو ورزش یونان از کریم انصاری فرد به عنوان بهترین مهاجم لیگ 
یونان نام برد.

به گزارش ایسنا، کریم انصاری فرد در اولین دیدار خود برای المپیاکوس 
تیم جدید خود موفق شد گلزنی کند و نشان دهدقابلیت های باالیی 
المپیاکوس شد  راهی  پانیونیوس  از  که  فرد  انصاری  دارد. درخشش 
بازتاب گسترده ای در رسانه های یونان داشته و این بار سایت معتبر 
رادیو ورزش یونان درباره او نوشت: انصاری فرد  در همان بازی نخست 
فشارها را از روی خود برداشت و توانست برای تیمش گلزنی کند. او به 
واقع بهترین مهاجم لیگ یونان محسوب می شود و قابلیت های زیادی 
دارد. مشخصه بارز انصاری فرد این است که بخ خوبی روی توپ های 
هوایی موثر است و این همان چیزی است که باشگاه از مدتها قبل به 

دنبال او بود.
در ادامه امده است: المپیاکوس نسبت به تیم قبلی انصاری فرد فوتبال 
هجومی ایفا کند و دیگر نیاز نیست این بازیکن برای گرفتن توپ عقب 
بیاید بلکه در همان جلو می تواند قرار گیرد و روی توپ های ارسالی توان 
خود را نشان دهد. المپیاکوس می تواند با حضور ثابت کریم انصاری فرد 

نتایج درخشانی کسب کند.
کریم انصاری فرد همراه المپیاکوس در صدر جدول لیگ یونان قرار دارد 
و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد او در پایان فصل می تواند قهرمانی در لیگ 

یونان را تجربه کند.

فلسطین اولین حریف ایران در رقابت هاي 
بسکتبال غرب آسیا  

تیم ملي بسکتبال ایران در نخستین دیدارش از رقابت هاي غرب آسیا به 
مصاف فلسطین مي رود.

به گزارش ایسنا، رقابت های بسکتبال قهرماني غرب آسیا از یکشنبه 
یازدهم بهمن در اردن آغاز مي شود که تیم ملي ایران در نخستین پیکار 
باید برابر فلسطین به میدان برود. در این دوره از مسابقات منطقه ایران، 
فلسطین، عراق،  اردن، لبنان و سوریه حضور دارند که به صورت دوره اي 

برابر هم پیکار خواهند کرد.
اوشین ساهاکیان ، ارسالن کاظمی، روزبه ارغوان، بهنام یخچالی، عرفان 
نساج پور،  وحید دلیر زهان، سجاد مشایخی، اصغر کاردوست، محمد 
جمشیدی، محمد ترابی، محمدحسین جعفری و احسان صمدی ١۲ 

نفر اعزامي تیم ملي به این مسابقات هستند.

نیروی زمینی، قهرمان لیگ برتر وزنه برداری جوانان

تیم نیروی زمینی عنوان قهرمانی لیگ برتر وزنه برداری جوانان را به 
دست آورد و شرکت ملی حفاری اهواز در هفته چهارم رده بزرگساالن 

صدرنشین شد.
به گزارش ایسنا، هفته چهارم لیگ برتر وزنه برداری بزرگساالن و فینال 
لیگ جوانان به میزبانی تیم نیروی زمینی برگزار شد. با پایان رقابت 
دسته فوق سنگین تکلیف رده بندی تیمی هم مشخص شد. تیم نیروی 

زمینی عنوان قهرمانی لیگ برتر را در رده جوانان به دست آورد.
تیم شرکت ملی حفاری اهواز هم در پایان هفته چهارم صدرنشین رده 

بزرگساالن شد.

اشکان در آستانه بازگشت 
به بوندسلیگا

روزنامه قطری از بازگشت اشکان دژاگه به بوندسلیگا 
جابجایی  فصل  در  ایسنا،  گزارش  به  داد.  خبر 
اشکان  بازگشت  درباره  زیادی  زمستانی خبرهای 
دژاگه به العربی به گوش رسید.  در همین رابطه  
به  دژاگه  بازگشت  کرد  اعالم  قطر  الرای  روزنامه 
العربی منتفی شده است و این بازیکن ایرانی در 
زمینه  تا  کرده  شرکت  آلمانی  تیم  یک  تمرین 

بازگشت او  به بوندسلیگا فراهم شود.  
 این روزنامه قطری نامی از باشگاهی که دژاگه با آن 

تمرین کرده نیاورد.       

برد پرگل بارسلونا مقابل سوسیه داد
با پیروزی پرگل مقابل رئال  تیم فوتبال بارسلونا 
نهایی رقابتهای جام  سوسیه داد به مرحله نیمه 

حذفی باشگاههای اسپانیا صعود کرد.
فوتبال  های  تیم  برگشت  دیدار  مهر،  گزارش  به 
بارسلونا و رئال سوسیه داد در چارچوب مرحله یک 
نهایی رقابتهای کوپا دل ری در ورزشگاه  چهارم 
نوکمپ برگزار شد که در پایان تیم بارسلونا با حساب 

۵ بر ۲ پیروز شد.
برتری  با  اناریها  آبی  بازی  این  نخست  نیمه  در 
یک بر صفر به رختکن رفتند. دنیس سوارز که از 
ابتدا به میدان رفته بود در دقیقه ١٧ با ضربه ای 
نیمه  این  در  کرد.  باز  را  حریف  دروازه  دقیق 
پرسینگ بازیکنان سوسیه داد اجازه خودنمایی 
بازیکن  با  نیمار  درگیری  گرفت.  بارسلونا  از  را 
کدام  هر  برای  زرد  کارت  یک  که  داد  سوسیه 

بدنبال داشت نیز از جمله اتفاقات وقت اول بود.
داشت  خوبی  شروع  داد  سوسیه  دوم  نیمه  در 
این  اما  داد  دست  از  را  عالی  موقعیت  یک  و 
پنالتی  به یک  نیمار  فرار  بود که روی  بارسلونا 
رسید تا لیونل مسی در دقیقه ۵6 آن را به گل 
تبدیل کند. این گل را خوان می در دقیقه 6۲ 

جبران کرد تا فاصله کاهش یابد.
فرار  روی   64 دقیقه  در  و  زود  خیلی  بارسلونا 
لوئیس سوارز به گل سوم رسید اما سوسیه داد 
در دقیقه ٧۳ گل دوم را هم توسط ویلیان خوزه 

به ثمر رساند.
بارسلونا  تیم  میدان  در  توران  آردا  حضور  با 
توران   ٨١ دقیقه  در  کرد.  پیدا  بهتری  شرایط 
پاس عرضی ویدال را به گل چهارم آبی اناریها 
نیز  دنیس سوارز  و در دقیقه ٨۲  تبدیل کرد 
ثمر  به  را  میزبان  پنجم  گل  مسی  پاس  روی 

رساند.
بارسلونا که در بازی رفت یک بر صفر برنده شده 
مرحله  به  و  پیروز شد   ۳ بر   6 در مجموع  بود 

نیمه نهایی صعود کرد.

خبــرخبــر

در  ایران  سال  زیر ۲۳  ویلچر  با  بسکتبال  تیم 
پنجمین روز از رقابت های انتخابی جوانان جهان 
با غلبه بر استرالیا، ضمن راهیابی به دیدار نهایی، 

سهمیه مسابقات جهانی را نیز کسب کرد.
ملی  تیم  گیر  نفس  و  حساس  دیدار  این  در 
نتیجه  با  شد  موفق  ایران  ویلچر  با  بسکتبال 
را  استرالیا  بار  دومین  برای  بر۵٩   64 نهایی 
در  ایران  تیم  کند.  مغلوب  ها  رقابت  این  در 
این  نیز  ها  رقابت  این  مقدماتی  دور  دومین 

تیم را شکست داده بود.
ملی پوشان ایران امروز برای دست یابی به عنوان 
قهرمانی به مصاف ژاپن خواهند رفت که در آخرین 

مسابقه دور مقدماتی مغلوب این تیم شدند.
بر این اساس دیدار فینال امروز ، ٩ بهمن ماه 
ساعت ١4 و ۳۰ به وقت محلی تایلند بین تیم 
تیم های  و  برگزار می شود  ژاپن  و  ایران  های 
استرالیا و تایلند نیز از ساعت ١۲ به وقت محلی 

برای کسب عنوان سوم با هم روبرو خواهند شد.
تیم ایران در مرحله ی مقدماتی مقابل تیم های 

تایلند، هند، استرالیا و چین به برتری دست یافت 
و مقابل ژاپن مغلوب شد.

این مسابقات برای کسب سهمیه ی رقابت های 
قهرمانی جوانان جهان که سال آینده به میزبانی 
کانادا برگزار می شود و از تیم های حاضر، سه 
تیم برتر مجوز حضور در این مسابقات را کسب 

خواهند کرد.
ترکیب  با  ایران  باویلچر  بسکتبال  ملی  تیم 
امیررضا احمدی)ایالم(، مهدی مظلوم)مازندران(، 
مهدی ماندگار)هرمزگان(، علی کریمی)اصفهان(، 
مجتبی کمالی)فارس(، محمد سیاری، همایون 
عسگری، مهدی عباسی )مرکزی(، پیمان میزان، 
حسنعلی کعبی، سیدمهدی موسوی )تهران(، رضا 
عیوضی)قم( با سرمربی گری حسن پاالر در این 

رویداد ورزشی حضور یافته است.
به عنوان مربی، حبیب خمجانی  مسعود فالح 
به عنوان نماینده فنی در این اعزام همراه با ملی 
پوشان هستند و سرپرستی کاروان نیز بر عهده ی 

امیر ماندگار فرد است.

بسکتبال با ویلچر ایران جهانی شد

دارنده مدال های نقره و برنز المپیک با بیان این 
که تا زمانی که بتواند برای تیم ملی مثمرثمر 
باشد به کشتی ادامه می دهد، گفت: اگر با همین 
شرایطی که دارم پیش بروم می توانم تا المپیک 

۲۰۲۰ کشتی بگیرم.
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  قاسمی  کمیل 
آخرین وضعیت خود برای حضور در رقابت های 
جام جهانی، اظهار کرد: پس از المپیک کمی 
استراحت کردم و سپس آرام آرام تمرینات خود 
را زیر نظر کادر فنی تیم   ملی از سر گرفتم. در 
حال  حاضر نیز سومین اردوی تیم   ملی با فشار 
باالی تمرینات در حال  برگزاری است و امیدوارم 
با آمادگی نسبتا خوب در جام جهانی به مصاف 
حریفان بروم. دارنده مدال نقره و برنز المپیک 
افزود: البته نمی توانم به آمادگی در حد المپیک 
برسم، اما تمام هدفم این است که با جدیت 
تمرین کنم و به مرز خوبی از آمادگی روحی و 

جسمی برای حضور در جام جهانی دست یابم.

این  در  خود  حریفان  مهم ترین  درباره  وی 
رقابت ها، گفت : اطالع زیادی از ترکیب تیم ها 
ندارم، ولی می دانم که کشورهایی مثل، روسیه، 
آمریکا و گرجستان با بهترین نفرات خود به 
ایران بیایند. حریف گرجستانی مهم ترین رقیب 
من است و اگر بالگنف آمریکایی نیز در ترکیب 
تیمش باشد مطمئنا حریف سرسختی است. 
در کنار آن ها کشتی گیران روس هم همیشه 
خوب بوده اند. مطمئنا کار سختی پیش رو دارم 
و هدفم این است با بهره گیری از تجربه ام مقابل 
رقبا به برتری برسم. قاسمی درباره وضعیت 
تمرینات تیم   ملی گفت : خدا را شکر همه نفرات 
به خوبی در حال  تمرین و آماده سازی هستند 
و در مجموع شرایط خوبی در اردوی تیم   ملی 
حاکم است. محمد طالیی هم به عنوان سرمربی 
جدید تیم   ملی بر نحوه تمرینات نظارت دارد و 
در مجموع می توان گفت  سبک تمرینات تیم  

 ملی تا حد زیادی مانند دوره  گذشته است.
دارنده مدال نقره المپیک ریو در پاسخ به این 
سوال که آیا به خداحافظی از کشتی فکر می کند 
یا خیر؟ خاطرنشان کرد: هدفم این است تا آن جا 
که بدنم جواب بدهد و بتوانم برای تیم   ملی مثمر 
ثمر باشم و کشتی بگیرم . مطمئنا هر جایی 
که ببینم دیگر نمی توانم ادامه بدهم از کشتی 
کنار می روم و خداحافظی می کنم، اما اگر با 
همین شرایطی که در حال  حاضر دارم و انگیزه 
و تالشی که در تمرینات تیم   ملی برخوردارم 
پیش بروم مطمئنا می توانم تا المپیک ۲۰۲۰ 

کشتی بگیرم.

زهـرا قنبری نیـاز به دیدار هـای تدارکاتی 
و حضـور مـداوم اردو هـای تیـم ملـی را 
بـرای موفقیـت و کسـب نتیجـه تیـم ملی 

دانسـت. موثر 
فوتبال  تیم   ملی  انتخابی  اردوهای 
در  ماه  بهمن  پنجم  تا  یکم  از  بزرگساالن 
کمپ تیم های ملی برگزار شد و ملی پوشان 
خود را برای حضور در رقابت های مقدماتی 
فوتبال زنان آسیا آماده می کنند. پاتریشیا 
گنزالس نیز ، مدرس فیفا در کنار تیم   ملی 

حضور دارد.
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  قنبری  زهرا 
فوتبال  تیم   ملی  انتخابی  اردوی  شرایط 
بانوان، بیان  کرد: شرایط اردو بسیار خوب 
است. بازیکنان جدید و با پتانسیل  باال به 
اردو دعوت شده اند که خیلی می توانند به 
که  هستم  امیدوار  کنند.  کمک  تیم   ملی 
تیم   ملی  و  باشد  دار  ادامه   روند  همین 
بسیار  اردوها  این  نشوند.  رها  بزرگساالن  
روز  به  روز  تیم   ملی  تا شرایط  است  الزم 

بهتر شود.
او در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه پتانسـیل  
خوبـی در بیـن بانـوان فوتبالیسـت ایرانی 
اسـت  حیـف  واقعـا  افـزود:  دارد،  وجـود 
کـه تیـم   ملـی نداشـته باشـیم، چـرا کـه 
لیـگ وجـود دارنـد  بازیکنـان خوبـی در 
و از پتانسـیل  باالیـی برخـوردار هسـتند. 
ان شـاء ا... کـه اردوهـا ادامـه  دار باشـد تـا 

بتوانیـم صعـود داشـته باشـیم.
وی در ادامه بیان  کرد: دو، سه ماه حضور 
در اردوها نمی تواند به تیم   ملی کمک کند. 
یک تیم باید هم از لحاظ آمادگی بدنی و 
هم از لحاظ هماهنگی بین بازیکنان  آماده 
مختلف  تیم های  از  بازیکنان  اکثر  باشد. 
ماه  دو  در طول  و  دعوت شده اند  اردو  به 
نمی توان هماهنگی الزم را به دست آورد.

حیف  بسیار  کرد:  بیان   پایان  در  قنبری 
وجود  بانوان  فوتبال  تیم   ملی  که  است 
رنکینگ  در  پله سقوط  باشد. ٧۳  نداشته 
یعنی  این  است.  بدی  اتفاق  بسیار  فیفا 
این که ما هیچ تالشی  را نکرده ایم و دو 
امیدوارم که  بودیم.  رقابت ها محو  از  سال 
اردوهای تیم   ملی ادامه  دار باشد تا نتایج 
خوبی برای تیم   ملی به دست آید. آرزوی 

موفقیت برای تیم   ملی دارم.

قنبری: تیم ملی فوتبال بانوان رها نشود کمیل قاسمی: تا المپیک ٢٠٢٠ کشتی می گیرم
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آگهی مناقصه

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

محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

آگهی مناقصه

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

محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

آگهی مناقصه

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

محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

 نوبت دوم نوبت دوم

رای هیئت /نوبت اول

اگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ١۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ١۳٩۵6۰۳۰١۰6۰۰۰46۲6 
– ١۳٩۵6۰۳۰١۰6۰۰۰۵4٨۲  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 حسین شورونی فرزند علی بشماره 
شناسنامه ١٨٩۲ صادره از در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۵٩ متر مربع پالک 
۲١4٩ فرعی از ١۲ اصلی خریداری از مالک اصلی آقای حشمت خانی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١۵ 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 ٨٨۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ٩۵/١١/۰٩ تاریخ انتشار نوبت دوم :۲4/١١/٩۵

   محمد رحیم پور راینی : رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی
خواهان حمیدرضا قاسمی خراطه ء  خوانده خدیجه جابری زاده – بتول کرباسچی – 
زهرا جابری زاده – فاطمه جابری زاده به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
١۰٧ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران واقع در تهران- میدان 
تجریش – خیابان فناخسرو پالک ٧۳ مجتمع قضایی عدالت  ارجاع و به کالسه 
٩۵۰٩٩٨۰۰١۰6۰۰٨٧١ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ٩6/١/۲١ و ساعت 
٨:١۵ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده ٧۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.١۲٩6٩٧/١١۰  
منشی دادگاه حقوقی شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

خواهان رونوشت
 حصروراثت وحیده زینی فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 
و  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   ٩۵۰٩٩٨۰٩۲6۳۰۰٧١۰
چنین توضیح داده که شادروان عبدالمجید جوهرزاده ت ت ١۳۲۳/١۰/۵ ش ش 
64۳ صادره از دزفول تاریخ وفات ٩۵/6/۲ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 
و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: ١- وحیده زینی ت ت ١۳۲٨/۳/۳١ ش ش 
۲6١ صادره از تبریز همسر متوفی ۲- مهسا جوهرزاده ت ت ١۳۵۰/6/۵ ش ش 4٨۰ 
صادره از تبریز فرزند متوفی ۳- افرا جوهرزاده ت ت ١۳۵٨/١۲/١٩ ش ش 6۵٨٧ 
صادره از تبریز فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد او می باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد.١۲٩6٩4/١١۰     
 دبیر شعبه 104 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهر تهران

رونوشت نظریه اگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۵ شماره  شناسنامه  دارای  خانی  ایرج  آقای 
١/٩۵ش/١٧٧۰ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباس خانی بشناسنامه 6 متولد ١۳١۳ در تاریخ ٩۵/٩/۲۵ اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ١- 
متقاضی فوق الذکر اقای ایرج خانی نام پدر عباس شماره شناسنامه ۵ متولد ١۳4۲. 
۲ - اقای بهرام خانی نام پدر عباس شماره شناسنامه ۵ متولد ١۳4١ ۳- خانم ژیال 
خانی نام پدر عباس شماره شناسنامه ۲ متولد ١۳46 4- خانم زهرا خانی نام پدر 
عباس شماره شناسنامه 6۵6 متولد١۳۵١. ۵- خانم معصومه خانی نام پدر عباس 
شماره شناسنامه ٨١٩ متولد ١۳۵٨. اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست 
مذبور را یکمرتبه اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی 
دارا می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد .
خ / م الف ١۲۳٩                     

  رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

دادنامه
-٨۵۰ دادنامه  شماره   4١۲/۲۰۲/٩۵ پرونده:  شماره   ٩۵/١۰/١۲ رسیدگی:  تاریخ 
٩۵/١۰/١۳ مرجع رسیدگی: شعبه ۲۰۲ شورای حل اختالف مجتمع شماره ۵ خواهان: 
محمدعلی براتی - خوانده: علی اصغر حاجی پور مردخه - خواسته : مطالبه وجه –
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده 
/ مقرر شعبه بتصدی امضا کننده زیر تحت نظر قرار گرفت با توجه به محتویات پرونده 
پس از اخذ نظریه مشورتی مورخ ٩۵/١۰/١۳ اعضای محترم شعبه ۲۰۲ ختم رسیدگی 

را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

پور  حاجی  اصغر  علی  آقای  طرفیت  به  براتی  علی  محمد  آقای  دعوی  درخصوص 
مردخه به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به میزان ۳٧/۰۰۰/۰۰۰ ریال مطالبه 
با  ساختمان  درب  و  شیرآالت  لوازم  فروش  باب  یک  بابت  ریال  وجه ۲۲/۳۳۰/۰۰۰ 
به  جمعا   ( قانونی  خسارات  سایر  و  تادیه  تاخیر  جریمه  و  دادرسی  هزینه  احتساب 
مبلغ ۵٧/۳۳۰/۰۰۰ ریال( با توجه به مدارک ابرازی از سوی خواهان از جمله کپی 
اینکه  و  استنادی  فاکتروهای  و  علیه  بانک محال  پردات  و گواهی عدم  مصدق چک 
خوانده با وصف ابالغ قانونی وفق ماده ٧۳ قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی 
حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروحه دفاعی معمول نداشته لذا شورا خواسته 
خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد ۳١۰-۳١۲ قانون تجارت و مواد 
١٩٨-۵١٩-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ۳٧/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت یک فقره چک به شماره ١۵6٩/٨١٩٨٩٧/۲4 نزد بانک 
ملت شعبه جنت آباد به تاریخ ٩۵/۲/۲۲ و مبلغ ۲۲/۳۳۰/۰۰۰ریال بابت فاکتورهای 
استنادی با توجه به خواسته خواهان به این مقدار با توجه به ایشان در جلسه رسیدگی 
شورا به شرح مندرج درصورتجلسه جمعا بالغ بر ۵٧/۳۳۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ٨٩۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ 
صدور آن و خسارت تاخیر تادیه مبلغ ۲۰/۳۳۰/۰۰۰ ریال از تاریخ مطالبه ٩۵/4/۳۰ 
لغایت هنگام تادیه نسبت به اصل دین در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس ظرف 
۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی محل می باشد.١۲٩6٩۵/١١۰      

 قاضی شعبه 202 شورای حل اختالف مجتمع شماره

 نوبت دوم

آگهی
درخصوص دعوی مرتضی کاتوزیان به طرفیت داود نوروزی و حسین کاتوزیان و 
فیروز شیشه گر به خواسته ابالغ رای داوری با توجه به اینکه خوانده آقای داود 
نوروزی مجهول المکان می باشد بر اساس تقاضای داوری مراتب یک نوبت وفق ماده 
٧۳ قانون آیین دادرسی آگهی تا خوانده آقای داود نوروزی فرزند حسنقلی بدین 
وسیله پس ابالغ در مهلت مقرر قانونی در دفتر شعبه حاضر و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه رای داوری را دریافت و چنانچه اعتراض دارد ظرف مهلت ۲۰ روز 

پس از ابالغ اعتراض خود را کتبا به این دادگاه اعالم نمائید.١۲٩6٩6/١١۰     
  مدیر شعبه 107 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به متهم
به موجب پرونده کالسه ٩۵١١66 شعبه ١۰١ دادگاه کیفری دو بوشهر آقایان حسین 
اسحاقی- بهنام اسحاقی به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت آقای محمد کریمی 
تحت تعقیب می باشند. وقت رسیدگی مورخه ١۳٩۵/١۲/۰٩ ساعت ١۰/۳۰ صبح 
تعیین گردیده که به علت مجهول المکان بودن متهم و تجویز ماده ١١۵ قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا نامبرده در موعد مقرر در دادگاه جهت رسیدگی و دفاع از بزه انتسابی حاضر 
گردد. در صورت عدم حضور در جلسه معنونه دادگاه غیابأ رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود. م.الف:۲۲۳٧
طیبه کشتکار-  منشی دادگاه شعبه 101 دادگاه کیفری دو بوشهر

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم / اقای کامران پرآور دارای شناسنامه شماره ۳ به شرح درخواست به کالسه 
١۰6١/٩۵ /6 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خانم مینا پرآور  بشناسنامه 6۲۲٧ در تاریخ ٩۵/١۰/٨  اقامتگاه 

دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
١ متقاضی با مشخصات فوق  ش ش ۳ پدر مرحوم 

۲ عشرت ملکیان ش ش ۳۳۵ مادر مرحوم  
۳  مانی شاکری ش ش ١۳64٧۲٩۳١٨ فرزند مرحوم

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

صادر خواهد شد. م الف ٩۵١١۳٩
رئیس شعبه ششم دادگاه قائمشهر

اجرائیه
مشخصات محکوم له: بانک ملت با وکالت نگین قادری  نشانی :کرمانشاه چهار راه 

بسیج مدیریت حقوقی شعب بانک ملت استان کرمانشاه 
 - احمدی   احمدی ۳-توفیق  فرهاد صادقی۲-علی  علیه: ١-  محکوم  مشخصات 

مجهول المکان      محکوم به: 
بموجب دادنامه شماره  ۵١٧ مورخ ۳۰ / ٨ / ٩۵  شورای حل اختالف جوانرود شعبه 
اول  محکوم به پرداخت اصل تسهیالت دریافتی وخسارات تاخیر تادیه تا تاریخ 
٩۵/١/١۵ وپرداخت مبلغ مندرج در ماده ١۲ قرار داد ازتاریخ ٩۵/١/١۵ تا یوم االداء 
با احتساب هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل صادر می گردد  ومبلغ  ریال به 

دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق محکوم می باشد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

انتصاب مدیر واحدکارو خدمات اشتغال 
منطقه ویژه اقتصادي پیام البرز 

مراسم تودیع و معارفه مدیر واحدکار و خدمات 
با  پیام  اقتصادي  ویژه  منطقه  سازمان  اشتغال 
حضور مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعي استان و 

مدیر عامل منطقه اقتصادي پیام برگزار شد.
در این مراسم سعید حسن پور بعنوان مدیریت 
ویژه  منطقه  سازمان  اشتغال  واحدکاروخدمات 

اقتصادي پیام استان البرز معارفه گردید.
مهندس خلیلي مدیر کل تعاون، کارورفاه اجتماعي 
استان و دکتر زرندي رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل شرکت خدمات هوایی پیام، طي مراسمي 
سعید حسن پور مافي را بعنوان مدیریت واحد کار 
و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادي 

پیام معارفه و منصوب کردند.
به گزارش روابط عمومي اداره کل تعاون،کاروفاه 
به  پور  حسن  سعید  البرز؛  استان  اجتماعي 
پیشنهاد مهندس خلیلي مدیر کل تعاون،کارورفاه 
ربیعي  دکتر  سوي  از  حکمي  طي  و  اجتماعي 
مدیریت  به سمت  اجتماعي  وزیرتعاون،کارورفاه 
ویژه  منطقه  سازمان  اشتغال  کاروخدمات  واحد 

اقتصادي پیام منصوب گردید.
همچنین در این مراسم از زحمات مدیریت سابق 
واحد کار وخدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه 

اقتصادي پیام تقدیر بعمل آمد.

بهسازي و زیباسازي جایگاه 
اختصاصي خمین

پخش  ملی  عمومی  شرکت  روابط  گزارش  به 
مرکزی  استان  منطقه  نفتی  های  فراورده 
جایگاه قدیمی عباس اباد خمین تعمیر اساسی، 

بهسازی و زیبا سازی گردید. 
حسن سراجی رئیس ناحیه خمین گفت: جایگاه 
فوق در مدت سه ماه با هزینه بالغ بر4۰۰میلیون 

تومان مرمت و بهسازي گردیده است. 
تعمیر  نظر  از  فوق  جایگاه  در  داد:  ادامه  وي 
گارگران،  اطاق  اداري،  ساختمان  بان،   سایه 
اطاق  نمازخانه،  بهداشتي،  هاي  سرویس 
و  مداربسته  هاي  دوربین  تعویض  کودکان، 
موثري  اقدامات  نازله  دو  تلمبه  ۳عدد  تعویض 

را انجام داده است. 

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:

پیاده راه سازی چهارباغ عباسی، فرصتی
 برای ارتقای آرامش شهری

بهادری-اصفهان-جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اجرای 
طرح پیاده راه کردن خیابان چهارباغ عباسی اصفهان گفت: پیاده راه کردن 
خیابان ها و مکان های تاریخی مدلی موفق است که در سطح بین المللی اجرا 

شده و در اصفهان نیز با موفقیت همراه می شود.
سرهنگ حسین حسین زاده در حاشیه بازدید از طرح گذر فرهنگی خیابان 
چهارباغ عباسی اصفهان در سه شنبه های بدون خودرو  با اشاره به طرح های 
موفق بین المللی اجرا شده در این زمینه اظهار کرد: مدل پیاده راه کردن بافت 
قدیمی کالن شهرها بسیار موفق و در سطح بین المللی نیز اجرا شده و در 

بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا چنین کاری اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه شهروندان و مسئوالن شهرهایی که چنین مدلی را در 
بافت های تاریخی خود اجرا کرده اند، به طور مطلوب در حال بهره برداری از 
این مدل هستند، تصریح کرد: با توجه به این موضوع، باید در اصفهان و سایر 
کالن شهرهای کشور چنین اتفاقی بیافتد و مردم با قدم زدن در کنار مظاهر 

فرهنگی بتوانند نزدیکی و انس بیشتری را پیدا کنند.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان پیرامون هدف اصلی چنین حرکتی 
در اصفهان گفت: به نظر می رسد هدف اصلی از احداث  شهرها که اکنون به 
کالن شهرها نیز رسیده، انس و ارتباط بیشتر افراد جامعه و شهروندان یک 
شهر است.وی با بیان اینکه ساخت کالن شهرها و گسترش شهرها سبب 
بیگانه  شدن انسان ها با یکدیگر شده، خاطرنشان کرد: مثالً در مجتمع های 
مسکونی در کالن شهرها اکنون به گونه ای شده که همسایه ها در یک واحد 
نیز همدیگر را نمی شناسند اما افزایش نزدیکی شهروندان با یکدیگر پس از 
اجرای پیاده راه کردن مکان های تاریخی مدلی موفق در سطح بین المللی است.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به معضالت آلودگی هوا در 
شهر اصفهان و همچنین تأثیرات پیاده راه کردن چهارباغ عباسی در این رابطه 
بیان کرد: مدیران عالی کالن شهرها دغدغه بسیار زیادی در ارتباط با آلودگی 
هوای شهر ها دارند که با اجرای چنین مدلی می توان همراه با فرهنگ سازی 
استفاده شهروندان از وسایل نقلیه عمومی و همچنین استفاده از دوچرخه 

می توان به کاهش آلودگی های کالن شهرها امیدوار بود.

مطالعه 14 سد در استان اردبیل در دست اقدام
مدیرعامل آب منطقه ای اردبیل گفت: مطالعه ١4 سد در استان اردبیل در 
دست اقدام است. اصغر سلیمان زاده در جلسه شورای اداری استان اردبیل 
با بیان اینکه مطالعه ١4 سد با اراضی 6٧ هزار هکتار در استان اردبیل در 
دست اقدام است، گفت: 4٨ سد استان اردبیل نیز در حال بهره برداری 

هستند.
وی با بیان اینکه طرح آبرسانی اردبیل دارای ضرورت ویژه است، افزود: 

انتقال آب از قزل اوزن نیز با فاینانس خارجی در دستور کار قرار دارد.
عدیل سروی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل نیز با بیان اینکه 
چهار درصد تولیدات کشاورزی کشور در اردبیل تولید می شود، گفت: در 

تولید انواع بذر کشاورزی نیز به عنوان قطب کشور مطرح هستیم.
وی با بیان اینکه برای اولین بار در سال زارعی گذشته به تولید بذر عدس 
ورود پیدا کردیم، تصریح کرد: میزان تولیدات کشاورزی استان در سال 
١۳٩۲ حدود ۳ میلیون و ٧۰۰ هزار تن بود که در سالجاری به رقم 4 

میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده ایم.
سروی ادامه داد: کشت زعفران، پسته، آفتاب گردان، موسیر و عناب نیز در 

استان در حال انجام است و روز به روز محصوالت جدید کشت می  شود.

خبر خبر

از  بیش  گفت:  رامسر  کشاورزی  جهاد  مدیر 
خسارت  باغداران  از  مرکبات  تن  هزار   ١۰
دیده شهرستان رامسر خریداری شده است.
فرزاد نوائیان، اظهار کرد: در برف زودهنگام 
و  شد  وارد  باغداران  به  خساراتی  پاییزی 
خسارت  مرکبات  خرید  راستای  در  دولت 
توسط  تومان   ۵۵۰ تضمینی  نرخ  با  دیده 
سازمان تعاون روستایی و در شرکت تعاونی 
مرکبات  تن  هزار   ١۰ بر  بالغ  کوثر  باغداران 
از این شرکت خریداری شد؛  بر اساس ابالغ 
تسهیالت  در  آن  شدن  عملیاتی  و  مصوبات 
خسارت  تسهیالت  امحای  و  قیمت  ارزان 
دیدگان پس از ابالغ به شهرستان ها اطالع 
خرید  کرد:  تصریح  شود.نوائیان  می  رسانی 
روستایی  تعاون  در  دیده  خسارت  کیوی 
دارای  که  هایی  استان  به  و  شد  فراهم 
صنایع تبدیلی و تکمیلی برای پذیرش میوه 
تا  باشند حمل می شود  های خسارت دیده 

خسارت بهره برداران جبران شود.
رامسر  در  کشاورزی  رونق  مورد  در  وی 

گفت: این شهر دارای تنوع محصول در همه 
فراهم  فعالیت  های  زمینه  و  بوده  مناطق 
است که باید در قوانین و آیین نامه ها بومی 
رامسر  کشاورزی  جهاد  شود.مدیر  سازی 
متوسط  ها  زمین  قطعات  در  اینکه  بیان  با 
سمتی  به  قوانین  باید  و  است  کم  مالکیت 
تولید شود که در سطوح  واحدهایی  تا  برود 
اقتصادی داشته  و  بهره وری  قابلیت  کوچک 
دهند،  انجام  تولید  بتوانند  مردم  تا  باشد 
زیرساخت  آوردن  فراهم  و  تسهیالت  افزود: 
های مناسب در زمینه آب و تامین آب مورد 
کمک  آموزش  مزارع،  در  و  شده  انجام  نیاز 
به سمت  از کشاورزی سنتی  تا  است  کننده 

کشاورزی دانش بنیان روی بیاوریم.
بازار  گسترش  با  کرد:  خاطرنشان  نوائیان 
گل  و  کیوی  مرکبات،  صادرات  و  تولیدات 
است  مازندران  غالب  محصوالت  که  گیاه  و 
برای  بندی  بسته  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع 
زمان  در  تا  شود  می  فراهم  زبان  گاو  گل 
تولید  و  نشده  مشکل  دچار  محصول  عرضه 

به  را  خود  محصول  خوبی  به  کنندگان 
در  کرد:  اظهار  مسئول  برسانند.این  فروش 
 سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل توانستیم 
دهیم  انجام  خوبی   های  ریزی  برنامه 
و  شد  اجرایی  ها  آن  از  بخشی  که 
های  حمایت  با  دیگر  های  بخش 
عملیاتی  شهرستانی  و  استانی   مسئوالن 
می شود.وی افزود: اجرای تامین مالی بنگاه 
های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های 

عملیاتی  رامسر  شهرستان  در  تمام  نیمه 
واحد   ۲4 منظور  همین  به  که  است  شده 
های  مجموعه  زیر  در  شهرستان  تولیدی 
و  دام  جمله  از  کشاورزی  بخش  مختلف 
طیور، شیالت، گل و گیاه، صنایع تبدیلی و 
تکمیلی بخش کشاورزی بالغ بر ۲ میلیارد و 
٨٧6 میلیون تومان تسهیالت دریافت کردند 
تمام  نیمه  واحدهای  این  توسعه  موجب   که 

می شود.

پژوهش  و  آموزش  فرهنگی،  معاون 
هزار   6 گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر 
استان ها  در  ورزشی  و  فرهنگی  برنامه 
در  جوانان  و  ورزش  کل  ادارات  توسط 

برگزار می شود.  فجر  ایام ا... دهه 
نشست  در  احمدی  عبدالحمید 
پژوهشی  شورای  دبیران  تخصصی 
به  اشاره  با  بوشهر   در  فناوری  و 
تخصصی  نشست  این  برگزاری  اهداف 
نشست  برگزاری  از  داشت:هدف  اظهار 
فناوری  و  پژوهشی  شوراهای  دبیران 
ایجاد  بوشهر  در    6 منطقه  استان های 
استان های  در  هم افزایی  و  هماهنگی 
و  مطالعات  حوزه  در  کشور  مختلف 
و  ورزش  وزارت  راهبردی  پژوهش های 

جوانان  است.
به  توجه  با  پژوهش  اینکه  بیان  با  وی 
و  ورزش  وزارت  امورات  گستردگی   
برخوردار  باالیی  اهمیتی  از  جوانان 
اساس  همین  بر  کرد:  خاطرنشان  است 
زمینه  این  در  خوبی  برنامه ریزی های 
با  تخصصی  نشست های  برگزاری  برای 
ورزش،  در  مقاومتی  اقتصاد  موضوعات 

جوانان  سطح  ارتقا  و  ورزش  توسعه 
انجام  شده است.

علمی  کنگره  برگزاری  از  احمدی 
شهر  در  پژوهش  آیینه  در  جوانان 
آیین  برگزاری  افزود:  و  داد  شیراز خبر 
پاسداشت ارزش های پهلوانی در ورزش 

انجام می شود. پایان سال  تا 
پژوهش  و  آموزش  فرهنگی  معاون 
به  اشاره  با  جوانان   و  ورزش  وزیر 
مراکز  نظرات  نقطه  از  جستن  بهره 
تاکید  جوانان   مشکالت  رفع  در  علمی 
همه  نظرات  از  تا  می شود  تالش  کرد:  
رفع  برای  علمی  مراکز  و  صاحب نظران 
و  ورزش  حوزه  در  تخصصی  نیازهای 

استفاده شود. جوانان  
دستگاه    4۲ اینکه  به  اشاره  با  وی  
علمی  سطح   ارتقا  برنامه ریزی  برای  
می کنند  فعالیت  جوانان   پژوهشی  و 
عالی  شورای  در  دستگاه   ١6 گفت: 
ملی  ستاد  در  دستگاه   ۲6 جوانان، 
دارند  همکاری  جوانان  امور  ساماندهی 
عهده  بر  فعالیت ها  این  هماهنگی  که 

وزارت ورزش و جوانان است.

هرمزگان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
شهر  شرب  آب  ٧۵درصدي  تامین  از 
طریق  از   ١4١۰ سال  تا  بندرعباس 

داد.  خبر  آبشیرینکن 
سیزدهمین  در  قصمي  امین  مهندس 
نشست شوراي برنامه ریزي و توسعه استان 
جمهور  رییس  معاون  نوبخت  باحضور  که 
ویزي  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس  و 
تصریح  شد،  برگزار  بندرعباس  در  کشور 
کرد: یکي از سیاست هاي مهم وزارت نیرو 
طریق  از  بندرعباس  شهر  شرب  آب  تامین 
این  تحقق  البته  که  است  شیرینکن  آب 

دارد. نیاز  باالیي  اعتبار  به  سیاست 
وي تنها راه نجات دشت میناب و جلوگیري 
ها  کن  آبشیرین  توسعه  را  آن  نابودي  از 
دانست و خاطرنشان ساخت: در حال حاضر 
۲هزار و پانصد لیتر در ثانیه آب شرب مورد 
میناب  استقالل  از سد  بندرعباس  نیاز شهر 

تامین مي شود. و چاههاي دشت شمیل 
فاضالب  و  آب  شرکت  اصلي  راهبرد  قصمي 
بندرعباس  شهر  آب  تامین  در  هرمزگان 
براساس سیاست هاي وزارت نیرو را توسعه 
برداشت  حجم  کاهش  و  ها  شیرینکن  آب 
اعالم  ها  دشت  و  زیرزمیني  هاي  سفره  از 
انتقال  طرح  راستا  همین  در  افزود:  و  کرد 

غرب  هاي  کن  شیرین  آب  از  تولیدي  آب 
بندرعباس به مرکز و شرق شهر و همچنین 
بندرخمیر  بندرعباس،  غرب  به  آب  انتقال 
جهت  آن  مطالعات  و  تهیه  کهورستان  و 
شرکت  اختیار  در  نیاز  مورد  اعتبار  تامین 

مهندسي آب و فاضالب قرار داده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان با 
تاسیسات  اجراي  و  احداث  براي  اینکه  بیان 
١۲۰میلیارد  به  مدت  کوتاه  در  طرح  این 
طول  داد:  ادامه  است،  نیاز  اعتبار  تومان 
خط انتقال و توزیع آب این آب شیرین کن 
هزار  قطر  به  هایی  لوله  با  و  4۵کیلومتر  ها 
در  آن  اعتبار  تامین  صورت  در  که  است 

اجرا خواهد شد. ۲۰کیلومتر آن   ،٩6 سال 
دو  مجوزتاسیس  دولت  وي؛  گفته  به 
مترمکعبی  هزار   ۲۵ کن  آبشیرین  دستگاه 
را نیز در غرب بندرعباس صادر کرده است 
لیتر  هزار  سه  امر  این  تحقق  در صورت  که 
بندرعباس  شهر  ظرفیت  به  ثانیه  بر  آب 
باقر  محمد  ادامه،  در  شود.  مي  افزوده 
رییس  و  جمهور  رییس  معاون  نوبخت 
نشست  این  در  کشور  ریزي  برنامه  سازمان 
وعده  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  به 
در  الزم  اعتبار  طرح  این  تحقق  جهت  داد 

گیرد. قرار  این شرکت  اختیار 

مدیر جهاد کشاورزی رامسر خبرداد:

خرید 10 هزار تن مرکبات از باغداران خسارت دیده برف

تامین 75درصد آب شرب بندرعباس تا سال 1410 برگزاری 6000 برنامه فرهنگی و ورزشی بوشهر در دهه فجر 



شهرستان هاشنبه 9 بهمن 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 93409

آگهی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  قانون  )آگهی   

ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بندپی (
نظر به دستور مواد ١ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
١۳٩۰/۰٩/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیأت موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی بندپی 
آنان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  و  رسیدگی  مورد 
محرض و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان در سفیدطور  پالک ١۵ -  اصلی بخش  ٩

موقوفه حاج هدایت بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی 

مزروعی موقوفه به مساحت ۲۰٩٨/۲١ متر مربع
موقوفه حاج هدایت بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی 

مزروعی موقوفه به مساحت ۳٧١/۲4 متر مربع
موقوفه حاج هدایت بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی 

مزروعی موقوفه به مساحت ۲٩۳٨/6٨ متر مربع
موقوفه حاج هدایت بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی 

مزروعی موقوفه به مساحت 4۳6۰/۵6 متر مربع
موقوفه حاج هدایت بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی 

مزروعی موقوفه به مساحت ١۰١۵٩/١١ متر مربع
موقوفه حاج هدایت بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی 

مزروعی موقوفه به مساحت ١١١46/4۰ متر مربع
موقوفه حاج هدایت بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی 

مزروعی موقوفه به مساحت ۳٧6٧/۵4 متر مربع
زاده  ابراهیم  ابراهیم  بتولیت  بیگی  خانم  ماه  موقوفه 
نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه 

زمین مزروعی موقوفه به مساحت ۲۳١۵/۰۰ متر مربع
موقوفه محمد قلی بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی 

مزروعی موقوفه به مساحت 4٨٧٧/٧۰ متر مربع
موقوفه کربالئی بابا به تولیت محمود کاردگر نسبت به 
۲۰١ سیر از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی 

موقوفه به مساحت ۳٨۵٩/۰۵ متر مربع
موقوفه مالخلیل شرف بیگی بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی موقوفه به مساحت ١۰۰۰/۰۰ متر مربع
موقوفه مالخلیل شرف بیگی بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی موقوفه به مساحت ۳۲٨۵/4۰ متر مربع
موقوفه گداعلی کاردگر بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی 

مزروعی موقوفه به مساحت ١٨۲٧/۰۰ متر مربع
موقوفه آقامیر و حاج هدایت به تولیت آیت اله احمد 
زاده نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی 

موقوفه به مساحت ۵۲۳۵/۳۵ متر مربع
موقوفه مال خلیل شرف بیگی بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی موقوفه به مساحت ۵٧۳6/٨۵ متر مربع
موقوفه گدا علی بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه بندپی 
نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی 

موقوفه به مساحت 4٩۳٩/4۰ متر مربع
موقوفه حیدر علی بندپی بتصدی اداره اوقاف و امور 
به ششدانگ عرصه یک قطعه  بندپی نسبت  خیریه 

زمین مزروعی موقوفه به مساحت 6۳٨6/٨۵ متر مربع
موقوفه میرزا خانلر بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 

زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی 
مزروعی موقوفه به مساحت ۲٨4۰٨/۳۰ متر مربع

موقوفه حاج هدایت بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  بندپی 

مزروعی موقوفه به مساحت ۲۲٩۵/٧۰ متر مربع
موقوفه حیدر علی بندپی بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی ) قسمتی از پالک ۲٩ و ۳٩ – فرعی 
از ١۵ – اصلی (  نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه 

زمین مزروعی موقوفه به مساحت ٨۵4٧/۳۰ متر مربع
امالک متقاضیان در زوارده  پالک ۲۳ -  اصلی بخش  ٩

موقوفه حاج مال محمد دوتان بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی موقوفه به مساحت ۳٩١٩/۰۰ متر مربع
امالک متقاضیان در گنج کال پالک ۳۰ -  اصلی بخش  ٩

موقوفه تکیه پایین گنج کال بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه باغ 

موقوفه به مساحت ١۳٩۳/۲٨ متر مربع 
موقوفه تکیه پایین گنج کال بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه باغ 

موقوفه به مساحت ۲6۲۳/٨۵ متر مربع
موقوفه تکیه پایین گنج کال بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی موقوفه به مساحت 4١۲٨/6١ متر مربع
موقوفه تکیه پایین گنج کال بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی و باغ موقوفه  به مساحت ١4۵١/۲4 متر مربع
موقوفه تکیه پایین گنج کال بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی و باغ موقوفه  به مساحت ١۵6۳/٧٩ متر مربع
موقوفه تکیه پایین گنج کال بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی و باغ موقوفه  به مساحت ۳١۵6/6١ متر مربع

موقوفه تکیه پایین گنج کال بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی موقوفه به مساحت ۲٩۵٩/۳6 متر مربع
موقوفه تکیه پایین گنج کال بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی موقوفه به مساحت 4۰٩۲/۵۵ متر مربع
موقوفه تکیه پایین گنج کال بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی موقوفه به مساحت ١۳٧۰/۵٩ متر مربع
موقوفه تکیه پایین گنج کال بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی موقوفه به مساحت ۵٨١/٩٧ متر مربع
موقوفه تکیه پایین گنج کال بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی موقوفه به مساحت ٧٩۰/46 متر مربع
موقوفه تکیه پایین گنج کال بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی موقوفه به مساحت ١٩٩6/4٨ متر مربع
موقوفه تکیه پایین گنج کال بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی موقوفه به مساحت ۲٩١4/١٩ متر مربع
موقوفه تکیه پایین گنج کال بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی موقوفه به مساحت ۲۳١١/6۵ متر مربع
موقوفه تکیه پایین گنج کال بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی موقوفه به مساحت 6۳۰/6۰ متر مربع
موقوفه تکیه پایین گنج کال بتصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 

مزروعی موقوفه به مساحت 46٨٩/۲٧ متر مربع
امالک متقاضیان در پوستکال  پالک ۳١ -  اصلی بخش  

٩

موقوفه حاج مال محمد دوتان بتصدی اداره اوقاف و 
امور خیریه بندپی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه 

زمین مزروعی موقوفه به مساحت ۲١4۰/6٨ متر مربع
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ١۳ آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دونوبت به فاصله ١۵ روز از 
طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی در محل الصاق تا 
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین  آگهی و در  
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا ۲ ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی 
است برابر ماده ١۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی 
از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده و یا، 
واحد ثبتی با رأی هیأت پس از تنظیم اظهار نامه حاوی 
تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 
حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید .
تاریخ انتشار نوبت اول : ١۳٩۵/١۰/۲۵  تاریخ انتشار 
نوبت دوم : ۰٩/١١/١۳٩۵                                                              
سیدروح اله اسماعیل پور رییس ثبت اسناد و امالک بندپی

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه )نوبت اول(

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی بطور فوق العاده سالیانه 
نوبت اول که راس ساعت 3 بعد از ظهر روز شنبه مورخ  95/11/23 در محل سالن اجتماعات دبیرستان شهید 
شرافت به نشانی، خیابان طالقانی شمالی روبروی پارک شرافت- دبیرستان شهید شرافت تشکیل می گردد 

حضور بهمرسانید.
یادآوری می شود:

در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود 
را به نماینه تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ عضوی نمی تواند نمایندگی بیش از 3  عضو را 
بپذیرد. ضمنا جهت تنظیم وکالتنامه وکیل به همراه موکل با همراه داشتن کارت عضویت می تواند از تاریخ 
انتشار این آگهی تا تاریخ 95/11/12 در یکی از ساعات اداری صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 
15 الی 18 به غیر از ایام تعطیل به دفتر تعاونی مراجعه نمایند همچنین وکالتنامه های موردنظر باید به امضا 

یک نفر عضو هیئت مدیره و یک نفر بازرس برسد.
-مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضا اعم از 

حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:

1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس/ بازرسان
2-رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی منتهی به 95/6/31 و سنوات قبلی )93-94(

3-طرح و تصویب بودجه سنوات 95-96
4-طرح و تصویب چگونگی تقسیم سود ویژه سال 93 الی 95/6/31 به مدت سه سال

5-طرح و تصویب پاداش و حقوق و مزایای هیئت مدیره طبق اساسنامه و دستورالعمل تبصره 3 ماده 36 
قانون اصالح بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسالمی

6-طرح و تصویب سقف خرید اعضا براساس میزان سهام
تذکر:

1-این آگهی ضمن درج در سایت تعاونی به نشانی www.tmfk.ir ، ارسال به اداره کل و نواحی چهارگانه 
آموزش و پرورش کرج از طریق روزنامه زمان مورخه 95/11/09 نیز به اطالع اعضا محترم تعاونی خواهد 

رسید.
 رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج- حشمت پادیاب

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت اول)64/9530(

پیرو آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث 
مرکز بهداشتی درمانی باکری )شهرستان اردبیل( دانشگاه علوم پزشکی 
دارای  های  شرکت  اطالع  به  اردبیل  استان  درمانی  بهداشتی،  خدمات  و 
صالحیت شرکت کننده در مناقصه مذکور می رساند مبلغ سپرده شرکت 
ریال(  میلیون  بیست  و  )چهارصد  ریال   420/000/000 به  فوق  مناقصه  در 

اصالح می گر دد و سایر شرایط کماکان به قوت خود باقی است.
هزینه درج آگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 
استان اردبیل

آگهی
شماره نامه :٩۵١۰١١۲۲٩۲۲۰١6۵٩  
شماره پرونده :٩۵۰٩٩۲۲٩۲۲۰۰۰۰٧ 

شماره بایگانی شعبه :٩۵۰۰١١ 
تاریخ تنظیم :١۰/۲٨/١۳٩۵ 

کالسه پرونده :۲/٩۵۰۰١١ب 
شاکی : محمد علی رنجبری 

متهم :مجید قربانیان نژاد فرزند نادر 
اتهام : کالهبرداری 

بدینوسیله به متهم آ قای مجید قربان نژادابالغ میگردد 
تا ظرف یکماه از درج این آ گهی جهت رسیدگی و اخذا 
دفاعیات و تفهیم اتهام در خصوص اتهام مذکور در این 
شعبه حاضر شوید و نشانی دقیق محل سکونت خویش 
را اعالم دارید . این گواهی بنا به تجویز ماده ١٧4 قانون 
آ ئین دادرسی کیفری در یکی از جراید کثیر االنتشار 
درج میگردد .در غیر اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی و 

تصمیم مقتضی را اتخا ذ خواهد نمود
 / م الف 2206  شاکرم –باز پرس شعبه دوم دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم  

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی :١-احسان ایراندوست به 

نشانی :آدرس مجهول المکان می باشد. 
 ۰٩:۰۰ ساعت  دوشنبه   ١۳٩۵/١۲/١6  : حضور  تاریخ 
محل حضور :خرم آباد –خیابان امام )ره( میدان عدالت –

دادگستری کل استان لرستان 
در خصوص دعوی خدامراد بابادیان نژاد به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید .

منشی شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان 
خرم آباد –اسماعیل فالح نژاد 

آگهی درخواست گواهی 
حصروراثت 

آقای محمد رضا فرخ سورکی فرزند علی اصغر        به 
درخواست  شورا  این  شماره 66٧  به  دادخواست  شرح 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
شادروان علی اصغر فرخ سورکی فرزند حسین   به ش 
ش ١۳٨٨صادره از ساری    در تاریخ ٩۵/4/١٨اقامتگاه 
ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خودمیاندرود   

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
١-حسن فرخ سورکی فرزند حسین به ش ش ١٨صادره 

از ساری فرزند متوفی 
ش  ش  به  حسین  فرزند  سورکی  فرخ  ۲-احمد 

۵۲۳۰صادره از ساری فرزند متوفی 
ش  ش  به  حسین  فرزند  سورکی  فرخ  ۳-محمد 

۲۵۵۵صادره از ساری فرزند متوفی 
به ش ش  حسین  فرزند  سورکی  فرخ  رضا  4-محمد 

۳۰١٧صادره از ساری فرزند متوفی 
ش  ش  به  حسین  فرزند  سورکی  فرخ  ۵-سلیمه 

۲١۳٩صادره از ساری فرزند متوفی 
ش  ش  به  حسین  فرزند  سورکی  فرخ  6-شهربانو 

۲۲۳٨صادره از ساری فرزند متوفی 
٧-فاطمه فرخ سورکی فرزند حسین به ش ش ۲۲صادره 

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

گواهی صادرخواهد شد م. الف ۲٩٩
قاضی شعبه دوم  شورای حل اختالف میاندرود آقاجانی

68 کالس درس به فضاهای 
آموزشی چهارمحال و بختیاری 

افزوده می شود
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به افتتاح ٩ پروژه آموزشی در دهه 
فجر امسال، گفت: با افتتاح این تعدا پروژه 6٨ کالس 

درس به فضاهای آموزشی استان افزوده می شود.
بیژن حیدری اظهار کرد: در دهه فجر سال جاری 
پروژه  و دو  بهره برداری  و  افتتاح  آموزشی  پروژه   ٩

آموزشی دیگر کلنگ زنی خواهد شد.
اول  فاز  شهرکرد،  منظریه  آموزشی  مجتمع  وی 
آموزشگاه  اول  فاز  بروجن،  فرهنگیان  باشگاه 
گندمان،  کردشامی  مدرسه  تکمیل  بروجن،  الهیه 
دهنوی  خیری  مدرسه  شهرکرد،  مدرسه الزهرا 
چلگرد، مدرسه شش کالسه بابامنصور لردگان، سالن 
ورزشی روستای پیربلوط و مدرسه لیمه اردل را از 
پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری دهه فجر این 
اداره کل دانست.حیدری با اشاره به اینکه با افتتاح 
این تعداد پروژه تعداد 6٨ کالس درس و ٩۳ باب 
کالس به فضاهای آموزشی افزوده خواهد شد، گفت: 
میزان اعتبار هزینه شده برای ٩ پروژه قابل افتتاح 
و بهره برداری استان ١۰4 هزار میلیون ریال است 
اعتبار،  6۰ هزار و ۲۰۰ میلیون  از این میزان  که 
ریال آن از اعتبارات خیری بوده است.وی مدرسه ١۲ 
کالسه آلونی با زیربنای یک هزار و ۵۰۰ متر مربع 
و اعتبار برآورد شده ۲۰ هزار میلیون ریال و مدرسه 
شش کالسه آلونی با زیربنای ٨۰۰ متر مربع و اعتبار 
از پروژه های  را  برآورد شده ١۰ هزار میلیون ریال 

کلنگ زنی دهه فجر دانست.

سه هزار روستا در سیستان و 
بلوچستان فاقد منبع آبی

 استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بالغ بر ۳ هزار 
روستا در استان فاقد منبع آبی مطمئن هستند که 
خشکسالی هم آن را مضاعف کرده است  و ١۳۰۰ 

روستا هم با تانکر آبرسانی می شوند.
 علی اوسط هاشمی با بیان این مطلب افزود: باید در 
رویکردمان به توسعه روستا و نگه داشت روستاییان 
در موضع تولید بازنگری صورت بگیرد تا مهاجرت، 
حاشیه نشینی و جابجایی جمعیت با سرعت زیاد 
در حداقل زمان رقم نخورد، زیرا ظرف 4۰ سال نرخ 
جمعیت شهری در کشور به ٧۵ درصد رسیده که 
این نرخ در کمتر از ١۰ سال در سیستان و بلوچستان 
به دست خواهد آمد.وی بیان کرد: صنعت گردشگری 
هزار  پنج  از  بیش  وجود  و  دستی  محورصنایع  با 
صنعتگر در استان نقش اثربخشی در رونق اشتغال 
در روستاها دارد.استاندار گفت: با توجه به افزایش 
هزینه های نگهداری زیرساخت ها همچون برق ، جاده 
و شبکه های آب باید این هزینه صرف روستا مرکز و 

روستا شهرها شود.

تقدیر مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان 
از کارخانه ریسباف

ایران  تاریخ معماری و شهرسازی  بهادری-اصفهان- چهارمین کنگره 
ارائه چندین مقاله علمی و پژوهشی در حوزه میراث  با  بعد از سالها 

فرهنگی بمدت دو روز در استان اصفهان برگزار گردید.
در برنامه چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران که بمدت 
دو روز در استان اصفهان و با حضور رسول زرگرپور استاندار اصفهان و 
محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور برگزار شد از تالش 
ها و پیگیری های مهندس حجت اله غالمی مدیرکل راه وشهرسازی 
استان اصفهان در راستای حفاظت از مواریث فرهنگی به عنوان یکی 
از ارزشمندترین مقوله های توسعه فرهنگی و رونق گردشگری تقدیر 

بعمل آمد.
و  ها  تالش  با  اصفهان  استان  وشهرسازی  راه  کل  اداره  است  گفتنی 
عنوان  به  ریسباف  کارخانه  تملک  منظور  به  مستمر  های  پیگیری 
باقیمانده  تاریخی  بناهای  و  نساجی  کارخانجات  از  بازمانده  آخرین 
مناسبات  معماری،  فرهنگ،  از  نمادی  و  صنعتی  معماری  عصر  از 
از  جلوگیری  هدف  وبا  معاصر  سده  در  مردم  تاریخی  و  اجتماعی 
حائز  آن  در  موجود  خاص  معماری  با  تاریخی  مکان  این  تخریب 

دریافت این تقدیر بوده است.
در دومین روز برگزاری این نشست، منصور فخاران رییس اداره عمران 
وبهسازی شهری اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان نیز به عنوان 
سخنران وعضو  پنل تخصصی باعنوان واکاوی سازوکارهای هم افزایی 
اصفهان،  فرهنگی  ومیراث  معماری  های  بافت  حفاظت  در  مشارکت 

سند بازآفرینی پایدار شهری اصفهان را تشریح نمود.

نصب کنتور مغناطیسي
 بر خطوط اصلي شهر دلیجان

مدیر آب و فاضالب شهرستان دلیجان از نصب دو کنتور مغناطیسی 
بر روی خطوط اصلی آب این شهر خبر داد.

مهندس عباس قلي پور فاضلی با اعالم این خبر عنوان کرد: به منظور 
شفاف سازی مدیریت مصرف آب، این امور نسبت به نصب دو کنتور 
از سه  آب  میلیمتری   4۰۰ و    ۳۰۰ انتقال  روی خط  بر  مغناطیسی 
مخزن موازی ۵۰۰۰ مترمکعبی ذخیره آب  شهر دلیجان اقدام کرد.

   وی هدف از این اقدام را کنترل میزان  مصرف آب شرب در طول 
شبانه روز عنوان کرد.

اختصاص 50 میلیارد ریال تسهیالت به کارخانه آجر دهدشت 

کهگیلویه  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
وبویراحمد گفت: ۵۰ میلیارد ریال تسهیالت برای توسعه به کارخانه 

آجر دهدشت اختصاص یافت.
مجید محنائی در جمع خبرنگاران افزود: در بازدید و جلسه ای که در 
محل کارخانه آجر دهدشت با حضور عضو هیات مدیره بانک صنعت و 
معدن کشور، نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، چرام، بهمئی و 
لنده در مجلس شورای اسالمی و مقامات ملی، استانی و محلی برگزار 
شد، در راستای کمک به توسعه اشتغالزائی با پرداخت تسهیالت ۵۰ 

میلیارد ریال برای این کارخانه موافقت شد.
وی اضافه کرد: مقرر شد، شروع بهره برداری هر دو خط تولیدی این 

کارخانه ۳۰ آبان ماه سال ١۳٩6 باشد.

خبر خبر

آغاز مسابقات عملیاتی- ورزشی آتش نشانان بنادر کشور 
در بندر بوشهر 

مسئول ایمنی و آتش نشانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: مسابقات عملیاتی و 
ورزشی آتش نشانان بنادر کشور با نام جام دریانوردان با شرکت ١١ تیم به میزبانی بندر بوشهر 
آغاز شد. عبدالکریم رضازاده در آغاز اجرای مسابقات عملیاتی آتش نشانان بنادر کشور در بوشهر با 
تاکید بر تقویت بنیه جسمی و عملیاتی آتش نشانان اظهار داشت: بنادر  ضمن داشتن آتش نشانان 

عملیاتی از تجهیزات پیشرفته و مدرن در این عرصه برخوردارند.
وی با اشاره به اجرای این عملیات در بندر بوشهر تصریح کرد: دهمین دوره مسابقات عملیاتی و 
ورزشی آتش نشانان بنادر کشور با نام جام دریانوردان  از امروز با شرکت ١١ تیم به  میزبانی بندر 
بوشهر آغاز شد.مسئول ایمنی و آتش نشانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با بیان اینکه 
این دوره از مسابقات ۲ روزه است افزود: تیم هایی از بنادر بوشهر، خارگ، شهید باهنر، شهید 
امیرآباد و لنگه  در مدت ۲ روز هم رقابت  انزلی، نوشهر،  امام،  آبادان، بندر  رجایی، خرمشهر، 
می کنند.رضازاده هدف از برگزاری این مسابقات را حفظ آمادگی جسمانی  آتش نشانان دانست 
و خاطر نشان کرد: ایجاد نشاط در کارکنان آتش نشانی بندرهای کشور و آمادگی برای صیانت از 
جان و اموال مراجعان و کارکنان از دیگر اهداف برگزاری مسابقات عملیاتی ورزشی آتش نشانان 
بنادر کشور در بندر بوشهر است.وی با بیان اینکه این مسابقات در سه بخش آب رسانی در ارتفاع، 
آب رسانی در سطح و دو امدادی و خاموش کردن تشتک برگزار می شود تصریح کرد: در پایان سه 

تیمی که در مجموع عملکرد بهتری داشته باشند به عنوان برگزیده معرفی می شوند.

و  غذا  سازمان  مرجع  آزمایشگاه های  مدیرکل 
داروی کشور گفت: سازمان غذ و دارو با همکاری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طرح 
را  غذایی  مواد  تقلبات  و  آالینده ها  پایش  ملی 
نوع  برای حداقل ١۲  این طرح  در  و  آغاز کرده 
محصوالت غذایی حداقل ٨۰ نوع آنالیز مشخص 
افتتاح  مراسم  دارایی در  بهرام  است. دکتر  شده 
که  خوزستان  آب  اتاق  و  دارو  آنالیز  آزمایشگاه 
اظهار  شد،  برگزار  اهواز  در  بهمن ماه(   ۵( امروز 
کرد: دیگر زمان آن فرا رسیده است که به منظور 
ارتقاء روش های مورد استفاده در آزمایشگاه های 
ارتباطات های  زمینه  در  دارو،  و  غذا  سازمان 
است  اهمیت  حائز  فوق العاده  که  نیز  بین المللی 
کارهایی انجام شود. برنامه هایی برای معاونت غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم در رده ملی 
و هم در رده بین المللی در نظر گرفته شده است.
 وی افزود: ایران از نظر امکانات آزمایشگاهی در 
بخش غذا و دارو از سایر کشورهای دنیا عقب تر 
از  امکانات روز دنیا عجیب تر  البته شاید  نیست؛ 
امکانات کشور ما باشد اما ایران از امکانات الزم 
که کفاف کنترل و آنالیز را در این بخش بدهد، 

برخوردار است.
و  غذا  سازمان  مرجع  آزمایشگاه های  مدیرکل   
در  خوزستان  استان  کرد:  تصریح  کشور  داروی 
طرح ملی پایش آالینده ها و تقلبات مواد غذایی 
سازمان غذا و دارو به صورت بسیار جدی مدنظر 
قرار گرفته است و مقرر شده سازمان غذا و داروی 
کشور تجهیز آزمایشگاه های معاونت غذا و داروی 
این استان با دستگاه ها پیشرفته تر را انجام دهد 
از سوی  ارائه خدمات  نیز جهت  و شاخصه هایی 
خوزستان به کشور تعیین شود که این اقدامات 

عمال در جهت تمرکزدایی صورت می گیرد.

 دارایی ادامه داد: به علت وجود طیف گسترده ای 
و  آالینده ها  گسترش  داروها،  و  غذایی  مواد  از 
تغییر مداوم و سریع استانداردها و محول شدن 
آنالیز یا آزمایش تجهیزات پزشکی به آزمایشگاه 
مرجع سازمان غذا و داروی کشور، این انتظار که 
مورد  خدمات  تمام  ارائه  به  قادر  آزمایشگاه  این 
نیاز باشد، عمال امکان ناپذیر است. البته با توجه 
به ارتباطاتی که با آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا 
نیز  اروپا  اتحادیه  که  دریافته ایم  کرده ایم،  برقرار 

دارای چنین چالش هایی است.
تمام  که  نیست  این گونه  پس  افزود:  وی   
نحوی  به  اروپا  اتحادیه  مرجع  آزمایشگاه های 

یکسان و به خوبی حرکت  کنند؛ ممکن است که 
تنها یک یا دو کشور به خوبی کار کنند و بقیه 
کشورهای این اتحادیه مشکالتی داشته باشند. با 
این وجود آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا از ۲٧ یا 
۲٨ کشور تشکیل شده است و ما در کشور خود 
باید بتوانیم از همین چند قطب آزمایشگاهی که 
داریم و یکی از این قطب ها نیز خوزستان است 
در  را  مزیت  دارای  قطب های  و  کنیم  استفاده 

همان مزیت نسبی پیش ببریم.
و  غذا  سازمان  مرجع  آزمایشگاه های  مدیرکل   
و  بیولوژی  بحث های  کرد:  عنوان  کشور  داروی 
میکروبیولوژی کار روزمره ما است. با این وجود 

هنوز به بحث امنیت غذا و سالمت غذایی تاکنون 
پرداخته نشده و اقدامی نیز در این زمینه انجام 
به  غذا  سالمت  بحث  که  اکنون  است.  نشده 
صورت رسمی به سازمان غذا و دارو واگذار شده 
است و دیگر مشکل تفکیک وظایف این سازمان 
این  باید  ندارد،  از سایر سازمان های دیگر وجود 
وظایف از جمله تامین سالمت غذایی را به صورت 

درست انجام دهیم.
همکاری  با  دارو  و  غذ  سازمان  گفت:  دارایی   
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طرح 
ملی پایش آالینده ها و تقلبات مواد غذایی را آغاز 
نوع   ١۲ حداقل  برای  طرح  این  در  است؛  کرده 
محصوالت غذایی حداقل ٨۰ نوع آنالیز مشخص 
شده و همچنین تجهیزات و امکانات سخت افزاری 
و دوره های تخصصی موردنیاز جهت ارائه و میزان 
نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای طرح مذکور 
 ١۰ عنوان  به  کشور  دانشگاه   ١۰ و  تعیین شده 

قطب این طرح در نظر گرفته شده اند.
 وی ادامه داد: تاکنون نزدیک 6۰ میلیارد تومان 
از  برخی  سفارش  و  جذب  طرح  این  بودجه  از 
تجهیزات آن نیز داده شده است. احتماال میزان 
جذب از بودجه این طرح تا سال آینده به حدود 
١۰۰ میلیارد تومان می رسد. خوزستان نیز یکی 
از قطب هایی است که قرار است چنین امکاناتی 

را جذب کند.
و  غذا  سازمان  مرجع  آزمایشگاه های  مدیرکل   
داروی کشور بیان کرد: نزدیک به ۳۰۰ تا ۳۲۰ 
وضعیت  از  چندان  که  داریم  همکار  آزمایشگاه 
دقیقی  اطالعات  و  آگاهی  آزمایشگاه ها  این 
نداریم. روش علمی و دقیق برای بررسی اقدامات 
آزمایشگاه های  پایش  همکار،  آزمایشگاه های 

مذکور و کنترل وضعیت آن ها است.

جمع آوری 200 میلیارد ریال زکات 
در آذربایجان غربی

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غربی گفت:در سال جاری ۲۰۰ میلیارد ریال زکات 
از سوی مردم آذربایجان غربی پرداخت شده است.

عزیز سهندی گفت: در سال جاری میزان زکات پرداختی مردم آذربایجان غربی به مرز 
۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است که از این میزان  ١6۰ میلیارد ریال برای فقرا و 
4۰ میلیارد ریال برای احداث یا تکمیل پروژه های عام المنفعه در روستاهای محروم 

استان هزینه شده است.
افزایش پرداخت  با اشاره به ظرفیت باالی استان در پرداخت زکات اظهار کرد:  وی 
زکات باید به صورت جهشی انجام پذیرد تا در امر رسیدگی به مشکالت فقرا میزان 

وابستگی به دولت کاهش یابد.
به یک  باید  را  پرداخت زکات  اینکه  بیان  با  آذربایجان غربی  امداد  مدیر کل کمیته 
نه تنها وظیفه مبلغان  این مسئله   افزود: فرهنگسازی  فرهنگ عمومی تبدیل کنیم 

زکات بلکه وظیفه تمامی مدیران،رؤسا و سایر مسئوالن جامعه است.
درصد  چهار  غربی  آذربایجان  خمینی  امام  امداد  کمیته  اینکه  به  اشاره  با  سهندی 
جمعیت استان را زیر چتر حمایتی خود قرار داده است خاطر نشان کرد: 4٧ هزار 
سالمند، 4۰ هزار زن سرپرست خانوار، ١۰ هزار یتیم نیازمند و ١۳ هزار و ۵۰۰ دانش 

آموز و دانشجو از خدمات این نهاد استفاده می کنند.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو تشریح کرد:

دانشگاه علوم پزشکی اهواز قطب آنالیز مواد غذایی
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برگ اجراییه )12/397/95(
مشخصات محکوم له محمد علی اصغر تبار کله بستی به وکالت علی رجب نیا چناری 

و رضا رمضانپور به نشانی بابل خیابان مدرس ساختمان بندگان 
مشخصات محکوم علیه 

شرکت یکتا فناورشمال به مدیرعاملی فریبا مرادی و حسن فرج پور به نشانی مجهول 
المکان 

بموجب رای شماره ٩٨٨در تاریخ ٩۵/٧/۲۵ شعبه ١۲ شورای حل اختالف شهرستان 
بابل محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ١٧۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۲/۲6۲/۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی بابت خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سررسید ٩۰/4/۵تا زمان اجرای حکم و مبلغی بابت حق الوکاله وکیل 

رای صادره غیابی می باشد 
مسئول دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان بابل

ابالغیه
خواهان خانم خدیجه یعقوبی دادخواستی به طرفیت خوانده عبداله سلیمانی و غیره 
نموده که  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان جوانرود  ابطال  به  الزام  بخواسته 
ارجاع و  استان کرمانشاه  واقع در  به شعبه دوم حقوقی جوانرود  جهت رسیدگی 
به کالسه ٩4۰٩٩٨٨46۰۵۰۰۵۳۲ ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن در تاریخ 
٩۵/١۲/١4 در ساعت ٩ صبح تعیین گردیده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده آقای حبیب نوخاصی درخواست خواهان و به تجویز ماده ٧۳ قانون آئین 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  انقالب در  دادرسی دادگاههای عمومی و 
نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق در 

جلسه رسیدگی حاضر گردد/.
منشی شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود – ولدی

آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی منتشره و با توجه به اینکه در پرونده کالسه ٩4۰٧۵۲ و به موجب اجرائیه 
موضوع دادنامه غیابی شماره ٩۵۰٩٩٧۰۲۰٧١۰۰۵٩٩ مورخه ٩۵/۰6/۰٩ صداری 
از شعبه اول دادگاه حقوقی ورامین محکوم علیهما آقایان مهدی شیرکوند و مهدی 
چهارمحالی به نشانی مجهول المکان تضامنا محکوم به پرداخت مبلغ ١۰۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳/١6۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ چک )٩۳/١۲/١٩( لغایت یوم الوصول حسب نرخ 
تورم اعالمی از بانک مرکزی در حق محکوم له بانک مهر اقتصا و همچنین پرداخت 
مبلغ ۵/4۰٨/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت شده اید لذا 
مراتب ئیک نوبت آگهی میگردد تا ظرف ده روز نسبت به اجرای حکم اقدام نمائید 

در غیر این صورت بموقع به اجرا گذاشته میشود.خ/ م الف ١۲۵۰           
  مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین –باختر 

احضار متهم
بازپرسی دادسرای عمومی  پرونده کالسه ٩۵٨۲6٨/١4۰١۰١/١۲  شعبه دوم  در 
و انقالب شهرستان بهارستان آقایان ١. علی حاجیان ۲. هومن حاجیان  به موجب 
شکایت آقای صیاد محمد نژاد فرزند مختار به اتهام مشارکت در سرقت 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 ١٧4 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 ۲۳6٨ 
ابوالفضل محمودیان-بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهارستان 

مفقودی چک
یک فقره چک که گواهی عدم پرداخت آن صادر شده به نام آقای 
پیمان احمدی به شماره شناسنامه 10442 صادر از تهران به شماره 
مورخه   406937 چک  شماره  و   3904-10-1126649-1 سپرده 
1389/01/14 به مبلغ 40/000/000 ریال مفقود گردیده، لذا خواهشمند 
است اشخاص و یا افرادی که ذی نفع می باشند اگر ادعایی نسبت به 
این چک دارند، ظرف مدت 20 روز پس از نشر آگهی به آدرس استان 
البرز – شهرستان کرج – خیابان شهید بهشتی - بانک پاسارگاد 

مراجعه نمایند.

آگهی تبادل لوایح
درخصوص تجدیدنظرخواهی ابراهیم آبچربطرفیت خدیجه جباری نسبت به دادنامه 
تجدید  بودن  المکان  مجهول  شعبه،نظربه  ازاین  ٩۵۰٩٩٧6١١۰6۰۰66٨صادره 
نظرخوانده مراتب  ازطریق نشرآگهی ابالغ تا چنانچه پاسخی دارند ظرف ده روز 
پس از نشر آگهی،به این دادگاه مراجعه)و ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم( اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید .واال پرونده با همین کیفیت به تجدید 

نظرارسال میگردد .شماره م.الف)۵/46۵۳(
مدیردفترشعبه سوم حقوقی اهواز-صادق نادعلی زاده

آگهی
برگه اخطاریه با شماره پرونده ۳١٨/٩۵/١

نام اخطار شونده : منوچهر تاجوک فرزند محمد به نشانی مجهول المکان 
محل حضور : شورای حل اختالف بندپی شرقی – شعبه اول حکمی 

وقت حضور :٩۵/١۲/٧ شنبه ساعت ٩:۳۰ صبح 
علت حضور : در خصوص دعوی خانم اشرف علی زاده بنگر به طرفیت شما مبنی بر 
خواسته الزام به تنظیم سند خودروزانتیا به شماره شهربانی ۵۵٧ل١٨ ایران ٨۳ لذا 

مقرر است در وقت رسیدگی فوق در جلسه شورا حضور یابید 
شعبه اول حکمی شورای حل اختالف بندپی شرقی 

متن آگهی 
آقایان محمود مدهنی و حمید مدهنی و فیروز حسینی وفا به اتهام مشارکت در 
سرقت تعزیری و تخریب اثاثیه شاکی و تلف احشام از طریق ریختن سم تحت تعقیب 
می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده ١٧4 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب سال ١۳٩۵ مراتب 
در روزنامه آگهی تا ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه دوم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد واقع در دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد 
حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و 

اظهار عقیده به عمل می آید. 
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میر حسینی. 

متن آگهی
احتراما وقت رسیدگی رسیدگی تاریخ ١۳٩۵/١۲/۲١ ساعت ۰٩:۰۰ بنام منصورعلی 
فتاحیان غالمی به علت مجهول المکان بودن در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 

نشر تا در موعد مقرر در شعبه 6 حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام 

خمینی )ره( شهرستان خرم آباد –سروگل بارانی بیرانوند    مفقودی
 کارت هوشمند ناوگان به شماره سریال ۲6۳٨۳٩۲مربوط به کامیون باری اسکانیا 
ده چرخ مدل ۲۰١١ به شماره انتظامی ٧٩٧ع۵۵ ایران ٧۳ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی مفقودی
مجوز حمل سالح شکاری ۲ لول ساچمه زنی ته پر مدل کوسه به شماره سالح 
6١٨۰۳٧۰٩ ساخت ایران به نام سید محمود جباری خشکرودی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

آگهی مفقودی
پالک ٧۲- شماره  دودر  بار  وانت  خودرو(  شناسنامه  سبز)  برگ  و  کمپانی  سند 
بنام   ١١٨ P ۰١۲۳۳شماره موتور ٩٧  EG 4١۲٨4۵ 44۳و۵١ شماره شاسی
حسین بهجتی مفقود و از درجه اعتبار ساقط  میباشد و مالک هرگونه بزه و سوء 

استفاده را بعهده میگیرد.
بابلسر

مفقودی 
کارت هوشمند به شماره ۲۰۵۲۵46مربوط به خودرو کامیون خاور کاویان به رنگ 
از درجه  ایران ٧۲ مفقود گردیده و  سفید مدل ١۳٨٧به شماره پالک ۲٧٩ع۲۵ 

اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

کشف 9 میدان گازی و ١٠ میدان نفتی 
در برنامه پنج ساله اکتشاف

در برنامه پنج ساله پنجم به طور کلی ٩ میدان گازی جدید و ١۰ میدان 
نفتی جدید، دو مخزن گازی و چهار مخزن نفتی جدید کشف شده که 
شامل میادین و مخازن بزرگ و کوچک می شود و در چند مورد هم 

افزایش حجم میادین نفت و گاز کشف شده قبلی را داشته ایم.
صالح هندی - مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت - با بیان این که کشف 
نفت و گاز الزاما به معنی کشف میادین نفت و گازی جدید نیست، اظهار 
کرد: به طور کلی اکتشاف به سه طریق می تواند حجم ذخائر نفت و گاز 
را در کشور افزایش دهد که رایج ترین روش آن این است که یک میدان 

جدید کشف کند.
اوادامه داد: روش دیگر این است که در میادین قدیمی مخازن جدید 
عمیق تر کشف شود و روشی دیگر این است که یک میدان و مخزن 
قدیمی وجود داشته باشد، اما حدود آن دقیق نباشد که با چاه های 
تحدیدی که حفر می شود می توانیم برآورد حجم نفت و گاز را تصحیح و 
افزایش دهیم. برای محاسبه حجم نفت و گاز کشف شده در برنامه پنج 

ساله مجموع هر سه محاسبه میشود.
اینکه عملکرد  بر  تاکید  با  ادامه  اکتشاف شرکت ملی نفت در  مدیر 
بلوک های اکتشافی تا انتهای برنامه پنج ساله پنجم موفق بوده است، 
گفت: عملکرد این بلوک ها توانست ١.۲ میلیارد دالر سرمایه جذب 
کند. فعالیت شرکتهای خارجی عالوه بر انتقال فناوری مجموعاً منجر 
به کشف TCF 6.6 گاز و ١.6 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال شده 
است. همچنین ۲6 حلقه چاه در بلوک ها حفر شده که برخی از آنها 
ناموفق بوده و به نفت و گاز نرسید. البته عدم موفقیت این بلوک ها هم 
برای ما مفید بودند و باعث شدند دیگر در نواحی آن مناطق نفت و 

گاز نباشیم.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با تاکید بر این که اکتشاف در همه 
دنیا روز به روز دشوارتر می شود، تصریح کرد: از یک طرف تکنولوژی 
و روش ها پیشرفت کرده و به کاهش ضریب خطا کمک می کند، اما 
نظریه  برخی  براساس  اما  پیدا می کند،  کاهش  منابع  دیگر  از طرف 
دانشمندان داخلی و خارجی از نفتی که در میلیون ها سال قبل در 
زیر زمین ایجاد شده هنوز می توان انتظار کشف منابع زیادی را داشت. 
حتی براساس یک مطالعه ادعا شده است که مقدار هیدروکربوری که 
در منطقه زاگرس کشف شده تنها ۲۰ درصد از مقدار نفت و گازی است 

که در این منطقه ایجاد شده است.
هندی با اشاره به حجم باالی نفت و گاز در کشور، گفت: به دلیل وجود 
حجم باالی نفت و گازی که در کشور وجود داشته و از آنجایی که 
همیشه به راحتی قابل اکتشاف بوده، همواره به دنبال مخازن یا تله های 
ساختمانی رفتیم. به عبارت دیگر به دنبال طاقدیس ها بودیم اما به 
نظر می رسد طاقدیس های بزرگ تمام شده و دیگر باید کمتر به دنبال 

تله های ساختمانی باشیم.
یا  و  برویم  ترکیبی  یا  تله های چینه ای  دنبال  به  باید  داد:  ادامه  وی 
تله هایی که در حول گنبدهای نمکی شکل گرفته که این نیاز به کار و 
تکنولوژی های جدید دارد اما شرکت ملی اکتشاف این راه را آغاز کرده 
و برای اکتشاف تله های غیرساختمانی برنامه ریزی کرده است. همچنین 
این شرکت خود را به لحاظ علمی و فناوری مسلط می کند که بتواند 
در آینده به دنبال تله هایی به غیر از تله های ساختمانی برود. تقریبا ٩٩ 
درصد میادینی که تاکنون کشف شده جزو تله های ساختمانی هستند.

احیای سهم سوخت رسانی ایران در خلیج فارس

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با راه اندازی فاز نخست پروژه 
سوخت رسانی به کشتی ها و خدمات کشتیرانی سلخ در قشم، سهم 
جمهوری اسالمی ایران در بهره گیری از موقعیت استراتژیک خلیج 

فارس و استفاده به منظور تامین سوخت کشتی ها احیا می شود.
حمیدرضا مومنی در مراسم افتتاح فاز نخست مجتمع سوخت رسانی 
و خدمات کشتیرانی قشم بیان کرد: هم اکنون ٨6 درصد از سهمیه 
بانکرینگ )سوخت رسانی به کشتی ها( در منطقه در اختیار »ُفِجیره« 
است که با بهره برداری از فاز نخست پروژه عطیم سوخت رسانی به 

کشتی ها در قشم ۵۰ هزار تن سوخت به کشتی ها تزریق می شود.
وی با بیان اینکه ماهانه ۵۰۰۰ کشتی برای سوخت گیری از آبراه خلیج 
فارس عبور می کند، افزود: باید به طور جدی تالش کنیم تا سهم از 

دست رفته خود را بازپس گیریم.
بیان کرد: سهم هشت میلیارد  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
دالری سوخت رسانی به کشتی ها، از جمله اهدافی است که می تواند 

ما را در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل یاری کند.  
وی تاکید کرد: همگی باید در راستای تکمیل و بهره برداری از فازهای 
آتی این پروژه تالش کنند تا با بهره گیری از سرمایه گذاران خارجی 
و همچنین ایجاد هتلینگ، کترینگ، سوپرمارکت، تعمیرات و قطعات 
یدکی در کنار سایت سوخت رسانی، بتوانیم از ظرفیت ایجاد شده، 

نهایت استفاده را ببریم.
مومنی از آمادگی چین، هلند و سوییس برای سرمایه گذاری در فازهای 
بعدی این پروژه گفت و افزود: در نهایت باید به ظرفیت ذخیره ١۰۰ 
میلیون بشکه دست یابیم که این مهم، جز با همیاری و تالش بی وقفه 
مسئوالن و استفاده از ظرفیت های استراتژیک قشم میسر نخواهد بود.

ترکمنستان ٢6 روز پس از قطع 
گاز ایران خواستار مذاکره شد 

این  کرد،  اعالم  ترکمنستان  امور خارجه  وزارت 
کشور آماده ادامه مذاکرات با ایران پس از قطع 
میالدی  جاری  ماه  در  این کشور  به  گاز  عرضه 

است. 
خارجه  امور  وزارت  گزارش،  این  اساس  بر 
ادامه  آماده  کشور  این  کرد:  اعالم  ترکمنستان 
مذاکرات با ایران پس از قطع عرضه گاز به این 
کشور در ماه جاری میالدی است، اما همچنین 
این حق را برای خود قائل است که اختالف بر سر 

پرداخت پول گاز را به داوری ببرد.
این وزارتخانه در بیانیه خود گفته که بدهی گازی 
ایران از عمل نکردن شرکت ملی گاز ایران به مقرره 
»بگیر یا بپرداز« ناشی می شود که در قرارداد گازی 

امضا شده بین طرفین درج شده است.
تهران در ماه دسامبر گفته بود، ترکمنستان تهدید 
کرده که صادرات گاز به ایران را به دلیل اختالف 
موجود در پرداخت ها قطع خواهد کرد. رقم این 
اختالف به ١.٨ میلیارد دالر می رسد و تاریخ آن 
به بیش از یک دهه قبل برمی گردد. ایران خواهان 

ارجاع موضوع به داوری است.
ایران خود میادین گازی عظیمی در جنوب کشور 
دارد، اما برای توزیع گاز در استان های شمالی به 
ویژه در فصل سرما، از سال ١٩٩٧ به این طرف از 

ترکمنستان گاز وارد می کند.
ترکمنستان پس از قطع خرید گاز توسط روسیه 
از این کشور در سال گذشته میالدی با کمبود 
منابع ارزی مواجه است. با توقف خرید گاز روسیه 
بزرگترین  چین  حاضر  حال  در  ترکمنستان،  از 

مشتری گاز این کشور به شمار می رود.

تولید نفت از میادین مشترک 
با عراق افزایش یافت

یک مقام مسئول با اشاره به افزایش تولید نفت 
از میادین مشترک نفتی با عراق در غرب ایران، 
کشور  غرب  نفتی  میادین  از  اکنون  هم  گفت: 

حدود ١٨۰ هزار بشکه نفت برداشت می شود. 
سعید ناصری پور درباره آخرین وضعیت تولید نفت 
از میادین مشترک غرب کشور، گفت: هم اکنون 
ظرفیت تولید روزانه در میادین غرب کشور حدود 
١٨۰ هزار بشکه نفت خام و ٧ میلیون متر مکعب 

گاز است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با 
اعالم اینکه بر اساس چشم انداز تولید ١۰ ساله 
باید تولید نفت خام به 44۰ هزار بشکه نفت و ١۵ 
میلیون متر مکعب گاز افزایش یابد، تصریح کرد: 
در حال حاضر تولید تکلیفی سال ٩6 را مطابق 

مصوبه شرکت ملی نفت ایران محقق شده است.
با بیان اینکه سال گذشته به  این مقام مسئول 
دلیل تحریم های اعمالی از سوی کشورهای غربی 
مجبور به کاهش تولید تکلیفی خود بوده است، 
اظهار کرد: اما از ادیبهشت ماه امسال با توجه به 
تاکید وزارت نفت مبنی بر افزایش تولید نفت و 
گاز، در تمامی میادین تحت پوشش خود به ویژه 
در میادین مشترک موفق به تحقق ١۰۰ درصدی 

تولید تکلیفی شده ایم.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با 
یادآوری اینکه در شرایط فعلی ٩۰ درصد نفت 
مناطق مرکزی کشور از طریق میادین غرب کشور 
بهره برداری  کرد: شرکت  تاکید  می شود،  انجام 
اکنون  از ١١ میدان نفتی هم  نفت و گاز غرب 
حدود ١٨۰ هزار بشکه در روز نفت تولید می کند.

های  میدان  از  تولید  خصوص  در  ناصری پور 
مشترک نفتی هم توضیح داد: از ١١ میان نفتی 
فعال در محدوده عملیاتی شرکت نفت و گاز غرب 
چهار میدان نفت شهر، آبان، دهلران و پایدار غرب 
به  توجه  با  حاضر  شرایط  در  که  بوده  مشترک 
تاکید بر تولید حداکثری از میدان های مشترک 
با جدیت تمام تولید از این میدان ها در دستور 

کار قرار دارد.
اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان  مسئول،  مقام  این 
از میدان پایدار غرب و آبان حتی بیش از تولید 

تکلیفی برداشت نفت انجام می شود.

کوتاه از انرژینفت درجهان

نفت  هیچ  ایران  اینکه  بر  تأکید  با  نفت  وزیر 
تنها  است:  ندارد، گفته  ذخیره شده روی آب 
میعانات گازی است که ذخیره می شود و آن  

هم تا پایان سال به فروش می رسد.
اخیر  جلسه  در  نفت  وزیر  فارس،  گزارش  به 
هیئت دولت با تاکید براینکه ایران هیچ نفت 
ذخیره شده روی آب ندارد در جمع خبرنگاران 
گفته است: تنها میعانات گازی است که ذخیره 
می شود و آنهم تا پایان سال به فروش می رسد.

سازی  ذخیره  از  فارس  خبرنگار  قبل  چندی 
میعانات گازی پارس جنوبی در نفتکش ها روی 
خلیج فارس خبر داده و مطرح کرده بود میعانات 
گازی ایران به دلیل ترش بودن با مشکل فروش 

مواجه است.
در  مرکاپتان  باالبودن  گزارش،  این  اساس  بر 
از پارس جنوبی امری  میعانات گازی تولیدی 
طبیعی است زیرا گاز این میدان دارای سولفور 
بسیار باالیی است و در کشور قطر از تجهیزات 
گازی  میعانات  تصفیه  برای  زدایی  مرکاپتان 
تولیدی این میدان استفاده می شود ولی جالب 
است که در ایران با توجه به اینکه ۵ پاالیشگاه 
گازی در قالب ١۰ فاز گازی توسط شرکت های 
بین المللی خارجی احداث شده است اما هیچ 

تاسیسات مرکاپتان زدایی برای میعانات گازی 
تولیدی در هیچ یک از این پاالیشگاه ها احداث 

نشده است.
به همین دلیل پژوهشگاه صنعت نفت در حال 
طراحی تأسیسات مرکاپتان زدایی از میعانات 
جنوبی  پارس  های  پاالیشگاه  تولیدی  گازی 
این  در   ٩۵ سال  پایان  تا  بود  قرار  که  است 

پاالیشگاه ها نصب شود.
اولیه  اینجاست که طراحی  توجه  نکته جالب 

برداشت از میدان پارس جنوبی و پاالیشگاه های 
انجام  فرانسه  توتال  شرکت  توسط  آن  گازی 
شده است و در این طراحی هیچ اشاره ای به 
بقیه  است.  نشده  مرکاپتان زدایی  تاسیسات 
پاالیشگاه های پارس جنوبی از روی طرح اولیه 

توتال ساخته شده اند.
یا به اصطالح  باالبودن مرکاپتان و  به هرحال 
ترشی میعانات گازی ایران موجب شده است 
مشتریان جهانی برای خرید میعانات گازی از 

بنابراین  باشند،  داشته  کمتری  رغبت  ایران 
مسئوالن صنعت نفت چاره ای جز ذخیره سازی 
میعانات گازی ندارند که براساس آمار و اطالعات 
منتشر شده در نشریات بین المللی هم اکنون 
ایران ۲٨ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره 

شده در دریا دارد.
تواند  می  این وضعیت  ادامه  که  نماند  ناگفته 
از  خطر توقف یا کاهش تولید گاز در بخشی 
فازهای پارس جنوبی را به همراه داشته باشد 
به همین دلیل مسئوالن صنعت نفت باید هرچه 
سریع تر فکری به حال مصرف میعانات گازی 

تولیدی پارس جنوبی کنند.
ظاهرا تمرکز مسئوالن به جای تولید واحد های 
میعانات  پاالیشگاه  احداث  بر  زدایی  مرکاپتان 
گازی ستاره خلیج فارس است که با راه اندازی 
این پاالیشگاه روزانه ۳6۰ هزار بشکه میعانات 
گازی در این پاالیشگاه مصرف خواهد شد، با 
راه اندازی این پاالیشگاه عظیم بخشی از مشکل 
پیش آمده در عدم مصرف میعانات گازی ایران 
برطرف خواهد شد،اما همچنان پاالیشگاه های 
پارس جنوبی نیازمند واحد مرکاپتان زدایی از 
میعانات گازی است که باید هر چه سریعتر در 

این زمینه نیز اقداماتی صورت گیرد.

وزیر نفت ذخیره سازی میعانات گازی روی آب را تائید کرد

میعانات  محموله  چندین  صادرات  از  پس 
گازی فازهای پارس جنوبی به کره، ژاپن هم 
یک محموله ١6۰ هزار بشکه ای از میعانات 
را  نفتی  میدان  این   ۲١ و   ۲۰ فاز  گازی 

خریداری کرد. 
سیدپیروز موسوی با اشاره به صدور اولین 
محموله ١6۰ هزار بشکه ای میعانات گازی 
ژاپن  به  جنوبی  پارس   ۲١ و   ۲۰ فازهای 
گفت: این محموله تحویل کشتی غول پیکر 

۳۰۰ هزار تنی ژاپنی ها شده است.
با  ایران  پایانه های نفتی  مدیرعامل شرکت 
ژاپنی ۳۰۰ هزار تنی  نفتکش  اینکه  اعالم 
با ظرفیت حمل ۵۰۰ هزار بشکه میعانات 
بشکه  هزار   ١6۰ بارگیری  از  پس  گازی، 
پارس  و ۲١  فازهای ۲۰  تولیدی  میعانات 
ترک  خارک  مقصد  به  را  عسلویه  جنوبی، 
در  نفتکش  این  کرد:  تصریح  است،  کرده 
هزار   6۵۰ حدود  هم،  خارک  نفتی  پایانه 
بشکه نفت خام تولیدی میدان فروزان را هم 

به سمت ژاپن بارگیری خواهد کرد.
حمیدرضا مهدوی، مدیر پروژه فازهای ۲۰ و 

۲١ پارس جنوبی نیز با بیان اینکه هم اکنون، 
فازهای  پاالیشگاه  شیرین سازی  ردیف  دو 
۲۰ و ۲١ پارس جنوبی در مدار بهره برداری 
قرار دارد، گفته است: پیش بینی می شود 
تا پایان امسال ۲ ردیف دیگر شیرین سازی 
فاز  دو  این  بازیافت گوگرد  واحد  به همراه 

مشترک گازی، به بهره برداری برسند.
پارس  گاز  و  نفت  حال، شرکت  همین  در 
روزانه  برداشت  آغاز  به  اشاره  با  اخیرا  هم 
فاز ۲١  ۲٨ میلیون مترمکعب گاز سکوی 
پارس جنوبی، اعالم کرده است: هم اکنون، 
ظرفیت برداشت گاز از پارس جنوبی افزایش 
یافته و به ۵١۵ میلیون مترمکعب در روز 

رسیده است.
سکوی  ترش  گاز  گزارش،  این  اساس  بر 
فاز ۲١ پارس جنوبی به میزان ۲٨ میلیون 
مترمکعب در روز، به پاالیشگاه فازهای ۲۰ و 
۲١ پارس جنوبی ارسال شده و در ردیف های 
اول و دوم پاالیشگاه )هر یک ١4 میلیون 
مترمکعب( پس از فرآوری، شیرین سازی و 

به شبکه سراسری تزریق می شود.

مدیر عامل شرکت ملی گاز بیان داشت: با 
توجه به اینکه به تازگی پرونده های مربوط 
است،  رسیده  ما  دست  به  گاز  صادرات  به 

مذاکرات خود را آغاز کرده ایم. 
با افزایش تولید گاز و تکمیل خط لوله هایی 
می رساند،  مرزی  نقاط  به  را  ایران  گاز  که 
تجارت گاز ایران با سایر کشورها دچار یک 
تحول اساسی می شود. در واقع هر چه بازار 
قدرت  شود،  متنوع تر  ایران  گاز  صادراتی 
چانه زنی کشورمان در بازارهای جهانی نیز 

افزایش خواهد یافت.
واردات  واسطه  به  ترکیه  حاضر  حال  در 
به عنوان  گاز،  مترمکعب  ۳۰ میلیون  روزانه 
بزرگ ترین واردکننده گاز ایران است و پس 
از آن عراق مشتری دیگر گاز ایران است که 
قرار است روزانه 6۰ میلیون متر مکعب گاز 

به این کشور ارسال شود.
دو  این  به  ایران  گاز  صادرات  پروژه 
مدیر  گفته  به  و  شود  نمی  ختم  کشور 
عمان،  گاز، کشورهای  ملی  عامل شرکت 
نیز  پاکستان  و  افغانستان  امارات،  کویت، 
خواهند  ایران  از  گاز  واردکنندگان  دیگر 
همواره  پیش  سال ها  از  اینکه  ضمن  بود. 
اروپا نیز به عنوان یکی از مقاصد گاز ایران 

مطرح بوده است.
وی افزود: خط صادراتی گاز طبیعی ایران به 
عراق در دو قسمت است. یکی از طریق بغداد  
به نیروگاه های این شهر ارسال می شود و 

دیگری خط صادراتی از طریق بصره است.
عراقی تصریح کرد:  در حال حاضر فاز اول 
خط صادراتی به بغداد آماده است، مقداری 
با  گاز هم ارسال شده و در روز سه شنبه 

حضور وزیر نفت افتتاح می شود.
وی خاطرنشان کرد: خط ششم جهت تامین 
گاز شهر بغداد است و قسمتی از خط نیز به 
سمت خرمشهر می رود که که احتماال تا 
اردیبهشت ٩6 آماده است و قرار است گاز 

بصره را تامین کند.  
دوم  فاز  داشت:  اظهار  نفت  وزیر  معاون 
قرارداد با بغداد نیز اوایل سال ٩٧ به اتمام 
میرسد که میزان گاز ارسالی به ١4  میلیون 
متر مکعب می رسد ولی قسمت قراردادی 
ما برای صادرات به عراق برای یک سال اول 

آماده است.
قرارداد  بودن  نامشخص  به  اشاره  با  وی 
افغانستان  افزود:  پاکستان  به  گاز  صادرات 
نیز می تواند مصرف کننده گاز ایران باشد، 
همچنین آمادگی داریم به این کشور سی ان 

جی نیز صادر کنیم.   
صادراتی  جدید  بازار  تعریف  درباره  عراقی 
تولیدی  گاز  بازار  اولین  البته   شد:  یادآور 
کشور، اقتصاد داخل ایران است که بخش 
صنعت، نیروگاه ها و پتروشیمی ها را شامل 
می شود. همچنین می توان به چاه های نفت 

نیز تزریق کرد.
استعداد  عراق  و  ترکیه  کرد:  تاکید  وی 
دارند.  ایران  از  گاز  واردات  برای  بیشتری  
عمان، کویت، امارات و افغانستان و پاکستان 

نیز می توانند دیگر مقاصد ما باشند.
مدیر عامل شرکت ملی گاز بیان داشت: با 
توجه به اینکه به تازگی پرونده های مربوط 
به صادرات گاز به دست ما رسیده است، تا 
کنون مذاکرات خود را با کشورهایی که به 

شرکت گاز مربوط می شود، آغاز کردیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز:

مشتریان گاز ایران افزایش می یابند
ژاپن به جمع مشتریان میعانات گازی 

ایران پیوست

 ۵۵ حدود  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
سیستم های  اجرای  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 

نوین آبیاری در نظر گرفته شده است.
اکبری در جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت 
نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: شمال 
لرستان آب و هوای سرد و جنوب آن گرمسیر 
اقلیمی  تنوع  از  استان  این  همین  برای  بوده 
بخش  توسعه  در  می تواند  که  است  برخوردار 

کشاورزی نقش سازنده ای داشته باشد.
وی اضافه کرد: این استان از منابع آب می تواند 

دارای  چراکه  باشد،  داشته  بیشتری  استفاده 
خاک های فوق العاده با استعدادی بوده که شبیه 

خاک های روسیه است.
از ۳۰ درصد آب  اکبری خاطرنشان کرد: بیش 
و  می دهیم  دست  از  آب شویی  با  را  مصرفی 

بهره وری کمتر از چیزی است که انتظار داریم.
در  کرد:  تصریح  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
همین راستا برای توسعه روش های نوین آبیاری 
برنامه های خاصی را تدوین کرده ایم که اعتبار آنها 
۵۵ میلیارد تومان بوده و تنها 4۰ میلیارد آن در 

بحث آبیاری میکرو هزینه می شود.
برای  محدودیتی  هیچگونه  اینکه  بیان  با  وی 
به  توجه  با  افزود:  نداریم،  میکرو  آبیاری  توسعه 
معضل ریزگردها تیپ طراحی آبیاری ما تلفیقی 

است تا ریزگرد از روی برگ ها شسته شود.
با اشاره به ۲۳ درصد اراضی آبی استان  اکبری 
اظهار کرد: همچنین ۲۳ درصد نیز زیر پوشش 
محدودیتی  و  گرفته اند  قرار  فشار  تحت  آبیاری 
برای توسعه آبیاری نوین در لرستان نداریم چراکه 

در این استان بهره وری باالست.

اختصاص

 ۵۵ میلیارد تومان 

برای سیستم های 

نوین آبیاری 
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کاهش 7٠٠ هزار تومانی قیمت برخی خودروها 
در بازار

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
خودروهای  برخی  قیمت  تومان  هزار   ٧۰۰ تا   ۵۰۰ کاهش  از 
داخلی طی دو هفته اخیر خبر داد.سعید موتمنی اظهار کرد: در 
دو سه هفته اخیر همزمان با آغاز عرضه خودروهای مدل ١۳٩6 
به بازار، قیمت مدل ١۳٩۵ این محصوالت به طور میانگین ۵۰۰ 
تا ٧۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.وی با بیان اینکه پیش بینی 
خودروهای  قیمت  کاهش  میزان  جاری  سال  پایان  تا  می شود 
مدل ٩۵ موجود در بازار به طور میانگین به یک میلیون تومان 
مدل  خودروهای  قیمت  کاهش  روند  کرد:  خاطرنشان  برسد، 
اتحادیه  شد.رییس  خواهد  تشدید   ١۳٩6 سال  آغاز  با   ١۳٩۵
صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: در 
با فرا رسیدن سال جدید قیمت  این زمینه پیش بینی می شود 
تومان  میلیون  یک  میانگین  طور  به   ١۳٩۵ مدل  خودروهای 
نسبت به قیمت های فعلی کاهش یابد.وی خاطرنشان کرد: اگر 
خودروسازان به خصوص دو شرکت ایران خودرو و سایپا عرضه 
خودروهای جدید به بازار را افزایش دهند احتمال کاهش بیشتر 

در قیمت این محصوالت وجود دارد.
 

افزایش ۳9 درصدی تولید خودرو در کشور

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که از ابتدای سالجاری 
تا پایان دی ماه، تولید انواع خودرو نسبت به مشابه سال گذشته، 
 ٩۵٨ و  هزار   ٨٧ و  میلیون  است.یک  یافته  افزایش  درصد   ۳٩
تولید  ماه  دی  پایان  تا  امسال  ابتدای  از  خودرو  انواع  دستگاه 
افزایش  درصد   ۳٩ پارسال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  شد 
یافته است.از مجموع این میزان تولید، یک میلیون و ١۲ هزار و 
۲4٩  دستگاه خودروی سواری تولید شده است که در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال، 4١.۲ درصد افزایش یافت. 6۳هزار و ٨6۲ 
دستگاه وانت، ١۰ هزار و ۲١۳ دستگاه کامیون، ٨۳٨ دستگاه 
اتوبوس، 6۳4 دستگاه مینی بوس در این مدت تولید شد که به 
ترتیب ١۳.۳ درصد، ۲١.۵ درصد، ۳٩.٩ درصد  و  ۲4.۳ درصد 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است. ١۳٧ هزار 
و ٨۵١ دستگاه انواع خودرو نیز در دی ماه امسال تولید شد که 
تولید  تولید ١۰۰ هزار و ۲4٩ دستگاه خودروی  با  مقایسه  در 
شده پارسال، ۳٧.۵ درصد افزایش یافت.١۳۰ هزار و 46 دستگاه 
انواع خودروی سواری در دی ماه در کشور تولید شد که نسبت 
به مدت مشابه پارسال  4۲.٧ افزایش یافته است، این در حالی 
است که ١۳٧ هزار و ٨۵١  دستگاه خودروی سواری در دی ماه 

سال گذشته تولید شده است.
 

بانک

رشد چشمگیر شاخصهای بانک سپه

و  بانک  شاخصهای  چشمگیر  رشد  از  سپه  بانک  مدیرعامل 
دوران یک ساله  در  آمده  به دست  توجه  قابل  آوردهای  دست 
بانک  پایگاه اطالع رسانی  برجام گفت.به گزارش  اجرایی شدن 
جمع  در  سپه  بانک  عامل  مدیر  چقازردی  کاظم  محمد  سپه 
خبرنگاران ضمن اشاره به دست آوردهای اجرایی شدن برجام و 
باز شدن فضا برای فعالیتهای ارزی بانکها در سطح بین المللی 
نتیجه رسیدن مذاکرات و  به  به برکت  بانک سپه  تصریح کرد: 
اجرایی شدن برجام طی یک سال گذشته منتهی به ۲6 دی ماه 
سال جاری بالغ بر 4 میلیارد و 4٨۳ میلیون دالر فعالیت ارزی 
داشته و توانسته شعب خارج از کشور خود همچون فرانکفورت، 
عملیاتی  را  لندن  المللی سپه  بین  مستقل  بانک  و  رم  پاریس، 
کند. وی گشایش ١446 فقره اعتبار اسنادی به ارزش ١ میلیارد 
ارزش  به  اسنادی  برات  فقره  و ٩٩٨ میلیون دالر، صدور ۳٩۵ 
٨4٨ میلیون دالر، صدور ١۰۰٩١ فقره حواله ارزی کاال به ارزش 
١ میلیارد و 6۳٧ میلیون دالر، صدور ١٨4 فقره ضمانتنامه ارزی 
به میزان ۵١٧ میلیون دالر را از جمله نتایج و دست آوردهای 
سپه  بانک  تالشهای  و  پسابرجام  شرایط  از  ناشی  شده  حاصل 
المللی عنوان کرد.چقازردی اعطای  برای حضور در عرصه بین 
مجوز گشایش اعتبار و ثبت برات اسنادی و صدور حواله ارزی 
جمعاً معادل ۲۵6 میلیون دالر از محل سپرده بانک مرکزی نزد 
بانک BCP سوئیس در قالب تسهیالت ریفاینانس را از دیگر 
فعالیت های عمده بانک سپه در بخش ارز عنوان کرد و گفت: 
شده  یاد  های  برنامه  تحقق  امکان  برجام  شدن  اجرایی  بدون 
وجود نداشت. رئیس هیات مدیره بانک سپه در ادامه به توجه 
اظهار  و  کرد  اشاره  متوسط  و  کوچک  های  بنگاه  به  بانک  این 
داشت: بانک سپه تاکنون بیش از ۳ هزار و ۲۳4 فقره تسهیالت 
بنگاه های  به  ریال  میلیون  و ٩١٧  میلیارد  هزار  میزان ۲۳  به 
کوچک و متوسط پرداخت کرده که این اقدام در راستای تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است که از مبلغ مذکور معادل ٩٩۲ 
پروژه در قالب طرح رونق تولید با مبلغی معادل ٩۲۰۰ میلیارد 
ریال از طریق کارگروه های استانی و مابقی از طریق پرداخت 
مستقیم واحدهای بانک اعم از ثبت در سامانه یا خارج از سامانه 
می باشد.چقازردی در ادامه به بیان نتایج حاصل از اقدامات و 
برنامه ریزی های بانک سپه در راستای ساده سازی سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومت پرداخت.
 

صعود ٢5 پله ای بانک گردشگری در بین شرکتها

سازمان  توسط  که   ١۰۰-IMI رتبه بندی  سال  نوزدهمین  در 
مدیریت صنعتی انجام شد، بانک گردشگری ۲۵ پله صعود در 
عمومی  روابط  گزارش  داشت.به  کشور  برتر  شرکت   ١۰۰ بین 
بانک گردشگری ، این بانک با ۲۵ رتبه صعود و فروش ۲۳ هزار 
و ٩٩١ میلیارد و ١۰۰ میلیون ریال ، جایگاه خود را از رتبه ٨۰ 
به رتبه ۵۵ کاهش داد و رتبه پنجم را در فهرست شرکت های 
دارای بیشترین صعود کسب کرد.بر اساس این گزارش سازمان 
برتر  شرکتهای  بندی  رتبه  به  اقدام  ساله  هر  صنعتی  مدیریت 
کشور می کند که در سال جاری بانک گردشگری موفق شد با 

افزایش فروش ۲۵ پله صعود داشته باشد.

متعادل شدن قیمت طال و سکه 
در بازار داخلی

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ضمن تحلیل بازار 
خارجی و داخلی طال عنوان کرد که بازار داخلی 
طال و سکه شکل تعادلی پیدا کرده و تقاضای اضافی 
با  بازار وجود ندارد.محمد کشتی آرای گفت:   در 
شروع سال ۲۰١٧ در سه هفته پیاپی قیمت جهانی 
طال روند افزایشی پیدا کرد که علت این افزایش 
قیمت به تحوالت سیاسی در آمریکا و انتقال قدرت 
مربوط می شد.وی ادامه داد: انتظار می رفت که با 
این تحوالت موج جدیدی به لحاظ اقتصادی در 
بازارهای جهانی ایجاد شود اما این اتفاق به شکل 
برعکس رخ داد و طی یک هفته اخیر به دلیل 
انتقال قدرت در آمریکا و تثبیت رئیس جمهور 
جدید ارزش دالر صعودی شد.رئیس اتحادیه طال و 
جواهر ادامه داد: این روند نشان می دهد که اقتصاد 
آمریکا به سمت تولید در بازار داخلی می رود که 
باعث افزایش قیمت دالر شده و از طرفی هم به 
دنبال آن قیمت طال در بازارهای جهانی به سمت 
کاهش حرکت کرده است، به گونه ای که در یک 
هفته گذشته به طور متوسط قیمت جهانی طال ۲۵ 

دالر کاهش پیدا کرد.. 
 

حمل ونقل

احیای قرارداد با کره برای خرید 
١٠ فروند کشتی

اینکه در حال حاضر  به  اشاره  با  تعاون وی  وزیر 
قرارداد صنعت کشتیرانی با کره نهایی شده است 
داد. علی  این صنعت خبر  کانادا در  با  از مذاکره 
بانکرینگ  پروژه  افتتاح  مراسم  ربیعی در حاشیه 
)پروژه سوخت رسانی دریایی( با تاکید بر اینکه باید 
زنجیره انرژی را در منطقه توسعه دهیم، گفت:  این 
موضوع از نظر اقتصادی و همچنین از منظر اهمیت 
مفهوم قدرت برای ما بسیار مهم است. وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: حقیقت این است که ما از 
قطر در بهره برداری از میادین مشترک گازی عقب 
مانده ایم؛ این فقط یک زیان اقتصادی نیست بلکه 
زیان قدرت و ژئوپلتیک نیز محسوب می شود.وی با 
بیان اینکه ایران باید قدرت نخست منطقه در حوزه 
بانکرینگ شود، ادامه داد: در وهله نخست اینگونه 
پروژه ها در بحث ژئوپلتیک و افزایش قدرت ایران در 
منطقه حائز اهمیت است؛ دنبال کردن عظمت ایران 
و همچنین توسعه نقش ملی ایران نیز محسوب می 
شود.ربیعی با انتقاد از قراردادی در دولت گذشته 
برای خرید کشتی گفت: در آن زمان ١۵٧ میلیون 
دالر معادل حدود هزار میلیارد تومان  از پول ایران را 
صرف قرارداد خرید ١۰ فروند کشتی کردند و در آن 
زمان صدای کسی در نیامد اما امروز و در دولت فعلی 
این قرارداد را با ۳۵درصد تخفیف مشروط بر ظرفیت 
سازی در داخل ایران و همچنین تعمیر کشتی ها در 

داخل کشور احیا کردیم.
 

پرونده بدهی ایران ایر به دولت رفت
از  امام خمینی)ره(  معاون شرکت شهرفرودگاهی 
طرح مساله بدهکاری ایران ایر در هیأت دولت خبر 
داد. کوروش فتاحی افزود: بدهی ایرالین ها به شرکت 
شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( حدود 4۰۰ میلیون 
دالر است و دراین میان ایرالین های خارجی بدهی 
چندانی ندارند.وی افزود: جریان پرداخت در بدهی 
مهم تر از حجم آن است و ایرالین های خارجی 
جریان پرداخت مناسبی دارند اما برخی ایرالین های 
داخلی در نحوه پرداخت مشکالتی دارند و با وجود 
همکاری شرکت فرودگاه، اقدام مناسبی در این زمینه 
انجام نمی دهند.فتاحی به مهر گفت : ایرالین هایی 
مانند ایران ایر، هیچگونه جریان پرداختی با شرکت 
شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( نداشته اند و برهمین 
اساس تمرکز شهر فرودگاهی بر بدهی های ایران 
ایر است.به گفته معاون شرکت شهرفرودگاهی امام 
خمینی)ره( شرکت هواپیمایی آسمان هم در زمینه 
پرداخت بدهی ها مشکالتی دارد اما این شرکت گام 
مثبتی در این زمینه برداشته و اعتباری را از دولت 
دریافت کرده تا نسبت به پرداخت بدهی ها، اقدام کند.

 
اقتصاد

افزایش 4 درصدی تورم 
تولیدکننده در دی ماه

دوازده  طی  درایران  تولیدکننده  بهای  شاخص 
ماه منتهی به دی ماه ١۳٩۵ نسبت به دوازده ماه 
منتهی به دی ماه ١۳٩4 به میزان 4 درصد افزایش 
یافت.خالصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای 
تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ١۰۰=١۳٩۰ 
به شرح زیر است. شاخص بهای تولیدکننده در 
 ایران در دی ماه ١۳٩۵ به عدد ۲۳۳.۳ رسید که 

نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش داشته است.
 شاخص مذکور در دی ماه ١۳٩۵ نسبت به ماه مشابه 

سال قبل معادل ٨.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

خودروطال

گروه تولید و تجارت: فرش ایران در واقع در 
دو حوزه ممتاز است. یکی ریزبافی است که غیر 
باال  رج های  در  دنیا  در  که  معدودی  موارد  از 
فرش تولید می کنند، رقیبی نداریم؛ یکی هم 
کیفیت طرح و نقشه و رنگ است. تنوع مبتنی 
بر اصالت فرش ایران منحصر به فرد است. هند و 
پاکستان و نپال هم اآلن هستند ولی آنها بیشتر 
به فرش ماشینی نزدیک شده اند. در حالی که 
نزدیک است.  به فرش هنری  بیشتر  ما  فرش 
شاید تنها رقیب ما در این عرصه فرش ترکیه 
باشد. ترک ها هنوز در فضای تک فروشی و اثر 
هنری اند.هر کاال دارای یک چرخه عمر است 
و در این چرخه، زمانی که بیشترین سودآوری 
سرمایه  برای  نیز  تقاضا  بیشترین  دارد،  وجود 
یا  گذاری وجود دارد در صورتی که یک کاال 
گذار  سرمایه  ورود  به  افول  زمان  در  محصول 
و احیای چرخه خود نیاز دارد.تا زمانی که در 
صنعت فرش شاهد وحدت نظر تشکل ها نباشیم 
و راهکارها را یکی نکنیم، نمی توان انتظار بهبود 
شرایط را داشت.قائم مقام وزیر صنعت و رییس 
از صادرات ١66  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
میلیون دالری فرش دستباف کشور طی هفت 
ماهه سال جاری خبر داد.مجتبی خسروتاج با 
بیان این که این میزان صادرات نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ١٧ درصد رشد داشته است، 
اظهار داشت: بیشترین صادرات فرش ایران به 
پنج کشور آمریکا، امارات متحده عربی، آلمان، 
برند  است.خوشبختانه  بوده  لبنان  و  پاکستان 
فرش ایران در همه جهان شناخته شده است 
و ما باید با استفاده از این نام و نشان برای این 
کاال و محصول که یک مزیت مهم ملی است، 

بازاریابی و بازارسازی کنیم.
é مشکالت صنعت فرش

صنعت فرش دستباف ایران در سال های اخیر با 
مشکالت عدیده ای روبرو بوده که همین موضوع 
روند صادرات آن را با کاهش زیادی مواجه کرده 
است که در این راستا تهیه یک طرح جامع، 
ضروری به نظر می رسد. چندسالی است که 
صنعت فرش ایران حال و روز خوشی ندارد و 
گرفتار سیاست های اجرایی نادرست و شرایط 
نامناسب جهانی بر علیه ایران شده است. این 
در حالی است که ایران تا سال ها با این صنعت 
در سطح جهان شناخته شده بود.در واقع سهم 
غیرنفتی  صادرات  از  دستباف  فرش  صادرات 
روند   ١۳٩۲ تا   ١۳٧٨ های  سال  طی  ایران 
کاهشی داشته است، البته بخش عمده ای از 
این کاهش سهم، ناشی از افزایش صادرات سایر 
محصوالت غیرنفتی )غیر از فرش دستباف( بوده 
صادرات  ارزش  تغییرات  روند  است.همچنین 
فرش دستباف بجز در دوره ١۳٨6 تا ١۳٩۰ که 
روند صعودی داشته، در بقیه دوره مورد بررسی 
یعنی در بازه سال های ١۳٧٨ تا ١۳٩۲ روند 

نزولی داشته است. البته این نکته حائز اهمیت 
گرفتن  شدت  به  باتوجه  روند  این  که  است 
شرایط تحریم و محدودیت های دسترسی به 
بازارهای مالی بین المللی در طی دوره ١۳٩۰ 
تا ١۳٩۲ با وجود افزایش سرمایه گذاری تقریبا 
دو برابری در کارگاه های صنعتی ١۰ نفر کارکن 
بیشتر در صنعت فرش دستباف در همین  و 
پژوهش  مرکز  رابطه  این  شد.در  ایجاد  دوره، 
این  کنونی  شرایط  بررسی  به  مجلس  های 
صنعت و راهکارهای برون رفت از مشکالت آن 
پرداخت است. این مرکز در گزارشی آورده است 
که بازارهای دارای اولویت باالتر برای صادرات 
های  شاخص  اساس  بر  ایران  دستباف  فرش 
رشد واردات، درآمد سرانه، رشد جمعیتی، ثبات 
تعرفه ای و فاصله  اقتصادی، موانع  و  سیاسی 
جغرافیایی به ترتیب آمریکا، امارات، آلمان، قطر 
و ایتالیا هستند که در گروه اولویت اول تعیین 
شده اند.براین اساس، به موجب ماده)۲( قانون 
تشکیل وزارت بازرگانی، شرکت سهامی فرش 
تجارت  زمینه  در  سیاستگذاری  وظیفه  ایران 
داخلی و خارجی فرش را برعهده داشت. این 
شرکت از سال ١۳١4 تا ١۳٩۲ شرکت دولتی 
محسوب می شد که در سال و١۳٩۲ به بانک 

تجارت واگذار شد.
é  فرش دستباف تجار ایرانی در آمریکا

باقی مانده
رضی میری عضو هیات مدیره صادرکنندگان 
فرش دستباف چندی پیش به ایسنا گفته بود 
که حجم قابل توجهی از فرش دستباف تجار 
بر  است.آمریکا  مانده  باقی  آمریکا  در  ایرانی 
بلکه  نه تنها اجازه واردات  اوپک  قانون  اساس 
اجازه صادرات فرش ایرانی از خاک آن کشور 
را نمی دهد و عمال هر تاجری که فرش های 
خود را برای نمایشگاه به آنجا برده یا فرش هایی 
را در بازار آن کشور داشته است، نه تنها نمی 
تواند آن را به دیگر کشورها بفروشد، بلکه توان 
برگرداندن آن به ایران را نیز ندارد و این موضوع 

مهمی بود که در جلسه اتاق بازرگانی با وزیر 
امور خارجه ایران در میان گذاشته شد.در حال 
حاضر مرکز ملی فرش ایران به عنوان نهادی 
حاکمیتی عهده دار سیاستگذاری در امور فرش 
دستباف است.گفتنی است همه امور مربوط به 
برنامه ریزی، نظارت، هدایت و  سیاستگذاری، 
حمایت صنعت فرش دستباف، امور تحقیقاتی 
و پژوهشی مربوط به آن و تهیه ضوابط و الزامات 
فنی تولید و صادرات و اقدامات حمایتی مربوط 
به آن براساس مصوبه شورای عالی اداری مورخ 
۲۰ فرودین ١۳٨۲ از کلیه دستگاه های دولتی 
جدا و به مرکز ملی فرش به عنوان متولی واحد و 
زیرمجموعه وزارتصنایع، معادن و تجارت انتقال 
یافت.وزارت جهاد کشاورزی با توجه به وظایف 
ذاتی و به ویژه قانون تمرکز وظایف و اختیارات 
جهاد  وزارت  در  کشاورزی  بخش  به  مربوط 
مجلس،   ١۳٩١ بهمن   ۲4 مصوب  کشاورزی 
سیاستگذاری در حوزه تجارت موناد اولیه اعم 
از صادرات و واردات  و تولیدات مرتبط با فرس 
را  غیره  و  پنبه  پشم،  ابریشم،  مانند  دشتبفا 
برعهده دارد.در این گزارش آمده است: چرخه 
صنعت فرش ایران از ابتدای ترین مراحل تولید 
تا رسیدن به دست مصرف کننده، حدود ۳۰ 
فرصت شغلی را در خود جای می دهد، حداقل 
که  دارد  وجود  اندرکارفرش  دست  میلیون   ۲
حدود یک میلیون نفر شاغالن سایر زمینه های 

مرتبط هستند.
é  روند کاهشی صادرات فرش دستباف

از 17.5 به 1.1 درصد
سهم صادرات فرش دستباف از صادرات غیرنفتی 
ایران در سال های ١۳٧٨ تا ١۳٩۲ روند کاهشی 
از سهم ۵.١٧  که  ای  گونه  به  کرده  تجربه  را 
درصد در سال ١۳٧٨ به سهم ١.١ درصد در 
سال ١۳٩۲ رسیده است. البته این نکته اهمیت 
دارد که با وجود افزایش ارزش صادرات فرش 
تا ١۳٩۰  های ١۳٨6  سال  دوره  در  دستباف 
سهم آن از صادرات غیرنفتی به دلیل افزایش 

است. کرده  پیدا  کاهش  صادرات  این  ارزش 
تغییرات ارزش صادرات فرش دستباف از سال 
١۳٧6 تا ١۳٨6 روند نزولی داشت پس از آن 
در دوره ١۳٨6 تا ١۳٩۰ روند صعودی و از سال 
١۳٩۰ تا ١۳٩۲ دوباره روند نزولی داشته است 
که این روند با توجه به شدت گرفتن شرایط 
تحریم و محدودیت های دسترسی به بازارهای 
مالی بین المللی و در نتیجه از دست دادن بازار 
فروش خارجی امری آشکار است.با وجود سهم 
پایین تر ارزش سرمایه گذاری در صنعت فرش 
ارزش  سهم  همیشه  صنعت،  کل  به  دستباف 
بوده  بیشتر  کل صنعت  از  این صنعت  افزوده 
است. در دوره ١۳٩١ تا ١۳٩۳ همزمان با روند 
افزایشی گفته شده، نسبت سهم ارزش افزوده 
ارزش  سهم  به  صنعت  کل  به  فرش  صنعت 
سرمایه گذاری این بخش در مقیاس کل صنعت، 
است.چالش های صنعت فرش  بوده  تقریبا ۲ 
دستباف به دو دسته کلی، چالش های باالدستی 
گزارش  شود.به  می  تقسیم  بخشی  درون  و 
مهر، چالش های باالدستی به نبود یک برنامه 
راهبردی مشخص تحت نظر یک متولی واحد با 
ضمانت های اجرایی الزم در یک بازده زمانبندی 
شده اشاره دارد و چالش های درون بخشی به 
مشکالت عملیاتی از فرآیند تولید و عرضه یعنی 
تامین مواد اولیه، تولید فرش تا توزیع و بازاریابی 
و فروش را شامل می شود.مشکالت مربوط به 
طرح جامع عملیاتی و نقشه راه، مشکالت مربوط 
به متولی واحد و مشکالت مربوط به پشتوانه 
در  باالدستی  های  چالش  مهمترین  از  نظری 
دهد.شناخت  می  تشکیل  را  دستباف  فرش 
از  محصوالت،  هدف  بازارهای  بندی  اولویت  و 
ضروریات تدوین استراتژی تجارت کارآمد است. 
بازارهای دارای اولویت باالتر برای صادرات فرش 
دستباف ایران براساس شاخص های رشد واردات، 
و  ثبات سیاسی  درآمد سرانه، رشد جمعیتی، 
اقتصادی، موانع تعرفه ای و فاصله جغرافیایی به 
ترتیب آمریکا، امارات، آلمان، قطر و ایتالیا درگروه 

اولویت اول تعیین شده اند.
é  از فرش  صنعت  رفت  برون  راهکار 

مشکالت
مهمترین راهکار برای برون رفت صنعت فرش 
دستباف از وضعیت موجود، تدوین طرح جامع 
بلند  و  مدت  میان  رویکرد  با  دستباف  فرش 
مدت توسط نهادهای مسئول به خصوص وزارت 
صنعـت، معدن و تجارت با محوریت مرکز ملی 
اتحادیه های  فرش و وزارت جهاد کشاورزی و 
قالب یک کارگروه مشترک  فرش دستباف در 
مشارکت  و  تخصصی  و  ای  حرفه  رویکرد  با 
دادن همه ذی نفعان در تدوین این طرح است.
همچنین ضروری است در تدوین طرح جامع 
فرش دستباف، به منظور اجرایی شدن آن سازو 
کارها و ضمانت های اجرایی الزم پیش بینی شود.

چرا طرح جامع فرش دستباف تهیه نمی شود؟

فرش دستباف ایران »بر دار« بالتکلیفی

تاکید دارد تنها مرجعی که  ارتباطات  وزیر 
می تواند میزان مصرف اینترنت مشترکان را 
به طور آنالین بررسی کند، سازمان تنظیم 
به  پاسخ  در  واعظی  محمود  است.  مقررات 
سوالی مبنی بر اظهارات اخیر رئیس سازمان 
احتمال  درباره  کنندگان  مصرف  حمایت 
کم فروشی اینترنت و تقلب اپراتورهای موبایل 
اظهار کرد: نمی دانم که ایشان این اطالعات 
این  می رسد  نظر  به  اما  آورده اند  کجا  از  را 
مطرح  که  فردی  هر  جانب  از  صحبت ها 
شده، بدون مطالعه صورت گرفته است.عضو 
کابینه دولت یازدهم همچنین عنوان کرد: 
تنها جایی که دسترسی دارد بررسی کند آیا 
اپراتورها کم فروشی می کنند یا خیر سازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است که این 
سازمان حتی نرم افزاری به منظور بررسی در 
لحظه حجم مصرفی مشترکان طراحی کرده 
و برای استفاده کاربران برروی سایت خود قرار 
داده است.واعظی همچنین اظهار کرد: آنهایی 
می گیرد  صورت  کم فروشی  می گویند  که 
باید به این نکته توجه داشته باشند که در 
مطلب  یا  و  مشترکان چند عکس  گذشته 
مکتوب را دانلود می کردند و حجم اینترنت 
اما  می آورد  دوام  بیشتری  مدت  برای  آنها 
اکنون همین که سه تا چهار فایل ویدئویی 
دانلود می شود، چند برابر فایل های عکس و 
مکتوب حجم مصرف می شود.وی در عین 
آن  حوزه  این  در  راهکار  کرد:  تاکید  حال 

است که آگاهی مردم افزایش یابد اما با این 
وجود اگر همچنان مشترکی احساس مشکل 
آمادگی  ارتباطات  وزارت  کرد، سامانه ١٩۵ 
دارد.به  را  موضوع  این  به  فوری  رسیدگی 
گزارش ایسنا، چندی پیش رئیس سازمان 
حمایت در نشست خبری خود، اینگونه عنوان 
کرده بود که بر اساس شکایت های مردمی 
احتمال کم فروشی در اینترنت وجود داشته 
و از سوی دیگر ممکن است اپراتورهای تلفن 
همراه به هنگام برقراری تماس تقلب هایی 
نیز داشته باشند.محمود نوابی همچنین گفته 
بود: شکایاتی در زمینه کم فروشی اینترنت به 
سازمان رسیده و در حال بررسی آنها هستیم.
وی در عین حال از اپراتورهای تلفن همراه نیز 
یاد کرده و اینگونه اظهار کرده بود که برای 
تماس تلفنی با گوشی های تلفن همراه نیز 
گزارشاتی رسیده که بر اساس آنها احتمال 
تقلب یا تخلف اپراتورهای تلفن همراه وجود 
دارد به گونه ای که مشتریان برای یک تماس 
دو بار باید با تلفن همراه خود سعی کنند تا 
ارتباطی را برقرار کنند اما در مرحله نخست 
می شود  شنیده  طرفه  یک  صورت  به  صدا 
و دقیقا چند ثانیه بعد از آن با تماس دوم 
مشکل تبادل صدا حل می شود. این مسئله 
نشان دهنده آنتن دهی یا مشکل در این زمینه 
نیست و به نظر می رسد تقلبی جدید صورت 
گرفته و با این شیوه مشترکان دوبار هزینه 

مکالمه را پرداخت می کنند.

ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
معتقد است فعاالن بخش خصوصی توانسته اند 
از فرصت های به وجود از برجام در بخش های 
های  بخش  اگرچه  کنند،  استفاده  مختلف 
دولتی، ذی نفع اصلی از برجام بوده اند.سید 
نباید  اول  وهله  در  گفت:  حسینی  حمید 
یک  برجام  که  کنیم  فراموش  را  نکته  این 
توافق سیاسی است، نه یک توافق اقتصادی؛ 
بنابراین قرار نبوده است که خود برجام کار 
خاصی برای اقتصاد انجام دهد.وی افزود: اما 
به هر حال برجام بستری را فراهم کرد که 
اقتصاد کشور بتواند شکوفا شود و به سمت 
رشد و توسعه برود. مطمئنا در دنیای امروز 
کشورها  همه  و  دارد  وجود  کار  تقسیم  که 
پذیرفتند که بر اساس مزیت های شان کار 
کنند اگر کشوری از چرخه بین المللی خارج 
شود طبیعتا نمی تواند مزیت های خود را بروز 
دهد و از مزیت های دیگران استفده کند.عضو 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: ما 
هم عمال در زمان تحریم ها در حال رسیدن 
و  تعامالت  از چرخه  بودیم که  ای  نقطه  به 
برجام  اما  شویم  خارج  المللی  بین  تبادالت 
شرایطی را فراهم کرد که به جامعه بین المللی 
برگشتیم و توانستیم در مراودات بین المللی 
نقش داشته باشیم.حسینی با بیان برخی دیگر 
از دستاورد های اقتصادی برجام به ایسنا گفت: 
از سوی دیگر برجام باعث شد که دسترسی 
ما به بازارهای مختلف که در زمان تحریم ها 
محدود شده بود مجددا فراهم شود. همچنین 

دسترسی ما به دانش و تکنولوژی فراهم شد 
و باعث شده تا برای تامین و خرید تجهیزات 
برای پروژه های فعلی و پروژ های آینده نگران 
برجام،  همچنین  کرد:  عنوان  نباشیم.وی 
خدمات بازرگانی نظیر حمل و نقل، کشتی 
برای  را  بانکی  بعضی خدمات  و  بیمه  رانی، 
کشور فراهم کرد و اینکه هنوز برخی تحریم ها 
در بخش بانکی باقی مانده بخشی از آن ریشه 
درمسائل و مشکالت خودمان دارد چون حدود 
١۰ سال روابط بانکی مان قطع بوده است.عضو 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در بخش 
دیگری از صحبت هایش درباره اینکه  برجام 
چه دستاوردها و نتایجی برای فعاالن بخش 
خصوصی داشته است، گفت: مطمئنا  بخش 
خصوصی حتما در بعضی بخش ها توانسته 
است از فرصت های به وجود آمده از بر جام 
استفاده کند، بخش عمده ای از صادرات کشور 
و  گیرد  می  انجام  خصوصی  بخش  توسط 
برجام فرصت های مناسبی را در این زمینه 

برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
حسینی اضافه کرد: بخش عمده ای از واردات 
کشور نیز توسط بخش خصوصی صورت می 
گیرد و برجام باعث شده  که دسترسی بخش 
خصوصی به بازارهای مختلف بیشتر شود و 
بخش  همچنین  شود.  تسهیل  واردات  روند 
خصوص در بخش های مانند خدمات، توریسم 
و حمل و نقل حتما توانستند از برجام بهره 
مند شود اگرچه که بیشتر نفع برجام برای 

شرکت های بزرگ دولتی بوده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی:

بخش های دولتی ذی نفع اصلی برجام بوده اند

در حالی که بازار مسکن شهر تهران هم اکنون در 
فاز پیش رونق قرار دارد و در ماه های اخیر حجم 
روزها  است،این  افزایش  به  رو  مسکن  معامالت 
آپارتمان  خرید  بازار  در  پیشنهاد  از  تازه ای  نوع 
بازار  مشاهده می شود. تا به حال روند آگهی در 
برای  فروشنده  که  بوده  صورت  این  به  مسکن 
عرضه ملک خود مشخصات آن را آگهی می کرد. 
اما به تازگی خریداران نیز اقدام به آگهی کرده و 
به نوعی میل خود را به بازار دیکته می کنند.به 
بازار  مرسوم  رویه  برخالف   ، اقتصادنیوز  گزارش 
مسکن در مورد نحوه اقدام متقاضیان برای خرید 
و فروش مسکن که براساس آن متقاضیان خرید 
مسکن از بین فایل های پیشنهادی مالکان اقدام به 

انتخاب آپارتمان دلخواه خود می کنند، هم اکنون 
نوع تازه ای از تقاضا برای خرید مسکن شکل گرفته 
است.در این شیوه جدید، برخی از متقاضیان خرید 
مسکن با اطالع از حجم گسترده و متنوع فایل  های 
فروش ملک به جای آنکه روند معمولی جست و جو 
پشت سر  را  خود  دلخواه  آپارتمان  یافتن  برای 
بگذارند،اقدام به انتشار آگهی برای یافتن آپارتمان 
دلخواهشان می کنند. به این معنا که هم اکنون نوع 
جدیدی از پیشنهاد در بازار معامالت مسکن ایجاد 
شده که پیشنهاددهنده مالک یا متقاضی فروش 
متقاضی  که  است  فردی  بلکه  نیست،  آپارتمان 
خرید مسکن موردنظر با ویژگی ها و شرایط دلخواه 
خود است.برخی از متقاضیان خرید آپارتمان طی 

ملک  مشخصات  تازه،  اقدامی  در  اخیر  روزهای 
موردنظرشان برای خرید را در قالب آگهی منتشر 
کرده اند و به مالکان پیشنهاد کرده اند، چنانچه ملک 
فروشی با شرایط گفته شده را دارند با فرد متقاضی 
تماس بگیرند. این در حالی است که مطابق با رویه 
رایج معامالت خرید مسکن در بازار ملک، متقاضیان 
خرید آپارتمان برای یافتن ملک دلخواه خود در بازار 
مسکن ودر میان فایل های پیشنهاد شده از سوی 
و  می پردازند  جست و جو  به  مسکن  فروشندگان 
سپس از میان این فایل ها آپارتمانی را که با شرایط 
آنها همخوانی بیشتری دارد انتخاب می کنند.نکته 
مشترکی که در برخی از این آگهی ها به چشم 
که  است  واحدهایی  خرید  برای  تقاضا  می خورد 

مالکان آنها پول الزم هستند و حاضرند ملک خود 
را با قیمتی پایین تر از عرف منطقه در اسرع وقت به 
فروش برسانند. عالوه بر متقاضیان مصرفی خرید 
این واحدها، به نظر می رسد برخی از این آگهی ها 

از طرف واسطه های ملکی نیز منتشر شده باشد 
که قصد دارند آپارتمان یا آپارتمان هایی را با شرایط 
اکازیون خریداری کرده و سپس با قیمت باالتری 

در بازار تقاضا به فروش برسانند.

مدل جدید خرید خانه در تهران

ورود آگهی های »خرید« به بازار مسکن

پاسخ وزیر ارتباطات به منتقدان کم فروشی اینترنت

حجم دانلود عامل اصلی مصرف اینترنت!
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 تورج احمدپور با اشاره به توپوگرافي و صعب العبور 
بودن برخي از روستا هاي استان و همچنین فاصله 
میداني فراوان روستا ها از مراکز شهرستان ها اظهار 
تفاسیر  این  با  روستا  مردم  به  خدمات رساني  کرد: 
مانع  هیچ گاه  سختي  این  اما  است،  سخت  بسیار 
نشده  مجموعه  این  در  همکاران  تالش  و  فعالیت 

است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایي چهارمحال 
بالغ  با جمعیتي  روستا  داد: ٧٧۵  ادامه  بختیاري  و 
وجود  بختیاري  و  چهارمحال  در  نفر  هزار   ۳۵۰ بر 
دارد که براي ۵١٧ روستاي داراي باالي ۲۰ خانوار 
قبض مصرف آب صادر مي شود و در حال حاضر این 

شرکت بیش از ٨۵ هزار مشترک دارد.
تکمیل و افتتاح ٨ مجتمع آبرساني به روستاها در 

چهارمحال و بختیاري
آبرساني  مجتمع   ١6 وجود  به  اشاره  با  احمدپور 
و  استان گفت: حدود ۳١ روستا در چهارمحال  در 
بختیاري وجود دارد که در طرح هاي آبرساني قرار 
 ٩ اجراي  روستایي  فاضالب  و  آب  برنامه  و  دارند 
مجتمع آبرساني تا پایان سال ٩۵ است که تاکنون 
هشت مجتمع به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور 
مسؤوالن کشوري مورد بهره برداري قرار گرفته است 
و نهمین مجتمع نیز تا پایان سال تکمیل و افتتاح 

خواهد شد.
وي با بیان اینکه اعتباري بالغ بر ۳۲ میلیارد و ٩۰۰ 
میلیون تومان براي ساخت مجتمع و رفع مشکالت 
آبرساني به روستاها در سال جاري اختصاص یافته 
با اجراي این مجتمع ها و  است، گفت: خوشبختانه 
آبرساني  میزان  از  روستا،   ٨٧ از  بیش  به  آبرساني 
سیار کسر و مشکل آب حدود ١6۰ روستا از محل 
همین اعتبارات برطرف شده و تاکنون ۲٨ میلیارد 
استان پرداخت شده  به  اعتبار  این میزان  از  تومان 

است.
مجتمع  تکمیل هشت  و  اجرا  به  اشاره  با  احمدپور 
آبرساني در شهرستان لردگان و سه مجتمع آبرساني 

استان  روستاهاي  از  برخي  در  گفت:  کوهرنگ  در 
همچون روستاهاي شهرستان فارسان، بن و سامان 
مي توان  و  است  شده  محقق  ١۰۰درصد  آبرساني 

جشن آب را در این شهرستان ها برگزار کرد.

رتبه سوم آب و فاضالب روستایي استان در 
مدیریت مصرف انرژي کشور

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایي چهارمحال 
و بختیاري گفت: با استفاده از سیستم هاي کاهنده 
ایستگاه ها  در  نرم  راه اندازهاي  و  انرژي  مصرف 
سعي  انرژي  مصرف  پیک  زمان  تغییر  همچنین  و 
کردیم مصرف انرژي را در ایستگاه ها کاهش و عمر 
مفید دستگاه ها را با مدیریت مصرف افزایش دهیم 
مصرف  مدیریت  زمینه  در  استان  خوشبختانه  که 

رتبه سوم کشور را کسب کرد.
بازبیني  خراب،  کنترهاي  تعویض  احمدپور 
برخورد  آن ها،  انشعابات  و  روستاها  از  کارشناسان 
جدید،  کنترگذاري  غیرقانوني،  انشعابات  با  قانوني 
دیگر  از  را  فرسوده  شبکه هاي  اصالح  و  تعویض 
مدیریت  خصوص  در  شرکت  این  مهم  اقدامات 
مصرف انرژي در سطح چهارمحال و بختیاري عنوان 
عدد  هزار   ٧ حدود  گذشته  سال  در  افزود:  و  کرد 
کنتور خراب در روستاها شناسایي شد که تاکنون 
در  و  شده  تعویض  تعداد  این  درصد   ۵۰ از  بیش 
سطح  در  خراب  کنتور  هزار   ۵ حدود  حاضر  حال 
روستاهاي استان وجود دارد که امیدواریم با تامین 
اعتبار این میزان نیز تعویض و کنتورهاي جدید و 

هوشمند جایگزین شود.

شناسایي 700 کیلومتر شبکه فرسوده در 
چهارمحال و بختیاري

وي ادامه داد: تاکنون ٧۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده 
از  بیش  گذشته  سال  در  که  است  شده  شناسایي 
4۰ کیلومتر آن با مشارکت مردم و خیرین اصالح 

و نوسازي شد.

شبکه  کیلومتر   ۵١٧ تعویض  کرد:  عنوان  احمدپور 
اجراي  انتقال،  خط  کیلومتر   ۳۳۳ اجراي  فرسوده، 
١٧ هزار مترمکعب مخزن و راه اندازي ۵۵ ایستگاه 
پمپاز آب در سطح روستاها عملکرد شرکت آب و 

فاضالب روستایي در دولت یازدهم بوده است.
فرسوده  شبکه هاي  اصالح  اینکه  به  توجه  با  وي 
نیازمند اعتبارات فراواني است و در طي یکي دوسال 
نمي شود ١۰۰ درصد محقق شود، عنوان کرد: این 
خیران  و  مردم  کمک  با  است  تالش  در  شرکت 

میزاني از این شبکه ها را تعویض و نوسازي کند.
استان  روستایي  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
تنها  در  رودخانه   طریق  از  آبرساني  به  اشاره  با 
کرد:  خاطرنشان  سامان  شهرستان  از  روستا   ۲١
به  نیازي  مي شوند،  آبرساني  چاه  با  که  روستاهایي 
همه  حاضر  حال  در  و  نداشته  تصفیه خانه  سیستم 
این روستاها مجهز به سیستم تصفیه آب با کیفیتي 

مطلوب هستند.
 ٧ آب  تصفیه  مجتمع  هم اکنون  اینکه  بیان  با  وي 
چم کاکا  روستایي   ٩ مجتمع  و  کاهکش  روستایي 
گفت:  گرفته اند،  قرار  بهره برداري  مورد  و  تکمیل 
و  مارکده  قوچان-  روستاي  آب  تصفیه  سیستم 
همچنین مجتمع صادق آباد – یاسه چاي در مراحل 
تابستان  فصل  از  قبل  تالشیم  در  که  هستند  اجرا 

این سیستم ها تکمیل و به بهره برداري برسد.
کنتورگذاري  آب،  مصرف  مدیریت  افزود:  احمدپور 
تاکنون  که  روستاهایي  دادن  قرار  پوشش  تحت  و 
روستاها  آب  تامین  نشده اند،  وارد  شبکه  در 
به  سال،  پایان  تا  ادامه دار  پروژه هاي  قالب  در 
سطح  در  موجود  کنتورهاي  و  سیتسم  روزرساني 
و  روستایي  فاضالب  و  آب  مشترکین  و  روستاها 
آب  تأمین  از  روستاها  بهره مندي  شاخص  رساندن 
از  است   ٧4 میزان  این  که  کشوري  میانگین  به 

مهم ترین برنامه هاي شرکت آب و فاضالب روستایي 
در  شاخص  این  حاضر  حال  در  که  است  استان 

استان ٧۰.١۲ است.

صدور و پرداخت قبض به صورت آني در 
روستاها از مهم ترین برنامه هاي کاري آب و 

فاضالب روستایي استان
بختیاري  و  چهارمحال  استان  در  افزود:  احمدپور 
از  که  بوده  خانگي  مشترکان  درصد   ٩۵ از  بیش 
خود  به  را  ناچیزي  سهم  بسیار  درآمدي  لحاظ 
اختصاص داده  و براي اجراي این طرح حداقل در 
استان ما و وسعت کم خود نسبت به سایر استان ها 
نیاز  اعتبار  تومان  میلیون  از ۳۰۰  بیش  به  حداقل 
درصدد  استان  محدود  منابع  وجود  با  اما  است، 
اجرا  بختیاري  و  چهارمحال  در  طرح  این  هستیم 

شود.
وي با اشاره به بهره مندي استان از سامانه پرداخت 
غیرحضوري  پرداخت  سامانه هاي  و  الکترونیکي 
ادامه داد: مردم از سامانه هاي پرداخت غیرحضوري 
کرده اند   فراواني  استقبال   ١۵۲۳ پیامکي  سامانه  و 
و  صدور  طرح  راه اندازي  از  مي شود  پیش بیني  و 
پرداخت آني قبوض مشترکان نیز استقبال صورت 

گیرد.

آبرساني به 285 روستا در چهارمحال و 
بختیاري

احمدپور با اشاره به اینکه تاکنون به بیش از ۲٨۵ 
روستا در چهارمحال و بختیاري آبرساني شده است، 
گفت: در سال ٩١ به ١۲۵ روستا با تانکر آبرساني 
مي شد که با روستاهایي که در آن ها آب به صورت 
جیره بندي و یا از طریق چاه هاي اجاره اي آبرساني 
به ۲۰۰ روستا مي رسید،  تعداد  این  انجام مي شده 
اما با طرح هاي اجرا شده و مدیریت مصرف آب طي 
سه سال اخیر این آمار در زمستان جاري به حدود 

۵۰ روستا رسیده است.
وي با اشاره به اینکه با وجود مشکالت خشکسالي 
و تغییر اقلیم هیچ گاه آبرساني با تانکر صفر نخواهد 
در  آب  نبود  دلیل  به  حاضر  حال  در  گفت:  شد، 
طریق  از  آبرساني  درصد   ٨۰ از  بیش  روستاها  
متاسفانه  که  مي شود  انجام  زیرزمیني  چاه هاي 
بسیاري از این چاه ها به دلیل اقلیم و مصرف بي رویه 

خشک شده اند.

مردم استان چهارمحال و بختیاري در مصرف 
آب صرفه جویي کنند

روستایي  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
به  به نزدیک شدن  اشاره  با  چهارمحال و بختیاري 
ایام آخر سال و آغاز خانه تکاني گفت: از مردم استان 
خواهشمندیم در مصرف آب صرفه جویي کنند تا در 

تابستان با مشکل کم آبي و قطع آب روبرو نشویم.
سیستم  ملي  طرح  اجراي  به  اشاره  با  احمدپور 
گفت:  کشور  استان  روستاهاي6   براي  فاضالب 
یاسه چاي،  مارکده،  روستاي  چهار  خوشبختانه 
چهارمحال  از  سامان  شهرستان  دشتي  و  چمالي 
است  قرار  که  دارند  قرار  طرح  این  در  بختیاري  و 
مشکل  آینده  سال  اویل  تا  نهایتا  و  سال  پایان  تا 

فاضالب این روستاها حل شود.

ورود بیش از 40 درصد اطالعات مربوط به 
روستاها در سیستم اطالعات جغرافیایي

وي همچنین به طرح جامع بهنگام سازي اطالعات 
کردن  وارد  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  استان  در 
اطالعات مربوط به مشترکین این شرکت در سطح 
 )  gis  ( جغرافیایي  اطالعات  سیستم  به  استان 
آب  اجراي  دست  در  برنامه هاي  مهم ترین  از  یکي 
و فاضالب روستایي استان است که تاکنون بیش از 
4۰ درصد اطالعات مبوط به تاسیسات و مشترکین 
به صورت نقطه اي در این سیستم پیاده سازي شده 

است.

وجود بیش از 85 هزار مشترك آب و فاضالب روستایي در چهارمحال و بختیاري

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

بنده طلعت آن باش که آنی دارد

شیوه حور و پری گر چه لطیف است ولی

خوبی آن است و لطافت که فالنی دارد

مومنی شریف، رئیس حوزه هنری:

مدیریت بخشی از هجمه ها علیه رسانه ملی 
توسط فرح پهلوی صورت می گیرد

رئیس  به گزارش پیام زمان، 
حوزه هنری در تازه ترین گفت 
و گوی خود به اهمیت موضوع 
پرداخت  سریال »معمای شاه« 
و از اینکه این مجموعه  تا چه 
اندازه با خشم شبکه های معاند 

همراه شده است صحبت کرد.
در  شریف  مومنی  محسن 
کرد:  بیان  گویی  و  گفت 
دنبال  را  شاه«  سریال»معمای 
این  من  نظر  به  و  کنم  می 
تاریخ  دادن  نشان  در  مجموعه 
پهلوی  موفق عمل کرده است.

وی ادامه داد: به اعتقاد من این مجموعه فرصت خوبی برای مردم ایران 
فراهم می کند تا با تاریخ معاصر ایران به خصوص دوره پهلوی دوم 

آشنا شوند و در جریان اتفاقات آن دوران قرار بگیرند.
رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی به انتقادات وارد شده به کیفیت 
به  اظهارنظرهای متفاوتی راجع  تاکنون  اشاره کرد و گفت:  سریال 
بخش های مختلف این سریال منتشر شده که به اعتقاد من این 
اظهارنظرها بیشتر سلیقه ای است. عده ای به دیالوگ های این سریال 
نقد وارد می کنند و برخی دیگر فیلمنامه را فاقد جذابیت می بینند. 
تحلیل های گوناگونی وجود دارد و برخی از این نظرات سلیقه ای 
است. به نظر من باید نظر آقای ورزی را هم در این موارد جویا شویم 
چرا که  ایشان معتقد است در ساخت این سریال همکاری الزم و باید 

و شاید با  وی صورت نگرفته است.
های  هجمه  به  خود  صحبت  از  دیگری  بخش  در  شریف  مومنی 
شبکه های معاند پرداخت و توضیح داد: چنین هجمه ها و خشمی 
کامال طبیعی است؛ چرا که  شبکه های معاند با اصل موضوع مخالف 
بازگو شود.  مردم  برای  دوران  آن  واقعیات  نیستند  مایل  و  هستند 
خصوصا خاندان پهلوی و فرح پهلوی این جریان را مدیریت می کنند؛ 
آنها با پول هایی که از مردم ایران به غارت بردند کارهایی در دنیا 

می کنند تا تاریخ را در نظر مردم به گونه ای دیگر جلوه دهند.
وی ادامه داد: در راستای تطهیر خاندان پهلوی سرمایه گذاری های 
زیادی صورت گرفته، مستندهای زیادی ساخته شده که اغلب این 
مستندها تحریف شده هستند. )اینکه می گویم اغلب یعنی می خواهم 
با احتیاط صحبت کنم چون در آنها بعضا، یک سری واقعیات هم ذکر 

شده است.(
رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی ادامه داد:  در این رابطه 
به چند مثال اشاره می کنم. دراین مستندها می خواهند رضا خان را 
چهره ای مثبت، خدمتگزار، غیرواقعی و مستقل نشان دهند در حالیکه 
در واقعیت رضاخان آدم مستقلی نبوده، رضاخان را دیگران سرکار 
آوردند و همانها هم او را از کار برکنار کردند. در واقع، رضاخان نوکر 
دیگران بود. نکته دیگر این است که درباره ساخت و سازها وعمران و 

آبادی های زمان رضاخان اغراق می کنند.
وی سریال»معمای شاه«را از جهت اینکه توانسته واقعیات را به جوانان 
نشان دهد قابل تقدیر دانست و  ادامه داد: در مستندهای ساخته شده 
در کشورهای بیگانه راجع به شخصیت شاه دروغ پردازی های زیادی 
صورت گرفته ازجمله اینکه چهره مهربانی از شاه ارائه می دهند که 
همه می دانیم اینگونه نبوده یا اینکه شاه را شخصی روشنفکر نشان 

می دهند که همه می دانیم اغراقی بیش نیست.
مومنی شریف همچنین، گفت: یکی دیگر از نکات مهم موجود در 
این مستندهای اغلب کذایی اینکه در این مستندها به شدت راجع به 
ساواک دروغ می گویند، در حالیکه بسیاری از مردم ما  اذعان دارند که 
از ساواک می ترسیدند و خاطره تلخی از آنها  دارند، ضمن اینکه راجع 
به اصل انقالب اسالمی و ریشه های انقالب هم تالش در دروغ پردازی 
می کنند و عمال دست به تحریف می زنند. کامال معلوم است موضوع 

این سریال درست انتخاب شده که توانسته خشم آنها را برانگیزد.

کتاب »گنبدهای پارسی؛ هنر آسمان 
و زمین« در فرانسه منتشر شد

کتاب »گنبدهای پارسی، هنر آسمان و زمین« تالیف 
پاتریک رینگنبر، ایرانشناس و متخصص تاریخ هنر 
اسالمی که درسال ١۳٩۰ برنده جایزه جهانی کتاب 
سال هم شد، با همکاری انتشارات الولوا در فرانسه، 

منتشر شد.
به گزارش مهر، پاتریک رینگنبرگ در مقدمه کتاب 
آورده است: »در خصوص معماری اسالمی و ایرانی، 
قرن  در  بار  نخستین  برای  فرانسوی،  شاردن  ژان 
هفدهم میالدی از معماری ایرانی و گنبدهای بناهای 
آن موقع ایران نوشت که هیچ کشوری در دنیا نیست 
که گنبدهایی به عظمت و زیبایی گنبدهای ایرانی 
داشته باشد. در ایران باستان، گنبدهایی از جنس 
آجر ساخته شده بود که زینت بخش کاخ ها و معابد 

زرتشتیان ایرانی دوران ساسانیان بود.«
رینگنبرگ در بخش دیگری از این مقدمه نوشته 
است: »در دوران ایران اسالمی، آرامگاه ها، زیارتگاه ها، 
و  عظیم  گنبدهای  به  بازارها  و  حمام ها  کاخ ها، 
که  پارسی«  »گنبدهای  بودند.  مزین  باشکوهی 
نمادی از بلندای آسمانند، از نظر ساختاری دارای 
ویژگی های حرارتی و صوتی بوده و کامالً با شرایط 
معماران  دارند.  مطابقت  ایران  فالت  هوایی  و  آب 
ایرانی این گنبدها را با نقوشی نظیر ستاره، طرح 
برجسته از گل و گیاه و حتی نقش هایی مزین به 
چهره های  از  نقشی  گاهی  و  ایرانی  خوشنویسی 

انسانی تزیین کرده اند.«
و  تاریخی  »مطالعه  عنوان  با  را  پروژه ای  وی 
فرهنگ  با همکاری سازمان  نمادشناسی مشهد« 
و ارتباطات اسالمی تهران بین سال های ۲۰١١ و 
از  تاکنون چندین کتاب  انجام داده است.   ۲۰١۳
رینگنبرگ به چاپ رسیده که »راهنمای فرهنگی 
جمله  از  اسالمی«  هنر  رمزواره  »جهان  و  ایران« 
آنهاست. کتاب پاتریک رینگنبرگ با عنوان »جهان 
رمزواره هنر اسالمی« در سال ١۳٩۰ برنده جایزه 

جهانی کتاب سال ایران شد.

هفتمین روز جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 
، وزیر فرهنگ و  امیری  سید رضا صالحی 
ارشاد اسالمی ضمن حضور در این رویداد 
فرهنگی و دیدن نمایش »پستو« در تاالر 
کرد:  اعالم  خبرنگاران  جمع  در  قشقایی، 
برای سال ٩6، ١۰ میلیارد افزایش بودجه 

جهت بازسازی تئاتر در نظر گرفته ایم.
صالحی  رضا  »سید  زمان،  پیام  به گزارش 
به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  امیری« 
اهمیت تئاتر، اظهار کرد: سینما ریشه هنر 
می شود،  خوانده  هنر  مادر  تئاتر  اما  است 
هنر از تئاتر هویت می گیرد و از این منظر 

ایرانیان به تئاتر عالقه نشان می دهند.
اجراهای  تعداد  به  اشاره  با  ارشاد  وزیر   
بی  داد:  ادامه  در طول سال،  نمایشی  آثار 
هنرمندان  که  نمایش هایی  تعداد  شک 
تئاتر در طول سال اجرا می کنند، نشان از 
عالقه مخاطبان به این حوزه است.  به طور 
متوسط در تهران روزانه ٩۰ تا ١١۰ نمایش 
اجرا می شود که آمار بسیار رضایت بخشی 

است.
این مقام فرهنگی از افزایش بودجه تئاتر در 

سال ٩6 خبرداد و گفت: در نظر داریم سال 
٩6 مجموع تئاتر کشور را تقویت کنیم و به 
این منظور برآورد داریم ١۰ میلیارد تومان 
بودجه تئاتر  کشور را در سال آینده افزایش 

دهیم.
است،  ایران  جامعه  نیاز  تئاتر  افزود:  وی 
را  فرهنگی  مصرف  های  کانون  از  یکی 
جامعه  توسعه  در  و  می دهد  تشکیل  تئاتر 

فرهنگی  نقش مهمی ایفا می کند.
وزیر ارشاد مضامین منتخب در جشنواره را 
موثر برشمرد و تاکید کرد: مضامین سبک 
زندگی، دفاع مقدس، مسوولیت اجتماعی، 
ادبیات  و  انسانی  روابط  اجتماعی،  اخالق 
درستی  به  جشنواره  این  در  ایرانی  هنر  و 
انتخاب شده است، مضامینی که در انتقال 
بدیل  بی  نقش  جامعه  به  ایرانی  فرهنگ 

خواهند داشت.
صالحی امیری با تاکید بر جهش تئاتر در 
دهه چهارم انقالب، گفت: بیش از ٩۰ متن 
از متون حاضر در جشنواره تئاتر فجر ایرانی 
این نشان می دهد کارگردان ها و  است که 
نویسندگان ما به بلوغ الزم رسیده اند، تئاتر 

حال  در  اسالمی   انقالب  چهارم  دهه  در 
جهش است و آینده تئاتر را بسیار موفقیت 

بخش می بینم.
وزیر ارشاد با تاکید بر عالقه شخصی اش به  
دیدن تئاتر، ادامه داد: من پیش از حضور در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم مخاطب 
از  تئاتر بودم و به تئاتر دیدن عالقه دارم. 
غیر  طور  به  می کنم  سعی  هم  پس  این 
رسمی تئاتر ببینم چون جذابیت بیشتری 
برای خودم خواهد داشت. بخشی از مصرف 
فرهنگی برای بنده فیلم، موسیقی و تئاتر 
است. علقه ما فرهنگی ها به حوزه هنر یک 

علقه ذاتی و درونی است.

در  تئاتر  جهش  بر  تاکید  با  ارشاد  وزیر 
سال ٩6 ، گفت: تالش می کنیم تئاتر سال 

آینده یک جهش را تجربه کند.
این مدیر فرهنگی درباره بازسازی مجموعه 
این  از  بخشی  کرد:  تاکید  شهر،  تئاتر 
می کنیم   تالش  همه  شده،  انجام  بازسازی 
سال ٩6 این بازسازی تکمیل شود و شما 
خواهید  مجموعه  این  در  تحول  شاهد 
شد  خواهند  خوشحال  مردم  همه  بود. 
مخاطب  پر  و  جذاب  و  زیبا  تئاترشهرشان 
یک  تهران  برای  مجموعه  این  باشد. 
آن  به  حتما  و  است  نوستالژیک  مجموعه 

توجه بیشتری خواهیم کرد.

جشنواره بین المللی تئاتردر زمان

افزایش10 میلیاردی بودجه تئاتر

به گفته مدیر مجموعه باغ کتاب تهران این مجموعه 
مکانی است که در آن آموزش و بازی با یکدیگر تلفیق 
از کتاب خواندن لذت  نوجوانان  و  تا کودکان  شده؛ 

ببرند و آن را بیشتر دوست داشته باشند.
به گزارش پیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی 
مدیر  مجید حسینی  تهران، سید  هنری شهرداری 
و  کتاب  مسئله  پیرامون  تهران  کتاب  باغ  مجموعه 
اظهار داشت: می توان گفت در  ایران  کتابخوانی در 
ایران مسئله کتاب هم ساده است و هم پیچیده. در 
واقع از یک طرف تصور ما بر این است که اگر مردم 
کتاب نمی خوانند، خب می توانیم به سادگی دست به 
تولید کتاب بزنیم تا سرانه مطالعه افزایش یابد. تقریبا 
حدود ١۵ - ۲۰ سال است که به این ترتیب با تولید 

کتاب در فرآیند تولید مساعدت می کنیم.
حسینی ادامه داد: مساله کتاب با توسعه یک کشور 
پیوند خورده است، به طوری که اگر مردم کشوری 
اهل مطالعه نباشند اصوال آن کشور توسعه نخواهد 
یافت. به عنوان مثال امروز در کشوری مثل آمریکا 
که از سطح توسعه باالیی برخوردار است مردمان آن 
در  که  حالی  در  می کنند  مطالعه  دقیقه  روزانه 4۵ 
کشور ما اینگونه نیست. در حقیقت باید بگویم که 
افزایش تولید کتاب در ایران هیچ کمکی به کتاب 

خواندن نکرده و نخواهد کرد.
مدیر بهره  برداری از مجموعه باغ کتاب یادآور شد: در 
سال های اول انقالب معدل تیراژ کتاب در کشور ۳ هزار 
نسخه بود، در حالی که االن این معدل تنها ۵۰۰ نسخه 
است. این در صورتی است که عنوان کتاب ها چند برابر 
آن زمان شده و امروز 6۵ تا ٧۰ هزار عنوان کتاب در 
سال تولید می شود. در واقع کتاب های تولیدی ما تیراژ 
نداشته و فقط موجب پر شدن بازارها و انبارها می شود، 

زیرا مردم دست به خواندن آن ها نمی زنند.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی اعالم کرد: این بنیاد 
در سال سینمایی ١۳٩۵، تاکنون از ٧۵ اثر در قالب 
مشترک  تولید  و  مشارکت  وام،  تسهیالت  اعطای 
و  در سی  فیلم  تعداد ۲١  این  از  که  کرده  حمایت 

پنجمین جشنواره بین المللی فجر حضور دارند.
علیرضا تابش گفت: بنیاد سینمایی فارابی در سال 
سینمایی ١۳٩۵، بیش از ٧۰ فیلم را مورد حمایت 
قرار داد که از این تعداد 4۳ اثر فرم حضور در سی 
و پنجمین جشنواره فیلم فجر را پُر کرده بودند که 
١4 فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران و ٧ فیلم در 
بخش چشم انداز سینمای ایران )مجموعاً ۲١ فیلم( در 
جشنواره پذیرفته شده اند که امیدواریم پس از پایان 
مراحل فنی همه این ۲١ فیلم فرصت دیده شدن در 

جشنواره را پیدا کنند.
وی به حضور فیلم »امپراطور جهنم« ساخته پرویز 
بنیاد  گفت:  و  کرد  اشاره  جشنواره  در  طادی  شیخ 
فارابی در ساخت این فیلم نیز مشارکت داشته است و 
در بخش چشم انداز سینمای ایران جشنواره فیلم فجر 
نیز پذیرفته شد اما تهیه کننده طی نامه ای به رئیس 
سازمان سینمایی فیلمش را از جشنواره خارج کرد و 
فیلم »شعله ور« ساخته حمید نعمت ا... هم که در 
بخش چشم انداز پذیرفته شد بود، به جشنواره نرسید.
اعضای هیأت  از  افروغ  تابش همچنین گفت: عماد 
انتخاب طبق اظهارنظری اعالم کرده بود دو فیلم »یه 
وا« آناهید آباد و »کارت پرواز« مهدی رحمانی جزو 
فهرست هیأت انتخاب بودند که در بخش چشم انداز 
از  تهیه کنندگانشان  اما  پذیرفته شدند  )غیررقابتی( 

حضور در این بخش، انصراف دادند.

در نهمین جشنواره ملی پروین اعتصامی که قرار است اواسط اسفند 
ماه در تهران برگزار شود بازیگران حرفه ای زن فیلم های کوتاه داستانی 
با یکدیگر رقابت خواهند داشت. مهتاب کرامتی، مریم بوبانی، ویشکا 
آسایش، شبنم مقدمی،  الدن طباطبایی، مهراوه شریفی نیا، پانته آ 
پناهی ها، سهیال گلستانی و ... از جمله بازیگران فیلم های کوتاه 
داستانی رسیده به این دوره جشنواره هستند. به گزارش پیام زمان 
،جایزه »بهترین بازیگر زن« از میان بازیگران فیلم های راه یافته به 

بخش مسابقه این رویداد سینمایی انتخاب می شود.
نهمین  داستانی  کوتاه  فیلم های  ای  بازیگران حرفه  این خبر،  در 

جشنواره فیلم پروین اعتصامی به این ترتیب معرفی شدند:
عباسی  اصغر  کارگردانی  به  فرزند صالح  فیلم:  در  عبیسی  آفرین 
کارگردانی سید مجید  به  فیلم: گالب  در  بوبانی  مهرآبادی-مریم 
به کارگردانی کیارش  پرده آخر  فیلم:  صالحی-مینا جعفرزاده در 
اشراقی- مهتاب کرامتی در فیلم: ورای سکوت به کارگردانی آذر 
حمیده  کارگردانی  به  سیاه  فیلم:  در  آسایش  ویشکا  جو-  تجلی 
رضا  کارگردانی  به  سیاه سرفه  فیلم:  در  مقدمی  فر-شبنم  معین 
توفیق جو- پانته آ پناهی ها در فیلم: هنوز نه به کارگردانی آرین وزیر 
دفتری- الدن طباطبایی در فیلم: فرشته ای در خانه من به کارگردانی 
سولماز صدقی- بهاره رهنما در فیلم ایرانستاگرام به کارگردانی شکوه 
کریمی- مهراوه شریفی نیا در فیلم ایرانستاگرام به کارگردانی شکوه 
کریمی- مارال فرجاد در فیلم ثانیه های فراموشی به کارگردانی مونا 
فرجاد- سارا بهرامی در فیلم های: سمپاتی به کارگردانی سمیرا مریم 
شکوری و تو فقط مادر من باش به کارگردانی رقیه توکلی-سهیال 
گلستانی در فیلم های اکسیدان به کارگردانی عباس نظام دوست و 
مانع بسته شدن در نشوید به کارگردانی یاسمین ریزان- ژیال شاهی 
در فیلم های: آرداک به کارگردانی اسماعیل منصف و جایی برای 
آرامش به کارگردانی جمیل عامل صادقی- مرضیه وفامهر در فیلم: 
استون به کارگردانی بهرنگ دزفولی زاده- سودابه بیضایی در فیلم: 
ترمیم به کارگردانی آرزو رحیم آبادی- متین ستوده در فیلم: آهسته 
صدایم کن به کارگردانی حسین مه آبادی- هستی مهدوی در فیلم: 
بیداری به کارگردانی بهمن کامیار- شیوا خسرومهر در فیلم های: 
باور به کارگردانی سهیل مینایی و باران به کارگردانی محمد جواد 
صالحی-آناهیتا اقبال نژاد در فیلم: الم تا کام به کارگردانی محسن 
بانصیری- مهسا عالفر در فیلم: اکسیدان به کارگردانی عباس نظام 
یزدانی-  به کارگردانی یوسف  فیلم: پسر  رایا نصیری در  دوست- 
هدی زین العابدین در فیلم های: پیمان به کارگردانی حامد تهرانی 
و دیاپازون به کارگردانی حسین تهرانی- سارا منجزی پور در فیلم: 
کروکی به کارگردانی جمشید عبداللهی.  در این خبر تاکید شد: 
بازیگران فوق در صورتی که فیلمشان به بخش مسابقه راه پیدا کند، 

برای کسب جایزه »بهترین بازیگر زن« با هم رقابت می کنند.

باغ کتاب؛ محلی
 برای عالقه مند شدن به کتاب

امپراطور جهنم از حضور 
در جشنواره فیلم فجر انصراف داد

رقابت برای کسب جایزه »بهترین بازیگر 
زن« درجشنواره پروین اعتصامی

امروز با حافظ

خبـر

عيب جامعه اين است که همه دلشان می خواهد 

فرد  منی خواهد  کس  وهيچ  باشند  مهمی  آدم 

مفيدی باشد.                                    چرچيل

سخن حکیمانه

در دنیای کتاب


