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دههیفجر؛روزهاییکههرگز
رنِگتکرارنمیپذیرد

* نسترن کیوان پور

بر  پیامی  انتشار  با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
مواضع ایران برای دفاع از خود تاکید کرد و گفت:  
مردم  به  ما  نمی نهد چون  وقعی  تهدیدات  به  ایران 
جواد  محمد  داریم.  اتکا  کشور  امنیت  برای  خود 
در  پیامی  انتشار  با  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف 
صفحه توییتر خود نوشت:  ایران به تهدیدات وقعی 

نمی نهد.

پرداختوام40میلیونتومانی
مسکنمهرازامروز

عربستان  اینکه  بیان  با  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
مشت  یک  و  است  جهان  در  تروریسم  اردوگاه 
جاهل تروریست پرور در آنجا حکومت می کنند، 
گفت: رزمایش موشکی جلوه اقتدار ما است و در 

جهان گرگ ها زندگی می کنیم.

ذخیره سازی  آغاز  به  اشاره  با  نفت  وزیر  معاون 
بنزین برای تامین سوخت مورد نیاز مردم در ایام 
سهمیه  سامان دهی  جدید  طرح  جزئیات  نوروز، 
گازوئیل خودروهای درون شهری کشور را تشریح 

کرد. 
210

نفت و انرژیخبر

رزمایشموشکی

جلوهاقتدارمااست

ذخـیرهسـازیبـنزین

نـوروزیآغـازشـد

امدادرسانیدر18استان
متاثرازبرفوکوالک

بر  پیامی  انتشار  با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
مواضع ایران برای دفاع از خود تاکید کرد و گفت:  
ایران به تهدیدات وقعی نمی نهد چون ما به مردم 

خود برای امنیت کشور اتکا داریم.
با  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 

انتشار پیامی در صفحه توییتر خود نوشت:  ایران 
به تهدیدات وقعی نمی نهد چون ما به مردم خود 
جنگی  هرگز  ما  داریم؛  اتکا  کشور  امنیت  برای 
ابزارهای  به  می توانیم  تنها  اما  نمی کنیم  آغاز  را 

دفاعی خود تکیه کنیم

وی همچنین در پیامی دیگر نوشت: ما هیچگاه از 
سالح های خود علیه دیگری جز در دفاع مشروع 
)از  که  کسانی  آیا  ببینیم  کرد،  نخواهیم  استفاده 
توانمندی موشکی ما( شکایت می کنند، حاضرند 

همین حرف را تکرار کنند؟
انتقادات  به  واکنش  در  نیز  این  از  پیش  ظریف 
بود  گفته  ایران  در  موشکی جدید  آزمایش  علیه 
هزینه  بیشترین  که  کشوری  عنوان  به  ایران  که 
کشورهای  تجاوز  و  بین المللی  تروریسم  از  را 
از  تاریکی  سابقه  و  است  کرده  پرداخت  خارجی 
هشت  تجاوز  در  بین الملل  جامعه  عملکرد  نحوه 
ساله عراق به ایران در ذهن دارد دفاع از خود را 
به اجازه طرف های دیگر موکول نمی کند. این در 
ایران هیچ گاه  حالی است که جمهوری اسالمی 
علیه کشور دیگری از سالح استفاده نکرده است 
مگر در دفاع از خود. ما هیچ وقت آغازگر جنگ 
نبوده ایم اما در مقابل حمالت کشورهای خارجی 
با شجاعت و به اتکا مردم از خود دفاع می کنیم.

ظریف افزود: امیدواریم موضوع برنامه های دفاعی 
 2231 قطعنامه  و  برنامه  از  خارج  ما  موشکی 
جدید  دولت  سیاسی  بازی های  برای  بهانه ای 

آمریکا نباشد.

مهر  مسکن  وام  دریافت  متقاضیان 
دریافت  برای  امروز  از  می توانند 
به  مسکن  تومانی  میلیون   40 وام 

بانک ها مراجعه کنند.
وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه 
هزار   850 و  میلیون  یک  تاکنون 
شهرهای  در  مهر  مسکونی  واحد 
مختلف تحویل مردم شده است، از 
آغاز پرداخت وام 40 میلیون تومانی 
مهر  مسکن  متقاضیان  به  مسکن 
ساخت  بر  عالوه  گفت:  و  داد  خبر 
پردیس،  مهر  مسکونی  واحدهای 
پردیس  در  مدرسه   37 ساخت 
آغاز شد که ششمین مدرسه نیز به 

بهره برداری رسید.
حاشیه  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  آخوندی  عباس 
بازدید از برخی از فازهای  مسکن مهر شهر پردیس  
گفت:  در حال حاضر ما بیش از هشتاد هزار واحد 
مسکونی را در شهر جدید پردیس در دست ساخت 
داریم که این پروژه یکی از پروژه های بزرگی است 
فازهای  در  خوشبختانه  و  است  انجام  حال  در  که 

مختلف آن پیشرفت بسیار خوبی را شاهد هستیم.
وی با اشاره به اینکه مکانیابی شهر پردیس و احداث 
افزود:  است،  بوده  نقد  محل  همواره  آن  واحدهای 
مرتب  و  می دانند  ایران  مردم  همه  که  همچنان 
هم مطرح کرده ام ساخت شهری به یک باره که دو 

با  برابر کاشان که شهرهایی  دو  تقریبا  و  بابل  برابر 
هدف  این  با  فقط  هستند  ایران  در  طوالنی  قدمت 
مسکن  مشکالت  رفع  برای  مردم  در  ذهنیتی  که 
دشواری های  اجرا،  در  و  است  غلط  بگیرد،  شکل 
فراوانی به همراه خواهد داشت که ازجمله آن تامین 
زیرساخت های آن است که کار بسیار دشواری بود 
دولت  در  که  وعده ای  و  همت  با  خوشبختانه  اما 
در حال  مختلف  زمانی  فاصله  در  داده شد  یازدهم 

تکمیل و بهره برداری است.
افزود: ساخت 31 مدرسه دیگر در شهر جدید  وی 
است  ما  برنامه های  جزو  و  کار  دستور  در  پردیس 
عمومی  اعالم  و  شد  خواهند  ساخته  به تدریج  که 

می شوند.
 80 از  بهره برداری  به  اشاره  با  آخوندی 
هزار واحد مسکن مهر در بهمن ماه 95 
بر  گفت:  کشور  مختلف  شهرهای  در 
از  بیش  تاکنون  داریم  آماری که  اساس 
یک میلیون و 850 هزار واحد مسکونی 
مقدار  این  از  که  داده ایم  تحویل  را  مهر 
در  مسکونی  واحد  میلیون  یک  از  بیش 
شده  انجام  ما  دوره  در  و  یازدهم  دولت 
در  نیز  را  واحدها  بقیه  تکمیل  و  است 

دست انجام داریم.
قابل  اقدامات  دیگر  از  همچنین  وی 
توجه برای تسهیل درخواست متقاضیان 
میلیون   30 وام  افزایش  را  مهر  مسکن 
تومانی به 40 میلیون تومان عنوان کرد 
 40 به  تومانی  میلیون    30 وام  افزایش  افزود:  و 
میلیون تومان برای متقاضیان خرید مسکن مهر که 
تصویب شده بود ابالغ شد که امیدوارم با این اقدام، 
برای  دولت  خدمات  از  بتوانند  بیشتری  متقاضیان 

تهیه مسکن مهر استفاده کنند.
بانک های  به  ابالغ  با  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
مسکن، متقاضیان دریافت وام مسکن مهر می توانند 
از امروز برای دریافت وام 40 میلیون تومانی مسکن 

به بانک ها مراجعه کنند.
تمام  که  واحدهایی  به  مهر  مسکن  وام  گفت:  وی 

نشده و فروش اقساطی نشده اند، تعلق می گیرد. 

ظریف:ایرانتحتتاثیرتهدیدهاقرارنمیگیرد
برای امنیت کشور به مردم اتکاء داریم

پرداختوام40میلیونتومانیمسکنمهرازامروز

1

نگاه روز

عملیات  به  اشاره  با  هالل احمر  جمعیت  نجات  و  امداد  عملیات  معاون 
)به جز 4 استان سیستان و  استان  به برف و کوالک گفت: 27  امدادرسانی 
کوالک  و  برف  تاثیر  تحت  هرمزگان(  و  خراسان جنوبی  همدان،  بلوچستان، 
قرار داشتند. بدین ترتیب امدادرسانی به 172 شهر، روستا و محور برف گیر 

صورت گرفته است.
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رسول خدا )ص(:

کالم  نور

حضوررهبرمعظمانقالب
درمرقدمطهرامامراحلوگلزار

شهدایبهشتزهرا

حضرت آیت اهلل خامنه ای، به مناسبت ایام اهلل 
مطهر  در حرم  با حضور  فجر،  مبارک  دهه ی 
امام خمینی )رحمه اهلل( و گلزار شهدای بهشت 
و  اسالمی  انقالب  کبیر  گذار  بنیان  یاد  زهرا، 
ایشان  داشتند.  گرامی  را  قدر  گران  شهدای 
همچنین بر سر مزار شهدای آتش نشان حادثه 
حضور  نیز  حرم  مدافع  شهدای  و  پالسکو  ی 

یافتند.

نشستجدید»آستانه«دوشنبه
برگزارمیشود  

ایران،  جدید  نشست  از  روسیه  دفاع  وزارت 
ترکیه و روسیه طی هفته آتی در شهر آستانه 
میانه رو  مخالفان  تفکیک  راه های  بررسی  برای 
با حضور  النصره و سایر تروریست ها  از  سوری 

روسیه، ترکیه ، ایران و سازمان ملل خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت العهد، وزارت 
دفاع روسیه در بیانیه ای اعالم کرد: روز دوشنبه 
حضور  با  دیگری  نشست  فوریه(   6( آتی 
کارشناسانی از روسیه، ترکیه ، ایران و سازمان 
که هدف  می شود  برگزار  آستانه  شهر  در  ملل 
گروهای  آنچه  تفکیک  راه های  بررسی  آن  از 
و  می شوند  خوانده  سوری  رو«  میانه  »مخالف 

جبهه النصره خواهد بود.
در  که  نشست  این  از  هدف  بیانیه  این  طبق 
بررسی  شد،  خواهد  برگزار  کارشناسان  سطح 
از  آتش بس  اجرای  و  درگیری ها  توقف  نحوه 
راهکارهایی  تعیین  مختلف،  گروه های  سوی 
ممانعت  و  آتش بس  اجرای  بر  نظارت  جهت 
راستای  در  اقداماتی  اتخاذ  نیز  و  آن  نقض  از 
حل  و  مخالفان  و  دمشق  میان  اعتمادسازی 
کمک های  ارسال  زمینه  در  موجود  مشکالت 

بشردوستانه خواهد بود.
وزارت دفاع روسیه در ادامه بیانیه خود با اشاره 
اینکه کشورهای ضامن آتش بس در سوریه  به 
)روسیه، ترکیه و ایران( این اقدام را مهم ترین 
در سوریه می دانند،  برقراری سازش  برای  گام 
تاکید کرد:  گروه عملیات مشترک توجه ویژه ای 
جبهه  و  رو  میانه  مخالفان  تفکیک  مساله  به 

النصره خواهد داشت.
است،  آمده  مذکور  بیانیه  ادامه  در 
به  آستانه  آتی  نشست  در  شرکت کنندگان 
حل  خصوص  در  دیگری  مهم  مسایل  بررسی 

بحران سوریه نیز خواهند پرداخت.
کرد:  تاکید  پایان  در  روسیه  دفاع  وزارت 
آستانه  در  مشترک  عملیات  گروه  نشست های 
دولت  از  نمایندگانی  و  بود  خواهد  دوره ای 
نشست ها  این  در  سوری  مخالفان  و  دمشق 

شرکت خواهند کرد.
بیانیه ای  انتشار  با  وزارت خارجه قزاقستان نیز 
اعالم کرد که روسیه، ایران و ترکیه روز دوشنبه 
مذاکراتی در مورد چگونگی اجرای آتش بس در 

سوریه خواهند داشت.
مسکو به تازگی پیشنهاد کرده مصر نیز به گروه 
)روسیه،  آتش بس در سوریه  کشورهای ضامن 
پیوستن  روسیه  شود.  افزوده  ایران(  و  ترکیه 
مصر به این گروه را ضروری خواند اما با وجود 
با آن مخالفت  آنکارا  قاهره،  استقبال دمشق و 

کرد.
است،  طرح  این  منتقد  آنکارا  که  حالی  در 
دمشق و قاهره تاکید کردند این طرح می تواند 
نتایج مثبتی برای حل سیاسی بحران سوریه-

درصورت تحقق- داشته باشد.

دیدگاهیکتحلیلگرعربدرباره
آزمایشموشکیایران  

موشکی  آزمایش  گفت:  ابوالنور  محمد محسن 
ایران در پاسخ به اقدامات اخیر آمریکا از جمله 
ممنوع کردن ورود شهروندان ایرانی به آمریکا 

انجام پذیرفت.
به گزارش ایسنا، به نقل از صدی البلد، محمد 
سیاسی  تحلیلگر  و  نویسنده  ابوالنور،  محسن 
 « شبکه  با  تلفنی  گفت وگوی  یک  در  عرب، 
در  ایران  موشکی  آزمایش  گفت:  اکسترانیوز« 
اقدامات اخیر آمریکا از جمله ممنوع  پاسخ به 
ایران  که  کشور  هفت  شهروندان  ورود  کردن 
آن  از  هدف  و  گرفت  صورت  آنهاست،  جزو 
توانایی  ایران  بفهماند  آمریکا  به  که  است  این 
پاسخگویی به آن ها را دارد، زیرا دولت جدید 

آمریکا به دنبال جنگ با ایران است.
زمان  همانند  امور  اگر  گفت:  ادامه  در  وی 
ریاست جمهوری، رئیس جمهور پیشین آمریکا 
را  گام  این  ایران  داد،  می  ادامه  خود  روند  به 
برنمی داشت و سامانه موشکی خود را توسعه 

نمی داد.

خبر

دههیفجر؛
روزهاییکههرگزرنِگتکرارنمیپذیرد

* نسترن کیوان پور

در  که  دلخراشي  از حادثه ي  دلمان  هنوز 
پالسکو اتفاق افتاد، دردمند است اما آنچه 
در تشییع شهداي آتشنشان رخ داد، چنان 
انقالبي  وحدت  پاي  رِد  که  بود  روحاني 
میاِن مردم ایران را برجستهتر میکرد و ما 
ایران و  از غروِر همبستگِي ملِت  را سرشار 

مدتهاست  را  اش  نمونه  که  ایثار.  و  شهادت  ي  روحیه  تحسیِن 
مدافع  شهداي  فداکاریهاي  و  ایثارگریها  سایهي  در  و  سوریه  در 
تمام جهان،  از جان گذشتگي سبب شده  حرم شاهدیم و همین 
ایران اسالمي را پرنُفوذترین کشور در منطقه و ملتي شکستناپذیر 

بدانند و پرچم اسالم با افتخار به اهتزاز درآید.
هستند  زنجیري  هاي  حلقه  آتشنشان،  شهداي  و  حرم  مدافعان 
که از انقالب اسالمي ایران آغاز شده است و مسیرش نیز تاکنون 
ادامه یافته، هرچند این بار فرهنِگ شهادت در جبهه هاي دیگر و 

قالبهایي متفاوت، متبلور شده است.
هر کشوري شاید در حافظه ي تاریخي اش، نقطه اي روشن داشته 
خود  به  آورند،  مي  خاطر  به  را  آن  که  بار  هر  مردمش  که  باشد 

ببالند.
ایرانیان همان نقطه ي عطفي است  ایران و  براي  .. دهه ي فجر 
شوقي  و  شور  انگار  میگیریم،  قرار  زمانیاش  بازهي  در  بار  هر  که 
وصف ناپذیر در وجودمان موج میزند و شاید این نقطه، همان اوِج 
قله ي کمال باشد که یک کشور به آن دست یافته و سرنوشتش 
زدِن  »رقم  دارد  و عظیمي  عمیق  معناي  و چه  است  زده  رقم  را 

سرنوشت«.
کوچک  اتفاقاِت  و  بیافکنیم  نظر  دیگر  کشورهاي  وضعیِت  به  اگر 
و بزرگي که در سطِح جهان به وقوع میپیوندد، بررسي کنیم، به 
مردم،  ارادهي  ایران،  انقالب  ماننِد  که  برمیخوریم  موردي  کمتر 
جهان  کِل  بر  و  باشد  داده  تغییر  را  شان  آینده  قاطعانه  چنین 
به  ایران  اسالمي  انقالب  عظمِت  باشد.  گذاشته  شگرف  تاثیري 
حدیست که مقام معظم رهبري در سخنراني سال 90 در دانشکده 
افسري امام حسین)ع( در خصوص انقالب اسالمي فرموده بودند: 
امروز آمریکا در منطقهي غربي آسیا - یعني همین منطقه ي   «
شمال آفریقا و منطقه اي که اسم آن را »خاورمیانه« گذاشتند - 
منزوي است. امروز اسالم در این منطقه زنده است. امروز جوانان 
سال  سي  در  روزي  یک  شوند.  مي  میدان  وارد  اسالمي  شعار  با 
اگر  آفریقا،  شمال  کشورهاي  همین  در  پیش،  سال  چهل  پیش، 
به  بزند،  حرفي  انقالبي  و  ملي  هاي  انگیزه  از  خواست  مي  کسي 
شعارهاي چپ متوسل مي شد؛ امروز این حرفها دورافتاده است، 
این  در  امروز  است.  داده شده  تحویل  دان  زباله  به  ها  این حرف 
منطقه، حرف رائج، سکه ي رائج، سخن قاطع، اسالم است و قرآن. 
این، کم دستاوردي است؟ این همان چیزي است که وقتي انقالب 
اسالمي پیروز شد، جمهوري اسالمي به نام اسالم و قرآن در این 
ممکن  گفتند  لرزیدند.  خودشان  به  آنها  برافراشت،  پرچم  منطقه 
اما  نگذارند؛  لذا تالش کردند که  بیاید،  است چنین چیزي پیش 
در  را  این  دارد  ما  امروز  جواِن  آمده.  پیش  امروز  ها،  آن  علیرغم 

مقابل خودش مي بیند.«
تاریخ را همه به خوبي میدانیم؛ دهه ي فجري که یادآوِر همبستگِي 
مردم است، پیر و جوان، روستایي و شهري، کارگر و کارمند و تمام 
قومیتهایي که یکپارچه میشوند تا در برابِر ظلم به پیروزي برسند. 
اما چرا این زمان هیچگاه رنِگ تکرار به خود نمیگیرد؟ هر سال که 
زنِگ انقالب در مدارس نواخته میشود، شور و شوِق دانش آموزاني 
که سنشان چند برابر کوچکتر از عمِر انقالب است، شگفتزده مان 
با دستهاي کوچکشان  نقاشي هایي که کودکاِن دبستاني  میکند؛ 
تصویر میکنند و رنگهاي سبز و سفید و سرخ جلوهاي دوچندان 

به آن میبخشد.
فرهنِگ شهادت تا ابد در ایران زنده است و تنها دلیلش، حرکِت 
ایثارگري  در خونشان،  که  است  مردمي  مسیِر خواسِت  در  کشور 
موج میزند و هرگز زیر بار ستم نمیروند. ایرانیان وابسته به هیچ 
قدرِت غربي و شرقي نیستند. آنان انقالب اسالمي را برگزیده اند و 
به اماِم خود اقتدا کردهاند تا راِه نجات و رهایي از ظلم و استکبار 
را به آنان نشان دهد و راهپیمایي 22 بهمن که هر سال، باشکوه 
درسي  و  مردم  اقتداِر  نشانگِر   میشود،  برگزار  گذشته  ساِل  از  تر 
ایران هرگز در مقابِل ستم،  براي تماِم کشورهاي جهان است که 
سِر تعظیم خم نمیکند و همواره از حق و حقوِق خود دفاع میکند 

و تا رسیدن به خواسته ي خود از پاي نمینشیند.
حال در آستانه ي 22 بهمن، توجه به راهپیمایي از این جهت مورِد 
با تقلب، تزویر و خدعه،  توجِه غرب است که همواره سعي دارند 
پیاِم صادقانه  و  ایرانیان  هوشیاري  اما  کنند  دار  را خدشه  انقالب 
اي که با راهپیمایِي 22 بهمن، به گوِش جهانیان میرسانند، تماِم 
توطئه ها و بدگویي هاي استکبار را خنثي میکند تا همه بدانند 
مردِم ایران پس از گذشِت سالها هنوز همان شور و عشق و اشتیاق 
در وجودشان متبلور است و اتفاقات اخیر و حضوِر گسترده شان 

نمایانگِر همین حس و حاِل انقالبي است.
 مطلب  را با بیاناتي دیگر از رهبر معظم انقالب به اتمام میرسانیم 
که مي فرمایند: »راهپیمایي بیست و دوم بهمن مظهر اقتدار ملي 
همان  مظهر  است؛  ایران  ملت  عمومي  عزم  ي  نشاندهنده  است؛ 
اقتدار  از  اندازهاي  و  حد  هر  در  را  دشمني  هر  که  است  چیزي 

نظامي و توانایي هاي تبلیغاتي و سیاسي، مرعوب مي کند.«

 تکرارادعایبیاساسدولتمستعفییمنعلیهایران
وزیر خارجه دولت مستعفی یمن مدعی شد که ایران با مداخله در 

امور، از حوثی ها و عبداهلل صالح حمایت می کند.
وزیر  المخالفی  عبدالملک   ،24 مصر  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
خارجه دولت مستعفی یمن در چهارمین اجالس عربی - روسی 
دخالت  گفت:  ادعایی  طرح  با  شد،  برگزار  امارات  ابوظبی  در  که 
ایران در یمن و حمایت و پشتیبانی آنان از حوثی ها و علی عبداهلل 
پا  را زیر  امنیت  قوانین شورای  انقالبیون یمن  تا  باعث شد  صالح 
بگذارند و صلح را نپذیرند. او در ادامه مدعی شد که دولت تالش 
و  و کشتار  و کشت  کند  را حل  یمن  مردم  تا مشکالت  کند  می 
انقالبیون  بر  زیادی  فشار  روسیه  گفت:  او  کند.  متوقف  را  ویرانی 

یمن آورد تا به توافقی که به آن رسیدیم، پایبند باشند.
بازگرداندن جزایر  برای  یمن  ادامه مدعی شد: دولت  در  مخالفی 
تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در کنار امارات خواهد ایستاد 
و ایران باید در امور منطقه دخالت نکند و برای رسیدن به راه حل 
مسالمت آمیز برای جزایر سه گانه به قوانین بین المللی و منشور 

سازمان ملل احترام بگذارد.
بارها  مقامات کشورمان  که  است  حالی  در  این  ایسنا،  گزارش  به 
را  ابوموسی  و  تنب کوچک  بزرگ،  تنب  جزایر  بر  ایران  حاکمیت 
مورد تاکید قرار داده اند و گفته اند که مقامات اماراتی ادعاهای بی 
پایه  و غیر قابل توجیهی علیه یکپارچگی و تمامیت ارضی مطرح 
می کنند و این قبیل ادعاها در تعارض با اصول حقوق بین الملل، 

منشور سازمان ملل و روابط خوب همسایگی است.

نگاه روز

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه عربستان 
اردوگاه تروریسم در جهان است و یک مشت 
می  حکومت  آنجا  در  پرور  تروریست  جاهل 
ما  اقتدار  جلوه  موشکی  رزمایش  گفت:  کنند، 

است و در جهان گرگ ها زندگی می کنیم.
آیت اهلل سید احمد خاتمی، خطیب موقت نماز 
در  که  این هفته  نماز جمعه  در  تهران  جمعه 
اشاره  با  شد،  برگزار  )ره(  خمینی  امام  مصلی 
دین  اظهارداشت:  انقالب  پیروزی  سالگرد  به 
ستیزی، عفت ستیزی، استقالل ستیزی، مردم 
ستیزی و آزادی ستیزی 5 ماموریت رژیم سیاه 

57 ساله پهلوی بود.
وی افزود: انقالب چراغ امیدی در جهان شد که 
می توانید با حکومت های طاغوتی در افتاده و 

آنها را بر اندازید و این ارمغان مهمی است.
به  خطاب  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
رسانه ها گفت: طوری حرف نزنید که مردم و 
آزادگان دنیا را ناامید کنید. نمی گویم ضعف 
ها را نگویید اما این را هم بگویید که روزی در 
بود و هم پهلوی پدر  این کشور دین ستیزی 
و هم پسر مبارزه با دین جزو اهدافشان بود و 

با رفتن آنها انقالب ناب محمدی حاکم شد.
وظیفه ما دمیدن روح امید در مردم است

می  را  ضعف  نقاط  وقتی  داد:  ادامه  خاتمی 
مردم  سال   57 در  بگویید  هم  را  این  گویید 
هیچکاره بودند و ساواک اسامی را به شاه می 
داد و شاه روی هر کدام خط نمی کشد نماینده 

بودند.
انقالب  از  پیش  بیگانگان  کرد:  تصریح  وی 
داری  آب  و  نون  پست  هیچ  و  بودند  همکاره 
و شما  داده شود  آمریکا  بی مشورت  که  نبود 
اید؛  کرده  شرکت  انتخابات   30 در  کنون  تا 
شود.  گفته  یکطرفه  چرا  بگویید  راهم  این 
را  قوت  نقاط  شود  می  گفته  ها  ضعف  وقتی 

هم بگوییم.
خطیب موقت نماز جمعه تهران افزود: وظیفه 
ما دمیدن روح امید در مردم با همه مشکالت و 
سختی که دارند، است. نتیجه بدگویی از دولت 

قبل جز اجماع مرکب دشمن نیست.
جمعه  نماز  دوم  خطبه  در  خاتمی  اهلل  آیت 
این هفته تهران با اشاره به والدت عقیله بنی 
حضرت  داد:  ادامه  زینب)س(  حضرت  هاشم 
است. شخصیتی  قهرمان کربال  زینب)س( زن 
اما  شده،  نوشته  موردشان  در  ها  کتاب  که 
عصر  ایشان  است.  نشده  ادا  حقش  همچنان 
عاشورا پرستار جان امام)ع( و امانت دار امامت 

بود.
را  پرستاران  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
ترین شرایط  بحرانی  در  آرامش  و  امید  مظهر 
بیماری  گفت:  و  برشمرد  ها  انسان  زندگی 
حالت بحران است و این پرستاران هستند که 

در شرایط این چنینی خدمت می کنند.

آیت اهلل خاتمی در ادامه تصریح کرد: فرمان به 
صدور  منع  در  آمریکا  جمهور  رئیس  اصطالح 
مسئله  هنوز  مسلمان  کشور  هفت  برای  ویزا 
است؛  دنیا چه خبر  در  بینید  می  و  بوده  روز 
اروپایی  آمریکا و کشورهای  اعتراضی در خود 

در این مورد وجود دارد.
گفته  سفید  کاخ  اینکه سخنگوی  بیان  با  وی 
است که برخی پیام انتخابات آمریکا را نگرفته 
اگر  گوییم  می  سخنگو  این  به  ما  افزود:  اند، 
که  است  سال   38 ایران  است،  ایران  مرادتان 
پیام شما را گرفته است؛ پیام شما، پیام مبارزه 
بسیار  پیام  شما،  پیام  است.  اسالم  و  دین  با 
کهنه ای است و از روز ابتدای انقالب با اسالم 
بودید  تضاد  در  ایران  در  حاکم  محمدی  ناب 

و هستید.
بر  تاکید  با  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
اینکه عربستان که اردوگاه تروریسم در جهان 
در  پرور  تروریست  جاهل  مشت  یک  و  است 
در  آمریکایی  هزاران  کنند،  می  حکومت  آنجا 
آنها در عربستان  زیرمجموعه های  و  حکومت 
یک  کشور   7 این  در  اما  اند،  شده  ترور 
آمریکایی ترور نشده است، خاطرنشان کرد: در 
با  رابطه  در  سند   89 تروریسم  اردوگاه  کتاب 

تروریست پروری عربستان آورده شده است.
آیت اهلل خاتمی با اشاره به اینکه اگر دیپلمات 
های ما می خواهند در عرصه های جهانی این 
تازگی  به  که  کتابی  کنند  مطرح  را  موضوع 
خوبی  بسیار  اسناد  که  ببینند  را  شده  منتشر 
میانه  آمریکایی  اسالم  با  آمریکا  گفت:  دارد، 
دارد و با این تروریست ها رفیق است و از آنها 

حمایت می کنید.
که  است  این  آمریکا  دوم  پیام  داد:  ادامه  وی 
قائل  احترامی  کمترین  انسانیت  برای  شما 
نیستید  خود  قراردادهای  به  پایبند  نیستید؛ 
و اهل شکم بوده اید و هستید. واکنش مردم 
ایران این است که مثل کوه مقاوم و استوار بر 

آرمان های خود ایستاده ایم.

بر  تاکید  با  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
خسته  را  شما  اما  ایم،  نشده  خسته  اینکه 
رؤسای  انقالب  اول  از  کرد:  اظهار  کنیم،  می 
جمهور دموکرات آمدند و ناکام رفتند. رؤسای 
اما  ناکام رفتند،  و  جمهور جمهوریخواه آمدند 
ایران اسالمی مثل سرو قامت کشیده ایستاده 
بزرگ  ملت  پیام  این  ماند؛  خواهد  ایستاده  و 

ما است.
آیت اهلل خاتمی رزمایش موشکی را پیام ملت 
بزرگ ایران برشمرد و گفت: رزمایش موشکی 
گرگ ها  جهان  در  ما  است  ما  اقتدار  جلوه  ما 
زندگی می کنیم؛ مثل دولت استکباری آمریکا. 
و  باشیم  نداشته  ما سالح  ها  گرگ  دنیای  در 
بکنند.  خواهد  می  دلشان  که  غلطی  هر  آنها 

هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
که  همانطور  کلمه  یک  برجام  در  افزود:  وی 
رزمایش  ما  اینکه  به  راجع  گفتند  مسئولین 
موشکی نداشته باشیم، نیست. می گویند نقض 
برجام است؛ اگر می خواهید یک ناقض برجام 
پیدا کنید، آن آمریکا است. تجدید تحریم 10 
عهد  نقض  ما  نظام  مسئولین  تصریح  به  ساله 

صریح برجام بود.
با  ادامه  در  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
اشاره به حادثه پالسکو خاطرنشان کرد: آتش 
نشانان شهید استحقاق قهرمان ملی را دارند و 
عطر شهادت را دوباره در این کشور پراکندند.

آیت اهلل خاتمی با بیان اینکه تمام مسئولین در 
افزود: دولت  این عرصه سنگ تمام گذاشتند، 

محترم سنگ تمام گذاشت.
شهرداری و آتش نشانان سنگ تمام گذاشتند. 
احمر،  هالل  ارتش،  سپاه،  انتظامی،  نیروی  از 
صدا و سیما و عزیزانی که ممکن است نامشان 
برده نشده باشد، تشکر می کنم که سنگ تمام 
تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب  گذاشتند. 
تا  و  کاشتند  گل  هم  ما  مردم  کرد:  تصریح 
های  استان  از  است،  گسترده  آتش  شنیدند 
برای خون  و  رساندند  تهران  به  را  خود  دیگر 

دادن صف کشیدند.
آیت اهلل خاتمی با اشاره به تشییع جنازه آتش 
نشانان گفت: انصافا مردم شایسته ترین تجلیل 
را از این شهدا داشتند. پیام های مقام معظم 
رهبری خیلی کارگشا بود و هنوز عزیزان ما زیر 
آوار بودند و برخی دنبال مقصر می گشتند که 
و  پیدا شوند  این عزیزان  بگذارید  فرمودند  آقا 

بعد بنشینید تحلیل کنید.
باید  مردم  و  مسئوالن  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
همدلی کنند و بافت های فرسوده تا دیر نشده 
نگذارید در  اظهار کرد:  بنا شود،  است تجدید 

جای دیگری این حوادث تلخ پیش بیاید.
خطیب موقت نماز جمعه تهران رذیالنه ترین 
اقدام در طول عملیات پالسکو را نشر شایعات 
برشمرد و افزود: نشر اکاذیب در فضای مجازی 
با کمال بی رحمی صورت می گرفت و از آن 
استفاده ابزاری و جناحی از مسئله ای که باید 

به آن نگاه ملی داشت، می شد.
آیت اهلل خاتمی با اشاره به درگذشت آیت اهلل 
از  زیادی  خاطرات  گفت:  رفسنجانی  هاشمی 
ایشان شنیده اید و بعد از این خواهید شنید؛ 
بود.  انقالب  اش  دغدغه  تمام  که  شخصیتی 
از آیت اهلل هاشمی سنگ  مردم ما در تجلیل 
تمام گذاشتند. مردم از عنصر سبقت در انقالب 

تجلیل کردند و این یک ارزش است.
وی افزود: در دوره ای که زندان و شکنجه بود، 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی طراح مبارزه بود. 
پست  و  دارند  دوست  را  خود  خادمان  مردم 
های کلیدی نظام خدمت ارزشمندی به مردم 
که  آمدند  شخصیتی  تکریم  به  مردم  داشت. 
رفیق پنجاه و نه ساله مقام معظم رهبری بود. 
مردم از شخصیتی تجلیل کردند که می گفت 

عشق من آقای خامنه ای است.
با  ادامه  در  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
رفسنجانی  هاشمی  استکبارستیزی  به  اشاره 
مقابل  قهرمانانه  هایی  عرصه  در  ایشان  افزود: 
پرشور  های  ایستادند. خطبه  انقالب  دشمنان 
صدر  بنی  سیاسی  کفایت  عدم  برای  ایشان 
آیت  تشییع  صحنه  است.  نرفته  مردم  یاد  از 
است  انتظار  و  بود  وحدت  هاشمی صحنه  اهلل 
به مانور  را تبدیل  این مانور وحدت  بعضی ها 
تفرقه نکرده و استفاده ابزاری از آقای هاشمی 
رفسنجانی یعنی تبدیل مانور وحدت به مانور 

تفرقه.
از  ابزاری  استفاده  که  همانطور  گفت:  وی 
است،  غلط  رهبری  معظم  مقام  و  امام)ره( 
این  ملی  های  شخصیت  از  ابزاری  استفاده 
کشور ناخواسته، ضایع کردن آنها است. آنهایی 
که دوست آقای هاشمی هستند باید در مقابل 

این حرکات بایستند.
هوایی  نیروی  روز  پایان  در  خاتمی  اهلل  آیت 

ارتش را تبریک گفت.

آیت ا... خاتمی:

رزمایشموشکیجلوهاقتدارمااست
عربستان اردوگاه تروریسم در جهان

بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
پختگی  از  کشورمان  اسالمی  نظام  اینکه 
گفت:  است،  برخوردار  سیاسی  رفتار  در 
وجود  مطلوب  اقتصادی  چرخه  روستاها  در 

ندارد.
هم  برای  درهمایشی  دیروز  الریجانی  علی 
تهران ضمن  مقیم  های  اردستانی  اندیشی  
حضرت  میالد  و  فجر  دهه  ایام  گرامیداشت 
همایشی  چنین  برگزاری  گفت:  زینب)س( 
از  است  همبستگی  وجود  دهنده  نشان 
کشور  مختلف  های  بخش  در  اگر  رو  این 
توان  می  باشد  داشته  وجود  همبستگی 

اقدامات بزرگی را انجام داد.
تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
ثمره  اسالمی  انقالب  پیروزی  اینکه  بر 
همبستگی ملی بود ادامه داد: هر زمانی که 
باشیم  داشته  ای  منطقه  و  ملی  همبستگی 

اقدامات بزرگی را ساماندهی خواهیم کرد.
مختلف  های  ظرفیت  یادآوری  با  وی 
به  توجه  با  افزود:  اردستان  شهرستان 
اردستان  در  که  گوناگونی  های  ظرفیت 
وجود دارد باید تالش شود در چنین نشست 
هایی با ایجاد همفکری زمینه انجام اقدامات 

بزرگ را ترسیم کرد.
بین  مسائل  به  اشاره  با  ادامه  در  الریجانی 
گذشته  سال   38 طی  کرد:  تصریح  المللی 
از  زیادی  مشکالت  اسالمی  انقالب  از  پس 
مختلف  مسائل  و  ها  تحریم  جنگ،  جمله 
مهم  این  که  کردند  تحمیل  بر کشورمان  را 
شدت  ها  تحریم  با  نیز  ای  هسته  بحث  در 

بیشتری گرفت.
وی با تاکید بر اینکه نظام اسالمی کشورمان 
است  برخوردار  سیاسی  رفتار  در  پختگی  از 
و در منطقه ومسائل بین المللی با اندیشه و 
مهم  این  داد:  ادامه  گیرد  می  تصمیم  تفکر 
با  کشورمان  رفتار  مقایسه  در  توان  می  را 
از  برخی  امروزه  که  هایی  گویی  هذیان 
که  کرد  مشاهده  دهند  می  انجام  کشورها 

است  مشخص  کامال  رفتارشان  بودن  نارس 
ایجاد  مشکل  دیگران  و  خودشان  برای  آنها 

می کنند.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه امروزه در 
که  دارند  وجود  مختلفی  کشورهای  منطقه 
شده  تحمیل  ناامنی  یا  داخلی  ناامنی  دچار 
رفتار  ایران  شرایط  این  در  گفت:  هستند 
سنجیده وبه هنگامی داشته و دارای امنیت 

پایدار است.
سال   38 گذشت  از  پس  کرد:  اظهار  وی 
در  ملت  و  ایران  جایگاه  اسالمی  انقالب  از 
این  است؛  شده  بیشتر  المللی  بین  مسائل 
مهم در آینده نیز بر همین روال بوده و باید 
طوری  کشور  مدیریت  ظرفیت  کرد  اذعان 

است که آینده را ساماندهی خواهد کرد.
مسائل  به  اشاره  با  ادامه  در  الریجانی 
در  که  خوبی  های  پیشرفت  و  اقتصادی 
افزود:  شده  ما  کشور  نصیب  زمینه  این 
نسبت  آمارها  برخی  مقایسه  با  خوشبختانه 
به اول انقالب رشد کامال خوب و مشهودی 
توان  می  آن  جمله  از  که  هستیم  شاهد  را 
امور  مخابرات،  ها،  آزادراه  مانند  مواردی  به 

زیربنایی، فوالد، مس و غیره اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه امروزه در مقایسه آمارها 
دانشجو در  از 150 هزار  دانشجویان  نسبت 
از 4 میلیون و نسبت  انقالب به بیش  اوایل 
اساتید از 8 هزار نفر به حدود 60 هزار نفر 
چشمگیری  حرکت  واقعا  گفت:  ایم  رسیده 
در کشور رخ داده و خوشبختانه تولیدات در 

بخش های مختلف رشد داشته است.
اینکه  با بیان  رئیس مجلس شورای اسالمی 
در  که  شد  غافل  هم  نقایص  از  نباید  البته 
نبود  عنوان  تحت  را  آنها  توان  می  مجموع 
کرد  عنوان  مدون  سرزمین  آمایش  طرح 
ها  گذاری  سرمایه  اساس  براین  داد:  ادامه 
این  و  است  نرفته  پیش  شرایط  با  متناسب 
در حالی است که در اکثر برنامه های پس از 
انقالب نسبت به این مهم تاکید شده است.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
آفرینی  و جنجال  و صدا  این همه سر  گفت: 

بدلیل هراس از توان موشکی ایران است.
›مایکل فلین‹ مشاور امنیت ملی دولت ترامپ 
مدعی شد که آزمایش موشکی ایران بر خالف 
ملل  سازمان  امنیت  شورای   2231 قطعنامه 
متحد است و دولت آمریکا بعد از این، ایران را 

در مدار توجه خود قرار خواهد داد. 
سردار سرتیپ پاسدار حسین سالمی در کنگره 
›سردار شهید محمود خادمی همراه با یکهزار 
شهدای  و  کاشان  دارالمومنین  شهید  و 700 
ایران جزو  موشکی  قدرت  افزود:  مدافع حرم‹ 

قدرت های بی نظیر بازدارنده جهان است. 
توانسته  ایران  موشکی  قدرت  کرد:  اضافه  وی 
و  صهیونیستی  رژیم  آمریکا،  دل  در  است 

متحدانش ترس ایجاد کند. 
وی تاکید کرد: ما هرگز در مقابل خواسته قدرت 
های جهان ذره ای تغییر جهت و اراده نخواهیم 
داد و قدرت موشکی و غیرموشکی نیز ما هر روز 

رشد خواهد کرد. 
سالمی افزود: دشمنان، قدرت موشکی جمهوری 
اسالمی ایران را درک کرده و به عظمت آن پی 
برده اند و به همین سبب هم امروز فشار سنگین 
سیاسی علیه برنامه موشکی ایران وارد کرده اند. 
از  دشمنان  که  است  این  واقعیت  گفت:  وی 

قدرت موشکی ایران بسیار هراسناک هستند. 
سالمی افزود: دشمنان ما وقتی از چیزی بسیار 
نگران می شوند و در مقابل ظهور یک قدرت 
احساس عجز می کنند، با هم متحد می شوند، 
فشار می آورند و جوسازی و تهدید می کنند تا 
از طریق عملیاتی روانی بتوانند در اراده ملت 

شریف ایران تاثیر بگذارند. 
جانشین فرمانده سپاه پاسداران تصریح کرد: هم 
ما و هم دشمنان ما می دانند که در دل کوه ها، 
زیرزمین ها و در روی زمین چه قدرت عظیمی 
انباشته شده است تا از حیثیت، امنیت، شرافت 

و استقالل کشور ایران دفاع کنند. 
وی گفت: دشمنان ما در حین اینکه از قدرت 

ایران بیمناکند، فریبکار هم هستند،  موشکی 
اما  آنها می گویند ما شما را خلع سالح  زیرا 
خودمان را مسلح می کنیم تا بعدا بر شما مسلط 
شویم و این آرزویی است که آنها به گور خواهند 

برد. 
کشورمان  نظامی  قدرت  به  اشاره  با  سالمی 
تصریح کرد: ما اجازه نخواهیم داد که دشمنان 

بر اراده این ملت اثری بگذارند. 
سالمی تاکید کرد: ملت شریف ایران آموخته 
است که باید مستقل از قدرت دیگران و با تکیه 

بر ایمان درونی خود، عظمت ایجاد کند. 
ایران  ملت  یادآور شد:  فرمانده سپاه  جانشین 
تصمیم گرفته است که تنها با واژه های عزت، 
افتخار، پیشرفت، اقتدار، آزادی و امنیت، زندگی 

کند. 
وی همچنین با اشاره به رشادت و دالورمردی 
شهیدان افزود: ایران سرزمینی نیست که دیگر 
یک بیگانه بتواند در آن پای بگذارد،زیرا آسمان، 

زمین و دریا در کنترل و تسلط ماست. 
جانشین فرمانده سپاه اضافه کرد: شهیدان با نثار 
خون خود این نظریه را ثابت کردند که با تکیه 
بر منطق جهاد و شهادت می توان در مقابل هر 
قدرتی ایستاد و از شرف و حیثیت مسلمانان 

دفاع کرد. 
وی یادآور شد: امروز عظمت، آرامش، امنیت، 
پیشرفت و رفاه و آزادی ما مرهون خون های 
ریخته شده شهیدان در صحنه های مختلف دور 
و نزدیک دفاع از اسالم و حریم مسلمانان در 

مقابل مستکبران است. 
امروز  کرد:  تصریح  سپاه  فرمانده  جانشین 
استواری و ایستادگی یک امام با اعتماد به یک 
امت در مقابل یک دنیا دشمن، توانسته است 
همه توطئه های دشمنان را خنثی و نقش بر 

آب کند. 
توانسته  ما  انقالب  و  نظام  کرد:  تاکید  وی 
است نفوذی عظیم در منطقه ای به نام جهان 
اسالم داشته باشدکه ده ها سال تحت سیطره 

بزرگترین قدرت های جهان قرار گرفته است. 

الریجانی:

نظامکشورازپختگیدررفتارسیاسیبرخورداراست
سردار سالمی: 

جنجالهابدلیلهراسازتوانموشکیایراناست
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تکنرخیشدنارز؛چالشاقتصادیدولت
درحالی که در ماه های پایانی سال و نزدیک شدن به دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری بازار ارز نوساناتی را شاهد خواهد بود، مکانیسم 
بازار مبتنی بر سیستم عرضه و تقاضا نقش مهمی در رساندن نرخ ارز به 

نقطعه تعادل دارد.
به اعتقاد کارشناسان، جهش نرخ ارز به سال هایی باز می گردد که در 
دولت دهم به یکباره و نه به صورت پلکانی، قیمت ارز بیش از سه برابر 
افزایش یافت. در سال 1391 در حالی که قیمت دو نرخ ارز دولتی )دالر( 
1226 و نرخ بازار آزاد تفاوت چندانی نداشت نرخ دالر در بازار آزاد تا 3 
هزار و 700 تومان باال رفت در حالی که نرخ دولتی ثابت مانده بود. در 
این میان دولت گذشته برای متعادل سازی بازار نرخ سومی را به نام ارز 
مبادله ای وارد بازار کرد که در نهایت دالر 1226 تومانی حذف شد ، ارز 
مبادله ای در آن سال ها حول قیمت دو هزار و 600 تومان می چرخید 

و جای نرخ دولتی را گرفت.
با روی کار آمدن دولت یازدهم ، نرخ دالر در بازار آزاد حدود سه هزار و 
600 تومان تا سه هزار و 700 تومان در نوسان بود که تا چند ماه گذشته 
هم این نرخ در بازار ارز ثابت مانده بود. در همان ابتدای کار سیاست تک 
نرخی ارز کلید زده شد که جزو مهم ترین سیاست های مالی دولت 
محسوب می شود و نتیجه آن حذف رانت خواری و واسطه گری در 

بازار می شود.
در حالی که قرار بود تا پایان امسال تک نرخی شدن ارز به مرحله اجرا 
برسد، برخی عوامل داخلی و خارجی از دو ماه گذشته عاملی برای تکانه 
های بازار ارز به ویژه دالر شدند که افزایش نرخ دالر در مقطعی تا 4 هزار 
تومان تومان باعث شد که ارز تک نرخی کمی دیرتر به بازار برسد تا 
مسئوالن پولی و مالی کشور از جمله رئیس بانک مرکزی بازار را در چنین 

شرایطی آماده اجرای این سیاست کند.
در حالی که راهکارهای متعددی برای کاهش نوسانات ارز از سوی صاحب 
نظران معرفی می شود ، برخی کارشناسان اقتصادی کشور بر این باور 
هستند که اساسا سرکوب قیمت ارز و جلوگیری از شناور بودن آن نمی 
تواند راهکاری پاسخگو برای بلند مدت باشد و نمی توان برای تمام شرایط 
بازار از یک نسخه و یک راهکار استفاده کرد. موضوعی که کارشناسان در 
آن اتفاق نظر دارند این است که مکانیسم بازار یعنی سیستم عرضه و 
تقاضا باید نرخ گذار باشد اما نکته اصلی این است که دولت به جهت دارا 

بودن ذخایر ارزی اصلی ترین عامل در سیستم عرضه خواهد بود .
از دو ماه گذشته بازار ارز به ویژه دالر از روزهای یکنواخت فاصله گرفت، 
دچار نوسانات قیمتی شد و در شرایطی که نرخ یورو و پوند تغییرات 
ناچیزی داشتند قیمت دالر حتی به کانال چهار هزار تومان هم رسید. 
برای صعود قیمت دالر به باالی 4 هزار تومان دالیل متعددی از سوی 
کارشناسان مطرح شد که مهم ترین آن را می توان تقویت دالر در ماه های 
اخیر دانست. همچنان که وضعیت ارزهای معتبر دیگر از جمله یورو، ین و 
پوند و افت ارزش آن ها در برابر دالر نیز نشان دهنده افزایش قدرت دالر 
بود. افزایش تقاضا در بازار داخلی هم از دیگر دالیل افزایش قیمت دالر در 
بازار بود. آغاز سفر به عتبات عالیات در ایام منتهی به اربعین و تقاضا برای 
سفرهای خارجی به مناسبت شروع سال جدید میالدی باعث افزایش 
درخواست ارز در بازار شد. در کنار این موارد بر سر کار آمدن ترامپ، 
تمدید تحریم های داماتو نیز از جمله عواملی بود که فعاالن بازار ارز را 
نسبت به آینده سرمایه گذاری خارجی در ایران و ورود ارز به کشور مردد 
کرده و با ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده بازار در افزایش نرخ دالر تاثیر 
گذار بوده است. در این بین برخی ها این ادعا را طرح کردند که دولت 
عامدانه بسترهای افزایش نرخ ارز را فراهم کرده تا از این طریق بتواند 
بخشی از کسری مالی و بودجه ای را جبران کند که البته قویا از سوی 
مقامات بانکی و پولی کشور تکذیب شد.همچنین گفته شد که یکی از 
مهم ترین دالیل رشد نرخ ارز در روزهای اخیر دنبال کردن سیاست تک 

نرخی ارز توسط بانک مرکزی است.

طرحنمایندگانبرایساماندهیوضعیتکولبران
از تهیه طرحی در  نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسالمی 

مجلس برای ساماندهی وضعیت کولبران خبر داد.
سید مهدی فرشادان اظهار کرد: ما به دنبال طرحی برای حل مشکالت 
کولبران هستیم تا بتوانیم آن ها را تحت پوشش بیمه قرار دهیم که اگر 
خدای نکرده اتفاقی برای آن ها افتاد خانواده آن ها دچار مشکل نشوند. 

همچنین می توان حقوق و مزایایی برای آن ها پیش بینی کرد .
این نماینده مجلس اضافه کرد : البته این طرح هنوز خام است و زمانی که 
ابعاد مختلف آن را در نظر بگیریم می توانیم آن را به مجلس ارائه کنیم. 
کولبرها بار خود را تا مسیر مشخصی با خودرو می آورند و مسیر دیگری 
را کولبری می کنند. ما می توانیم تسهیالتی برای آن ها فراهم کنیم که 
اوال صاحبان اجناس آن را بیمه کنند و دیگر اینکه حقوق مشخصی در 
قبال کارشان دریافت کنند. ما بعد از رایزنی با وزارت کشور و دستگاه های 

مرتبط استانی این طرح را در مجلس پیگیری خواهیم کرد.

شرطابوالغیظبرایبازگشتسوریهبهاتحادیهعرب
دبیرکل اتحادیه عرب بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را مشروط به حل 
سیاسی بحران در این کشور و دستیابی به چارچوبی برای دولت آتی 
دمشق دانست. احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب در مصاحبه ای با 
شبکه خبری روسیا الیوم اظهار داشت: دبیرکل اتحادیه عرب تاکید کرد 
بازگشت سوریه به جایگاه خود در اتحادیه عرب مشروط به حل سیاسی 
بحران در این کشور بوده و این مهم در صورت دستیابی به چارچوبی برای 

دولت آتی در دمشق محقق خواهد شد.
دبیرکل اتحادیه عرب گفت: زمانی که در مورد سازش سیاسی و آغاز 
اجرای آن در سوریه توافق شود، فکر می کنم بسیاری از کشورهایی که 
در آن زمان تصمیم به تعلیق عضویت سوریه گرفتند، هرگز مانع از دعوت 
دوباره از ساختار حکومتی جدید سوریه برای بازگشت به اتحادیه نخواهند 

شد که در نتیجه توافق های سیاسی در سوریه حاصل خواهد شد.
ابوالغیط ضمن ابراز تاسف نسبت به عدم حضور برخی کشورهای عربی در 

مذاکرات آستانه، از تالش های صورت گرفته در این نشست تقدیر کرد.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد همزمان با از سرگیری مذاکرات ژنو با 
حضور کشورهای عربی، انرژی و نشاط به تالش ها برای حل بحران سوریه 
بازگردد. سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در کنفرانسی 
مطبوعاتی مشترکی با ابوالغیط که در پایان کنفرانس همکاری روسیه و 
کشورهای عربی در ابوظبی امارات برگزار شد، از اتحادیه عرب خواست به 

تعلیق عضویت سوریه پایان دهد.

انتخاباتمیاندورهایخبرگان،
همزمانباانتخاباتمجلس

انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری 
مجلس  دوره  یازدهمین  انتخابات  با  همزمان 

شورای اسالمی برگزار می شود.
اعالم  بنابر  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
مجلس  رئیس  دفتر  رئیس  عباسعلی کدخدایی 
هیئت  جلسه  در  موضوع  این  رهبری  خبرگان 

رئیسه مجلس خبرگان رهبری به تصویب رسید.
اکبر هاشمی  در پی درگذشت مرحوم آیت اهلل 
رفسنجانی به عنوان نماینده فقیه مردم تهران در 
مجلس خبرگان رهبری انتخابات میان دوره ای، 
این مجلس برای جایگزینی آن مرحوم برگزار می 

شود.

معاون وزیر نفت:
گازرافقطمیسوزانیم

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت گاز با تصریح 
بر اینکه گاز برای ساختن )کشور( است نه برای 
سوختن؛ گفت: متاسفانه در کشور ما این نعمت 

خدادادی فقط سوزانده می شود.
شورای  اعضای  نشست  در  عراقی  رضا  حمید 
در  گلستان  استان  بحران  مدیریت  هماهنگی 
گرگان اظهار داشت: در کشوری هستیم که گاز 
فراوان دارد ولی به دالیل مختلف از آن استفاده 

بهینه نمی کنیم.
معاون وزیر نفت گفت: بخشی از هدر رفت گاز به 
دلیل احداث غیراصولی ساختمان و سازگار نبودن 
آن با اقلیم هر منطقه است ضمن اینکه ارزان بودن 

قیمت هم موجب اسراف شده است.
ابراز داشت: دولت وظیفه دارد گازرسانی  عراقی 
به شهرها و روستاها را توسعه دهد اما از دیگر سو 
به دلیل کنترل نشدن مصرف این سرمایه ملی 

همچنان هدر می رود.
وی با بیان اینکه مدیریت مصرف گاز باید پررنگ 
تر از گذشته باشد؛ گفت: دولت تدبیر و امید به این 
موضوع ورود کرده است به عنوان مثال کمیسیون 
انرژی که طی 10 سال گذشته فقط سه  عالی 

جلسه داشته است؛ فعال خواهد شد.
یادآوری  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
اینکه طی دو تا سه روز آینده کاهش دما را در 
کشور شاهد خواهیم بود، اظهار کرد: انتظار داریم 
مشترکان گاز صرفه جویی را در اولویت قرار دهند 

تا با مشکل افت فشار یا قطعی مواجه نشویم.
در  جایگزین  سوخت  تامین  ضرورت  بر  وی 
واحدهای  مسکونی،  های  مجتمع  ها،  آپارتمان 
ادارات و دیگر مراکز عمومی  صنعتی، خدماتی، 
باعث  پیشگیرانه  اقدام  این  افزود:  و  کرد  تاکید 
مواجه  مشکل  با  اضطرار  مواقع  در  شد  خواهد 

نشویم.

واکنشبنرودزبهاظهاراتتند
ترامپعلیهایران

معاون مشاور امنیت ملی رییس جمهور پیشین 
آمریکا در واکنش به اظهارات تند دونالد ترامپ 
رد  را  ترامپ  ادعای  ما  کرد:  تاکید  ایران  درباره 

می کنیم.
دولت  در  ملی  امنیت  مشاور  معاون  رودز  بن 
سوی  از  منتشره  توییت های  به  آمریکا  پیشین 
ایران  علیه  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد 

واکنش نشان داد.
ترامپ با انتشار پیام هایی در صفحه توییتر خود 
نوشت: ایران در لبه پرتگاه و در آستانه فروپاشی 
بود که ایاالت متحده آمد و با توافق هسته ای جان 

تازه ای به این کشور داد؛ 150 میلیارد دالر.
رییس  اوباما  باراک  به  نزدیک  افراد  از  که  رودز 
در  مهمی  نقش  و  بود  آمریکا  پیشین  جمهور 
سیاستگذاری دولت اوباما در قبال ایران داشت، 

گفته های ترامپ را در شبکه توییتر رد کرد.
وی در توییتر با اشاره به پیام رییس جمهور جدید 
غلط  کرده،  ادعا  ترامپ  هرآنچه  نوشت:  آمریکا 

است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارشی درباره 
پیام های توییتری ترامپ، به این نکات اشاره کرد 
و نوشت: میزان دارایی های آزادشده ایران پس از 
توافق هسته ای حدود 100 میلیارد دالر تخمین 
زده شده است. این مبلغ پول های بلوکه شده ایران 

بوده و آمریکا هیچ پولی به ایران نداده است.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز پنج شنبه در 
پاسخ به سوالی در این باره که آیا در واکنش به 
آزمایش موشکی اخیر ایران گزینه های نظامی را 
نیز مدنظر قرار می دهد، گفت که در مورد ایران 
نشده  گذاشته  کنار  میز  روی  از  گزینه ای  هیچ 

است.

خبرخبر

مجمع  استراتژیک  مرکزتحقیقات  رئیس 
تشخیص مصلحت نظام با بیان این که »اولین 
ایران  آمریکا  از  تجربه  بی  فرد  یک  نیست  بار 
گذر  با  هم  ترامپ  گفت:  می کند«  تهدید  را 
زمان می فهمد که این رجزخوانی های توخالی 
علیه ایران فقط از اعتبار آنها در افکار عمومی 

می کاهد.
ویگن  با  دیدار  از  بعد  والیتی  علی اکبر 
جمع  در  ارمنستان  دفاع  وزیر  سرکیسیان 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش 
واکنش  به  آمریکا  های  مقام  برخی  های 
حکومت  آنچه  گفت:  ایران  موشکی  آزمایش 
جدید برای مردم آمریکا به ارمغان آورده است، 
نتایج زیان بخشی برای منافع ملی این کشور 

به دنبال خواهد داشت.
از  هم  آمریکایی ها  خود  کرد:  خاطرنشان  وی 
افراط گرایی هایی که آقای ترامپ و اطرافیانش 
آغاز کردند راضی نیستند و در نهایت طرفی که 

ضرر خواهد کرد آمریکاست.
تازه  که  کسانی  یا  آقا  این  داد:  ادامه  والیتی 
تجربه حکومت داری را آغاز کردند، خوب است 
آمریکا  در  گذشته  در  که  آنهایی  تجربیات  از 
حکومت داری کردند بیاموزند که رجز خوانی 
بدون پشتوانه نکند و خود را ملعبه کشورهای 

دیگر و افکار عمومی جهان قرار ندهند.
کشورهای  یا  و  ایران  که  کسی  گفت:  وی 
مسلمان را تهدید می کند، از اسالف خود سوال 

کند که چگونه آمریکایی ها در افغانستان، عراق 
و سوریه شکست خوردند. اجالس اخیر آستانه 
نشان داد که  ایران، روسیه و ترکیه به عنوان 
کشورهای موثر در رابطه با مسئله سوریه می 
کشورهای  سایر  و  آمریکا  حضور  بدون  توانند 

غربی مسائل خود را حل کنند.
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
»اولین  اینکه  بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص 
ایران  آمریکا  از  تجربه  بی  فرد  یک  نیست  بار 

تردید  را تهدید می  کند« تصریح کرد: بدوت 
با گذشت زمان این حکومت جدید هم خواهد 
متوقف  را  توخالی  های  رجزخوانی  که  فهمید 
کند چون اعتبار  آقای ترامپ در افکار عمومی 

از بین می رود.
به  کشورهایی  در  آمریکایی ها  گفت:  والیتی 
مراتب با قدرت کمتر شکست خوردند. ایران به 
عنوان قدرت اول منطقه با توانمندی بسیار باال 
و ظرفیت های بسیار جدی دفاعی به هیچ وجه 

برای  ما  و  رفت  نخواهد  تحمیلی  هیچ  بار  زیر 
کسی  هیچ  و  کشور  هیچ  از  خودمان  از  دفاع 

اجازه نمی گیریم.
کشورمان  از  ما  اقتضا  بنابر  داد:  ادامه  وی 
آزمایش شده،  دفاع خواهیم کرد. موشک های 
فعالیت  به  ایران  و  است  دفاعی  های  موشک 
خود در حوزه دفاعی با قدرت ادامه خواهد داد. 
با  رابطه  استراتژیک در  رئیس مرکز تحقیقات 
ادعاهای مشاور امنیت دفاعی آمریکا در قبال 
ایران افزود: فرد بی تجربه ای حرفی بی منطق 
می زند و ایران هم توجه نمی کند. آمریکایی ها 

هیچ کار مثبتی در رابطه با ایران نکردند.
 - قبلی  حکومت  برجام  قضیه  در  گفت:  وی 
و  کرده  بدعهدی  بسیار  اوباما-  آقای  حکومت 
این آمریکاست که به ایران بدهکار بوده و باید 

به عهدی که کرده وفا کند.
اضافه  تهدید  یک  روز  هر  داد:  ادامه  والیتی 
از  باید  آنها  و  است  برجام  روح  مخالف  کردن 
این اقدامات خود دست بردارند. ایران در عمل 
بر  نمی توانند  ها  آمریکایی  که  می دهد  نشان 
جریان خیزش ملت های مسلمان که ناشی از 

بیداری اسالمی است غلبه کنند.
است  کرد: خوب  خاطرنشان  پایان  در  والیتی 
که آمریکایی ها تجربیات گذشته خود را مرور 
راه  از  را  ما  خالی  تو  تهدیدهای  این  کنند. 
درستی که انتخاب کردیم در دفاع قدرتمندانه 

از خود بازنمی دارد.

والیتی: 

ایرانباقدرتبهفعالیتدفاعیخودادامهمیدهد

آگهیفقدان
مدرکتحصیلینوبتسوم

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

پایانه حمل و نقل دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا ارسال نماید 
نکا 

آگهیفقدان
مدرکتحصیلیگواهیموقتپایانتحصیالت

به  حمید  فرزند  جعفرزاده  اهلل  روح  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شماره شناسنامه 2050092466 صادره از بابل در مقطع کارشناسی 
شماره  به  قائمشهر  آزاد  دانشگاهی  واحد  از  صادره  حقوق  رشته 
10672مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می 
شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر به نشانی 

دانشگاه آزاد اسالمی  واحد قائم شهر ارسال نماید 
بابل 

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
تهران گفت:ملت ایران با حضور پرشور و گسترده 
در راهپیمایی 22 بهمن، پاسخ یاوه گویی های 

ترامپ و دولتمردان آمریکا را می دهند.
محسن  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
محمودی در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه 
تهران با اشاره به سالگرد پیروزی انقالب گفت: 
در این انقالب الهی با حضور مردم و رهبرانقالب 
در صحنه معادالت مادی غرب به هم ریخت. 
وی ادامه داد: امام بزرگوار با تکیه بر الطاف الهی 
انقالب اسالمی را رقم زد. براساس اسناد النه 
سیاسی  و  اطالعاتی  های  سازمان  جاسوسی 
آمریکا معتقد بودند که انقالب ایران تمام برنامه 

و سیاست هایشان را در قبال ایران از بین برد.
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رییس 
استان تهران با بیان اینکه وظیفه داریم باتمام 
وجود پاسدار انقالب اسالمی باشیم گفت: امام 
باشند  ما  بین  در  چه  که  فرمودند  راحل)ره(، 
چه نباشند نباید اجازه دهیم انقالب به دست 
دشمنان بیافتد؛ ما وظیفه داریم اصول و ارزش 

های امام راحل)ره( را مرور و اجرا کنیم.
انقالب  امین سالگرد  داد: 38   ادامه  محمودی 
اسالمی با حضور در حرم بنیانگذار انقالب آغاز 
شد و در سطح کشور ستادهای دهه فجر  در 
 8000 از  بیش  2500مسجد،  تهران   استان 
مدرسه و بیش از صد هزار حوزه علمیه،313 
بقاع متبرکه  و 5200پایگاه بسیج با برگزاری 
برنامه های فرهنگی و خدماتی زیارتی هنری 
و غیره ایام اهلل دهه فجر را گرامی می دارند.وی 
خاطرنشان کرد: روز گذشته نوزده هزار گلزار 
شهدای کشور که 380 گلزار آن در استان تهران 

است عطر افشانی و گلباران شد.
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رییس 
استان تهران با تاکید براینکه امسال درآستانه دو 
انتخابات مهم در شرایط سیاسی در سطح بین 
الملل، ملت فهیم ایر ان با حضور آگاهانه خود در 
راهپیمایی 22 بهمن باردیگر پایبندی خود را به 
آرمان های امام)ره( نشان می دهند و ملت ایران 
با حضور پرشور و گسترده پاسخ یاوه گویی های 

ترامپ و دولتمردان آمریکا را می دهند.

توزیع  از  اجتماعی  رفاه  و  کار   ، تعاون  وزیر 
برای  غذایی  حمایت  بسته  دوم  مرحله 
نیازمندان از هفته آینده خبر داد و گفت: در 
این مرحله 11 میلیون نفر از جمعیت کشور 

تحت پوشش قرار می گیرند.
دوم  مرحله  توزیع  به  اشاره  با  ربیعی  علی 
بسته حمایت غذایی برای نیازمندان از هفته 
برای  شده  بینی  پیش  اعتبار  گفت:  آینده 
اجرای این طرح در این مرحله 200 میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده است از نیازمندانی 
برای  اند خواست  تاکنون شناسایی شده  که 
دریافت  منتظر  خود  غذایی  بسته  دریافت 
پیامک از طریق تلفن های همراه خود باشند.
پوشش  تحت  که  هم  افرادی  درباره  وی 
سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی 
اطالع  و  توزیع  وظیفه   : گفت  دارند  قرار 
رسانی بسته های غذایی برای نیازمندان تحت 
پوشش، برعهده این دو نهاد حمایتی است که 

همزمان اجرا می شود.
بین  را  غذایی  بسته  هر  ریالی  ارزش  ربیعی 

کم  خانوارهای  برای  هزارتومان   120 تا   30
افزود: در  جمعیت و پرجمعیت اعالم کرد و 
این مرحله تالش شده است بسته های غذایی 
پیش بینی شده از تنوع کاال برخوردار باشد.

به  رسانی  اطالع  محض  به  گفت:  وی 
نیازمندان و جامعه هدف، این افراد می توانند 
یا  و  ای  زنجیره  های  فروشگاه  به  مراجعه  با 
شرکت های تعاونی اقالم پیش بینی شده را 

تحویل بگیرند.
وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین افزود 
: مرحله سوم توزیع بسته حمایت غذایی در 

آستانه عید نوروز است.
حمایت  برای  دولت  اینکه  بیان  با  ربیعی 
پیش  حمایتی  بسته   4 نیازمندان  از  غذایی 
زنان  و  کودکان  از  است حمایت  کرده  بینی 
مهمترین  از  را  سوءتغذیه  معرض  در  باردار 
براین  گفت:  و  برشمرد  دولت  های  برنامه 
اساس تالش کردیم در این مدت یک بسته 
توزیع  و  گرم  غذاهای  قالب  در  را  غذایی 

شیردر مدارس به این افراد تحویل دهیم.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:

مردمایران22بهمنپاسخیاوهگوییهای
ترامپرامیدهند

ربیعی خبر داد:

توزیعبستهحمایتغذایینیازمندان
ازهفتهآینده

نقل ریلی رجا  و  روابط عمومی شرکت حمل 
بلیت  خرید  هنگام  کرد:  درخواست  مردم  از 
برای  را  خود  ملی  کارت  مسافری  قطارهای 
داخل  در  افراد  تولد  تاریخ  و  ملی  کد  ثبت 

برگه های بلیت همراه داشته باشند.
بالفاصله  بلیت،  دریافت  از  بعد  خریداران 
شده  ارائه  درخواست  با  را  آن  مندرجات 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  و  داده  مطابقت 
فروش  اپراتور  به  را  موضوع  سریعاً  مغایرت، 

اطالع دهند. 
درجه  از  مخدوش  یا  غیرهمنام  بلیت های 
این گونه  دارندگان  و  بوده  ساقط  اعتبار 
از  و  شده  تلقی  بلیت  بدون  مسافر  بلیت ها، 

عمل  به  جلوگیری  قطار  به  آنها  شدن  سوار 
خواهد آمد. 

سال  نوروز  برای  رجا  قطارهای  بلیت  فروش 
96، از ساعت 17 روز یکشنبه 17 بهمن ماه 
95 به صورت غیر حضوری) اینترنتی و فروش 
از  غیر  به  مسیرها  همه  برای   )1539 تلفنی 

مسیر تهران- مشهد آغاز می شود. 
روز   7:30 ساعت  از  گزارش،  این  اساس  بر 
دوشنبه 18 بهمن 1395 نیز بلیت قطارهای 
مسافری همه محورها به غیر از مسیر تهران-

مشهد به مردم عرضه خواهد شد. 
و  مشهد  تهران-  مسیر  قطارهای  بلیت  فروش 
بالعکس نیز از ساعت 17 روز دوشنبه 18 بهمن ماه 

به صورت اینترنتی و از ساعت 7:30 روز سه شنبه 
نمایندگی های  همه  در  بهمن 1395  مورخ 19 

فروش مجاز سراسر کشور انجام می شود. 
روابط عمومی رجا اعالم کرد: طبق برنامه فوق 
عرضه بلیت  قطار های نوروزی 1396 طی سه 
روز انجام شده که مربوط به بازه زمانی 25 اسفند 

1395 لغایت 15 فروردین 1396 می باشد. 
وطنان  هم  شده،  ایجاد  ظرفیت  به  توجه  با 
سفر  توزیع  و  مطلوب  برنامه ریزی  با  گرامی 
)اینترنتی  غیرحضوری  صورت  به  می توانند 
طریق  از  یا   )1539 تلفنی  فروش  و 
در  قطار  بلیت  فروش  مجاز  نمایندگی های 

سراسر کشور اقدام به خرید بلیت کنند. 

دارند  را  قطار  با  سفر  قصد  که  هموطنانی 
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص سفر 
فروش،  دفاتر  نشانی  از:  اعم  رجا  قطارهای  با 
می توانند  بلیت  موجودی  و  بلیت  قیمت 
با  ارتباط  سامانه  با  روزی  شبانه   صورت  به 
 1539 تلفن  شماره  با  شرکت  این  مشتریان 
تماس گرفته یا به سایت اینترنتی این شرکت 

به نشانی : www.raja.ir مراجعه کنند. 
شماره  است:  آمده  گزارش  این  پایان  در 
آماده  نیز  رجا  شرکت   3000139 پیامک 
پیشنهادهای  و  انتقادات  نظرها،  دریافت 
متقاضیان خرید بلیت و سفر با قطارهای این 

شرکت می باشد.

توصیه های رجا به خریداران بلیت های نوروزی

اسالمی  شورای  مجلس  در  اصفهان  نماینده 
گفت: شبکه های اجتماعی از ابزارهای دشمن 
به  بازگشت  و  ملت هاست  علیه  نرم  در جنگ 
مهمترین  از  یکی  مساجد  و  دینی  آموزه های 

راهکارهای مقابله با دشمنان است.
مردم  نماینده  سالک  احمد  حجت االسالم 
به  که  اسالمی  شورای  مجلس  در  اصفهان 
در  انقالب   فجر  دهه  جشن های  مناسبت 
کرده  پیدا  حضور  محالت  جامع  مسجد 
امام  ظهور  بسترساز  را  اسالم  گسترش  بود، 
اسالم  گسترش  گفت:  و  دانست  عصر)عج( 
جهان،  در  ملت ها  بیداری  و  محمدی  ناب 
بسترساز ظهور حضرت مهدی )عج( و تشکیل 
حکومت عدل الهی است و جمهوری اسالمی 
با وجود 37 سال کارشکنی دشمنان امروز به 
عنوان یک قدرت جهانی و منطقه ای شناخته 
می شود؛ چرا که هیچ یک از قدرت های جهانی 
معادالت  در  ایران  تاثیر  و  جایگاه  نمی توانند 

جهانی و منطقه ای را انکار کنند.
بر سه  مبتنی  را  نظام  زیر ساخت های  سالک 
رهبری  و  مردمی  حضور  ریزی،  برنامه  عنصر 
ورود  افزود:  و  دانست  قرآن  و  دین  بر  مبتنی 
محور  عنوان  به  کشور  به  )ره(  خمینی  امام 
حق و خروج سردمداران فاسد رژیم پهلوی به 
عنوان محور باطل مصداق بارزی از آیه »َوُقْل 

َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطُل إِنَّ الَْباِطَل َکاَن َزُهوًقا« 
)اسراء 81( بود؛ چرا که این وعده الهی است و 
هر جا حق وارد شود باطل از میان خواهد رفت.
شدنی  نابود  را  باطل  مجلس،  نماینده  این 
وعده های  از  باطل  نابودی  گفت:  و  دانست 
با  انقالبیون  اساس  همین  بر  و  است  خداوند 
معرفی  با  خمینی)ره(  امام  راهبری  و  هدایت 
اسالم ناب محمدی بدون آرایش و پیرایش و 
با شفاف سازی جنایات مستکبرین در راستای 
همین  و  برداشتند  گام  مردم  افزایی  بصیرت 
بصیرت افزایی زمینه ساز پیروزی انقالب شد.

و  حق  گسترش  از  مصادیقی  به  اشاره  با  وی 
کشورهای  در  اسالمی  جمهوری  فکری  نفوذ 
منطقه و جهان، اظهار کرد: به دنبال گسترش 
حق در جهان شاهد نابودی باطل نیز هستیم و 
همانطور که در گذشته شاهد فروپاشی شوروی 
فروپاشی  شاهد  نیز  آینده  در  بودیم  سابق 

قدرت های آمریکا و اروپا خواهیم بود.
مجاهدت های  ثمره  را  اسالمی  انقالب  سالک 
بیان  و  دانست  شهدا  و  اسالم  علمای  فراوان 
شناخت  با  داریم  وظیفه  ما  همه  امروز  کرد: 

و  مقاومت  و  محمدی  ناب  اسالم  از  عمیق 
عنوان  به  اسالمی  انقالب  امانتدار  پایداری، 
علمای  خمینی)ره(،  امام  گرانبهای  میراث 

اسالم و شهدا باشیم.
دشمن  مجلس،  در  اصفهان  مردم  نماینده 
راه های  از  یکی  را  شناسی  جریان  و  شناسی 

گفت:  و  کرد  معرفی  انقالب  میراث  حفظ 
در  بدعهدی  و  دروغ  فریب،  با  ما  دشمنان 
حال کار و فعالیت هستند و ما باید روش های 
دشمنی که با ابزار خود به داخل خانه های ما 
نفوذ کرده است را بشناسیم تا بتوانیم در مقابل 

آن ایستادگی کنیم.

سالک از شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از 
ابزارهای دشمنان نام برد و تصریح کرد: شبکه 
های اجتماعی از ابزارهای دشمن در جنگ نرم 
علیه ملت هاست و بازگشت به آموزه های دینی 
و مساجد یکی از مهمترین راهکارهای مقابله 

با دشمنان است.
وی گفت: امام  )ره( 15 سال قبل از پیروزی 
رهبران  و  مردم  میان  وحدت  زمینه  انقالب 
معظم  رهبر  نیز  امروز  و  کرد  فراهم  را  دینی 
دنبال  به  نظام  عنوان ستون خیمه  به  انقالب 
حفظ و انسجام هرچه بیشتر این وحدت است.
ریزی  برنامه  به  اشاره  با  مجلس  نماینده  این 
و  نظام  انقالب،  به  زدن  ضربه  برای  دشمنان 
رهبری به عنوان عمود خیمه نظام جمهوری 
اسالمی، گفت: دشمنان در فتنه 88 ، اهداف 
مهمترین  که  می کردند  دنبال  را  گانه ای   14
آن ها دور کردن مردم از افکار رهبری، حذف 
و یا ضربه زدن به ستون و عمود خیمه نظام و 

در نهایت براندازی نظام بود.
دارند  نظر  در  نظام  دشمنان  کرد:  اظهار  وی 
افزایش  آنها  از  یکی  به روش های مختلف که 
است  ایران  علیه  بر  کننده  فلج  تحریم های 
و  کنند  میدان  وارد  نظام  مقابل  در  را  مردم 
ایجاد جدایی میان مردم  تنها هدف دشمنان 

و رهبری است.

شبکههایاجتماعیابزارجنگنرمدشمنان
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متن آگهی

به  احمدیان  صادق  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  دلشاد  اله  حجت  خواهان 
خواسته واخواهی از دادنامه 9509973810300892 تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرکرد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شهرکرد واقع دراستان چهارمحال و بختیاری– شهرکرد- خیابان آیت 
وقت  که  گردیده  ثبت  وبه کالسه 9509983810300211  ارجاع  کاشانی  اله 
رسیدگی آن 1395/12/18 وساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن واخوانده ودرخواست واخواه وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
به  آن  ازمفاد  واطالع  ازنشرآگهی  پس  خوانده  تا  شود  می  آگهی  کثیراالنتشار 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
نیلوفراسدی- منشی دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری 
شهرستان شهرکرد

متن آگهی

خانم فاطمه رحمتی به شماره شناسنامه 869 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده 
583/157/95 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده 
که شادروان مسعود خدائی به شماره شناسنامه 3131 در تاریخ 95/6/10 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.امیر عباس خدایی شماره شناسنامه 0252449908 تاریخ تولد 1393 صادره 
شناسنامه 6030033522  درستکار شماره  2.مهناز  متوفی     فرزند  تهران  از 
از اردبیل همسر متوفی     3.فاطمه رحمتی شماره  تاریخ تولد 1373 صادره 

شناسنامه 869 تاریخ تولد 1332 صادره از نیر مادر متوفی
4.لطیف خدایی شماره شناسنامه 793 تاریخ تولد 1327 صادره از اردبیل پدر متوفی

و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد 
ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/130317        رئیس شعبه 157 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 تهران

متن آگهی

خواهان   بانک صادرات ایران  دادخواستی به طرفیت خوانده  پویا بیداری مطلق   
به خواسته  مطالبه طلب  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه  310مجتمع شماره 7 شورای حل اختالف تهران واقع 
در تهران نظام آباد خ آیت اهلل مدنی چهارراه حسینی روبروی کارگاه مترو نبش 
ک یعقوبی  ارجاع و به کالسه  9509980944900398  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن   95/12/15  و ساعت 15:30    تعیین شده است به علت مجهول 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 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.

 110/131524    مدیر دفتر  شعبه 310مجتمع شماره 7 شورای حل اختالف   تهران

آگهی ابالغ 

دادخواست و وقت دادرسی 
فرزند  شهرکهائی  رضا  حمید  بطرفیت  دادخواستی  پور  عباس  امین  خواهان 
مصطفی بخواسته مطالبه و اعسار تسلیم دادگاه نموده که به شعبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی بوشهر ارجاع و به کالسه 950371 ش 2 ثبت و وقت رسیدگی 
است. گردیده  تعیین  ظهر   12 ساعت   96/4/28 مورخه  چهارشنبه  روز  جهت 
و  خواهان  درخواست  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  علیهذا 
دستور دادگاه و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیرالنتشار آگهی خوانده می تواند جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا آدرس دقیق خود را جهت 
ابالغ اوراق اعالم نماید در غیر اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم قانونی 

اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر- قنبری

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

بابل- خیابان شیخ طبرسی- ساختمان پارسیان 
مشخصات محکوم علیه:

علی اصغر مفتیان نشانی: مجهول المکان
اختالف  حل  شورای   11 شعبه   95  /4/30 تاریخ   456 شماره  رای  بموجب   
شهرستان بابل و رای شماره – تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی – که قطعیت 
یافته است محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و مبلغ سه میلیون ریال بابت حق الوکاله 
بر  پرداخت  زمان  تا  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  وکیل 

مبنای نرخ تورم در حق خواهان.  
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
شعبه 11 شورای حل اختالف بابل 

اجرائیه 

مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 
1-فضل اهلل بیرانوند فرزند عباسعلی به نشانی :لرستان – خرم آباد کوی سازمانی 

بدرآباد لشگر 84 بلوک 11 طبقه 4 پالک 15 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 

1-مژگان سپهوند فرزند میرزا جان به نشانی : ------
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
 9509976690200593 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510096690200388
اصل  بابت  ریال   102/700/222 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
خواسته و مبلغ 2/660/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم االداء در حق محکوم له می باشد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 2 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد –سارا دلفانی . 

متن اگهی 
خواهان مهین جهان پناهی دادخواستی به طرفیت خوانده درویش رضا دولتشاه 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به 
نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  به شعبه  آباد که جهت رسیدگی  خرم 
پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان 
ثبت   9509986610901142 کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/17 و ساعت 09:00 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –
نسرین بهاروند. 

متن آگهی

رییسی  عبدالحسین  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زند  معینی  امید  خواهان 
تهران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  المثل  اجرت  مطالبه  خواسته  به 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 60 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 
آزمایش  پل  به  نرسیده   احمد  آل  جالل  بزرگراه  تهران  در  واقع  تهران  شهر 
خیابان ناظریان قمی جنب ایستگاه آتش نشانی طبقه فوقانی میدان تره بار نصر 
ارجاع و به کالسه 9509981011000840 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
95/12/14 و ساعت 10:30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/130306          دبیر شعبه 60 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهر تهران 

حصر واثت 

خواهان رونوشت حصر وراثت سید داریوش اکبر طباطبائی فرزند هاشم به شرح 
دادخواست به کالسه  9509980340500300 از این  شعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت  نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهربانو پور علی  به شماره 
شناسنامه   در تاریخ  94/9/24  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 سید داریوش اکبر طباطبائی ش ش 3518 پسر متوفی

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

خواهد شد.
 110/132337         دبیر  شعبه   2405    شورای حل اختالف مجتمع شماره 25   تهران

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به :خواهان فاطمه بیجاری  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه  بطرفیت 1-تقی 
هراینی 2-معصومه محمدی به شورای حل اختالف شهر جدید هشتگرد تسلیم 
تاریخ 95/12/15  به  و  ثبت  پرونده 925/95  به کالسه  به شعبه   ارجاع  با  که 
ساعت 10 وقت رسیدگی تعیین گردیده که به لحاظ مجهواللمکان بودن خوانده 
و به درخواست خواهان طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی 
ضمائم  و  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  خوانده  تا  میگردد  اعالم  و  تعیین  فوق 
دادخواست به دفتر شورا مراجعه و در روز رسیدگی در جلسه شورا حضور یابد 

.در غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود . م/الف742
دفتر شورای حل اختالف حوزه شهر جدید هشتگرد 

آگهي فقدان

مورخ   1326/313/36/89 شماره  نامه  برابر  اسماعیلی  تاجیک   هادی  آقای 
95/08/26 به عنوان نماینده شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران ضمن 
مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  شده  تصدیق  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2450 مترمربع قطعه 975 تفکیکي به 
پالک 956 فرعی از 12 اصلی مفروز از اصلی نامبرده واقع در اراضی سردار آباد 
 469 صفحه¬   32226 ثبت  مورد  کرج  شهرستان  دو  ناحیه  ثبتي  حوزه  جزء 
انگاری  دفتر جلد 230 رضا ریاضی ثبت و صادر گردیده است که بعلت سهل 
مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 120 آئین¬نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهي مي¬شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام 
انتشار این آگهي به مدت ده روز  تاریخ  از  معامله نسبت به ملک مذکور باشد 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي 
است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد 

شد.   466 م/الف
ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج 

آگهی ابالغ

احترامأ به اطالع رسانیده می شود که حکم قطعی طالق آقای سید ابراهیم 
تاریخ  و   2 ش  ح   931227 شماره  به  همسرشان  بطرفیت  پور  اسالمی 
از  است  صادرگردیده  جهرم  شهرستان  حقوقی  دوم  شعبه   1395/10/11
اسالمی  ابراهیم  آقای  به  ویکبار هم  باشد  می  بوشهر  زوجه ساکن  آنجائیکه 
کرده  محبت  است  ننموده  مراجعه  دفتر  به  ایشان  و  است  شده  اخطار  پور 
این اخطار از طریق روزنامه به ایشان ابالغ و اخطار شود در غیر اینصورت 
فلکه  طالق  دفتر  آدرس  است  بذکر  قابل  شود  می  رفتار  مقررات  برابر 
تاریخ  است.  قربانی  مسعود  سردفتری  به  بوشهر   2 طالق  دفتر  مطهری 

انتشار:95/11/16
سردفتر مسعود قربانی-دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره یک و طالق شماره دو بوشهر

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر برابر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
به مساحت 3901  مزروعی  زمین  قطعه  مالکیت ششدانگ یک  است که سند 
مترمربع قطعه 30 تفکیکي پالک 617 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده 
از اصلي مذکور واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو کرج مورد 
ثبت 10059 صفحه¬ 102 دفتر جلد 109 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر 
گردیده است و برابر سند قطعی 112153 مورخ 1395/09/14 دفترخانه 298 
تهران به متقاضی منتقل شده و به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست 
صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي 
تا چنانچه  آگهي مي¬شود  نوبت  در یک  ثبت  قانون  آئین¬نامه  ماده 120  به 
کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر  اداره تسلیم  این  به  سند مالکیت 
اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت 

المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد. م/الف458
ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج

رونوشت آگهي حصر وراثت

شرح  به   1204 شماره  شناسنامه  دارای  آباد  شمس  اسدی  جواد  آقاي 
دادخواست به کالسه 950636/65 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیمین عذار بشناسنامه 23 در تاریخ 
95/11/3 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
1-نساء اسدی شمس آباد ش ش 895 ت ت 1340 محل صدور اردبیل نسبت 

فرزند اناث متوفی
2-نصیبه اسدی شمس آباد ش ش 896 ت ت 1342 محل صدور سرعین نسبت 

فرزند اناث متوفی
3-نگار اسدی شمس آباد ش ش 1042 ت¬ت 1349 محل صدور اردبیل نسبت 

فرزند اناث متوفی
اردبیل  ت 1351 محل صدور  ش 1043 ت  آباد ش  4-فرنگیز اسدی شمس 

نسبت فرزند اناث متوفی
اردبیل  صدور  محل   1353 ت  1044 ت  ش  آباد ش  اسدی شمس  5-جعفر 

نسبت فرزند ذکور متوفی
6-جواد اسدی شمس آباد ش ش 1204 ت ت 1358 محل صدور     نسبت 

فرزند ذکور متوفی
7-معصومه اسدی شمس آباد ش ش 1205 ت ت 1360 محل صدور اردبیل 

نسبت فرزند اناث متوفی
آگهي مي  نوبت  در یک  را  مزبور  مقدماتي درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
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. 460 م/الف
حوزه  65 شورای حل اختالف ماهدشت

ابالغ 
شونده حقیقی-مسعود صبوری کنارسری   تاریخ حضور-95/12/18 ساعت 15:30 
علت حضور-در خصوص دعوی امیر عباس رشوند به طرفیت شما در وقت مقرر 

فوق جهت اخطار به شاکی در این دادگاه حاضر شوید .
110/131522    شعبه 306 مجتمع شماره 7 شورای حل اختالف تهران

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2499 مترمربع 
قطعه 47 تفکیکي به پالک 307 فرعی از 361 اصلی واقع در اراضی محمد آباد 
جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 5960 صفحه¬ 208 دفتر جلد 
67 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر گردیده است و برابر اسناد 112157مورخ 
1395/09/14 دفترخانه 298 تهران به مالک انتقال که به علت جابجایی مفقود 
گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحي به ماده 120 آئین¬نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي¬شود 
تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي 
واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق 

مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد.   456 م/الف
ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج 

آگهي فقدان
مورخ   1326/313/36/89 شماره  نامه  برابر  اسماعیلی  تاجیک   هادی  آقای 
95/08/26 به عنوان نماینده شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران ضمن 
مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  شده  تصدیق  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2450 مترمربع قطعه 973 تفکیکي به 
پالک 1037 فرعی از 12 اصلی مفروز از پالک – فرعی نامبرده واقع در اراضی 
سردار آباد جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 31224 صفحه  
و صادر  ثبت  )ره(  امام  فرمان حضرت  اجرائی  بنام ستاد  465 دفتر جلد 230 
دفترخانه   86/07/22 مورخ   10815 شماره  به  قطعی  سند  موجب  به  گردیدو 
61 کرج به رضا ریاضی منتقل گردید مفقود گردیده و درخواست صدور سند 
مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 
120 آئین¬نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي¬شود تا چنانچه کسي مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل 
نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق 

مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد.   463 م/الف
ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج 

آگهي فقدان

نموده  اعالم  استشهادیه تصدیق شده  برگ  دو  تسلیم  آقای حمید کبیر ضمن 
به مساحت 2504  مزروعی  زمین  قطعه  مالکیت ششدانگ یک  است که سند 
مترمربع قطعه 36 تفکیکي به پالک 156 فرعی از 361 اصلی واقع در اراضی 
محمد آباد جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 10362 صفحه¬ 
116 دفتر جلد 112 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر گردیده است و برابر 
اسناد 112158 مورخ 1395/09/14 دفترخانه 298 تهران به مالک انتقال که 
به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده 
است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 120 آئین¬نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهي مي¬شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي 
به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم 
نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت 
به متقاضي  المثني طبق مقررات  مالکیت  نگردد سند  ارائه  اعتراض اصل سند 

تسلیم خواهد شد.   455 م/الف
ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج 

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

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

 / اول  برابر رای شماره 139460331057002494مورخ 1395/09/30 هیات 
فاقد  اراضی و ساختمان¬های  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  دوم موضوع 
ناحیه دو تصرفات  سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بشماره  محمود  سید  فرزند  رضوی  صدیقه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
باب  یک  ششدانگ  به  نسبت   0490762451 ملی  شماره   45 شناسنامه 
ساختمان به مساحت 175 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک  27 فرعی از 365 اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری 
از مالک رسمی مرادعلی مرادی گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می¬شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می¬توانند از تاریخ انتشار 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  461 م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالك ناحیه 3 کرج - ایرج فهیمی

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5003 مترمربع 
قطعه 34 تفکیکي به پالک 351 فرعی از 361 اصلی واقع در اراضی محمد آباد 
جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 5960 صفحه¬ 206 دفتر 
جلد 67 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر گردیده است و برابر اسناد 112177 
مورخ 1395/09/14 دفترخانه 298 تهران به مالک انتقال که به علت جابجایی 
مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحي به ماده 120 آئین¬نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي 
مي¬شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد.   454 م/الف
ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج 

آگهی مفقودی 

کلیه اسناد و مدارک شامل ) سند و فاکتور فروش کمپانی –احضار نامه گمرکی 
- برگ سبز و سایر اسناد قطعی ( خودرو سواری سیستم هیوندای تیپ سوناتا 
A2400 مدل 2009 رنگ سفید متالیک به شماره موتور 8857010EK4G به 
شماره شاسی A9PD41UEHMK 553842 به شماره انتظامی 99 – 132 
ل 47 بنام شهرام کاویانی فرزند والی به شماره ملی 4072706302 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
لرستان –خرم آباد 

آگهی احضار متهم 
آقای یوسف ساجدی در پرونده شماره 4/950335 داین شعبه به اتهام تهدید 
علیه بهداشت عمومی تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر 

موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود  م. الف 1012/95
دادیار شعبه چهارم دادسرای تنکابن حسن محسنی

آگهی مفقودی

انتظامی  شماره  به   1389 مدل  زامیاد  وانت  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  به   80015671 موتور  شماره  به  82-798د43  ایران 
بنی هاشمی مفقود  نام سیده همتا  به    NAZDL  104  TJK  013758

است. ساقط  اعتبار  درجه  از  گردیده 
بابل

آگهی مفقودی
کمپانی)سندکمپانی(ماشین  مالکیت(وبرگ  سبز)شناسنامه  برگ 
انتظامی55- بشماره  روغنی  سفید  رنگ  پژوسواری206مدل1388به 
شاسی  موتور13588003228وشماره  358س26وبشماره 
وازدرجه  مفقودگردیده  قاسمی  شهریار  بنام    NAAP23FG09J155823

اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری سایپا 141 مدل 1388 به شماره انتظامی ایران 56-

 S1482288304054 674و15 و به شماره موتور 3131954 و به شماره شاسی
به نام ربابه ابراهیمی امام مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

بابل

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر برابر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
به مساحت 2504  مزروعی  زمین  قطعه  مالکیت ششدانگ یک  است که سند 
مترمربع قطعه 35 تفکیکي پالک 155 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده 
از اصلي مذکور نامبرده واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو 
شهرستان کرج مورد ثبت 10360 صفحه¬ 104 دفتر جلد 112 بنام علیرضا 
سلیم پور ثبت و صادر گردیده است و برابر سند قطعی به شماره 12682 مورخ 
1395/09/14 تنظیمی دفترخانه 298 تهران به متقاضی منتقل شده و به علت 
المثني نموده است،  جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 
قانون ثبت  آئین¬نامه  ماده 120  به  تبصره یک اصالحي  استناد  به  لذا مراتب 
در یک نوبت آگهي مي¬شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد 
خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به 
مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم 
نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت 
به متقاضي  المثني طبق مقررات  مالکیت  نگردد سند  ارائه  اعتراض اصل سند 

تسلیم خواهد شد. 459م/الف
ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4993 مترمربع قطعه 
32 تفکیکي به پالک 619 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلي مذکور 
نامبرده واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان کرج مورد 
ثبت 10061 صفحه¬ 110 دفتر جلد 109 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر 
گردیده است و برابر سند قطعی به شماره 112156 مورخ 1395/09/14 تنظیمی 
دفترخانه 298 تهران به متقاضی منتقل شده که به علت جابجایی مفقود گردیده و 
درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحي به ماده 120 آئین¬نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي¬شود تا چنانچه 
کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد 
از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق مقررات به 

متقاضي تسلیم خواهد شد.  452 م/الف
ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج 

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر برابر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
مساحت 3583  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است 
مترمربع قطعه 27 تفکیکي پالک 614 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده 
دو کرج  ناحیه  ثبتي  بزرگ جزء حوزه  آباد  ولد  اراضی  در  واقع  مذکور  اصلي  از 
مورد ثبت 5961 صفحه¬ 212 دفتر جلد 67 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر 
گردیده است و برابر سند قطعی به شماره 112164 مورخ 1395/09/14 تنظیمی 
دفترخانه 298 تهران به متقاضی منتقل شده و به علت جابجایی مفقود گردیده 
و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحي به ماده 120 آئین¬نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي¬شود تا 
چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت 

المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد.   449 م/الف
ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج 

آگهي فقدان
مورخ   1326/313/36/89 شماره  نامه  برابر  اسماعیلی  تاجیک   هادی  آقای 
95/08/26 به عنوان نماینده شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران ضمن 
مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  شده  تصدیق  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2450 مترمربع قطعه 973 تفکیکي به 
پالک 1036 فرعی از 12 اصلی مفروز از پالک – فرعی نامبرده واقع در اراضی 
سردار آباد جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 31222 صفحه¬ 
و صادر  ثبت  )ره(  امام  فرمان حضرت  اجرائی  بنام ستاد  461 دفتر جلد 230 
دفترخانه   86/07/22 مورخ   10812 شماره  به  قطعی  سند  موجب  به  گردیدو 
61 کرج به رضا ریاضی منتقل گردید مفقود گردیده و درخواست صدور سند 
مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 
120 آئین¬نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي¬شود تا چنانچه کسي مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل 
نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق 

مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد.   465 م/الف
ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج 

آگهي فقدان

آقای حمید کبیر برابر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
به مساحت 4993  مزروعی  زمین  قطعه  مالکیت ششدانگ یک  است که سند 
مترمربع قطعه 27 تفکیکي پالک 348 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده 
از اصلي مذکور واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو کرج مورد 
ثبت 7208 صفحه90 دفتر جلد 80 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر گردیده 
است و برابر سند قطعی به شماره 112183 مورخ 1395/09/14 دفترخانه 298 
تهران به متقاضی منتقل شده و به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست 
صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي 
تا چنانچه  آگهي مي¬شود  نوبت  در یک  ثبت  قانون  آئین¬نامه  ماده 120  به 
کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر  اداره تسلیم  این  به  سند مالکیت 
اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت 

المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد.   448 م/الف
ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج 
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گسترشبنیادفرزانگانمهمترین
استراتژیسازمانبهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی از وجود 6 میلیون و 500 
هزار سالمند در کشور خبر داد و گفت: استراتژی 
فرزانگان  بنیاد  بهزیستی گسترش  مهم سازمان 

است.
به گزارش پیام زمان، انوشیروان محسنی بندپی 
در مراسم جشن ویژه سالمندان که در کرمانشاه 
از  فرزانگان در جامعه  اظهار داشت:  برگزار شد، 
اهمیت زیادی برخوردارند و باید گفت که بحران 
فرزانگی پدیده اجتماعی است که در همه جوامع 

وجود دارد.
اینکه  بیان  با  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
به  توجه  راستای  در  باید  نظامی  و  هر حکومت 
سالمندان برنامه ریزی داشته باشند، افزود: بهره 
مندی کامل از تجربیات این قشر مهم جامعه حائز 
اهمیت است و برنامه ریزی درست، موفقیت را 

برای حکومت ها خواهد داشت.
درصد   8.2 اینکه  به  اشاره  با  بندپی  محسنی 
جمعیت ایران باالی 60 سال سن دارند، گفت: 
60 سالگی سنی نیست این سن، سن پختگی، 
و  است  بموقع  و  درست  تصمیم  و  شکیبایی 
کشوری موفق است که بتواند از این ظرفیت در 

ابعاد مختلف استفاده کند.
به  رسیدگی  اصلی  متولی  را  بهزیستی  وی 
سالمند  جمعیت  گفت:  و  دانست  سالمندان 
نفر دارد و  بالغ بر 6 میلیون و 500 هزار  ایران 
افزایش است و  طبق آمار خط سالمندی رو به 
نباید از این موضوع  واهمه داشته باشیم چراکه 
صاحب جمعیتی با تجربه خواهیم بود و در مراکز 
سالمندی در کشور شاهد آرامش و انضباط خوبی 

هستیم.
تجربه  و  نبوغ  و  فکر  از  باید  اینکه  بیان  با  وی 
سالمندان در کشور استفاده کرد، گفت: دبیرخانه 
شورای سالمندی در بهزیستی تشکیل شده و در 
قانون برنامه ششم توسعه از تمام ظرفیت ها برای 
خدمات رسانی به سالمندان استفاده خواهیم کرد 

و برنامه وسیعی داریم.
محسنی بندپی استراتژی مهم سازمان بهزیستی 
را گسترش بنیاد فرزانگان  دانست و افزود: در تمام 
شهرستان ها و استان ها گسترش بنیاد فرزانگان از 
بر واگذاری  استراتژی های سازمان است و تکیه 

تصدی ها به این حوزه از دیگر برنامه هاست.

بیشازیکمیلیوننفردر10ماهخون
اهداکردند

ابتدای  از  انتقال خون گفت:  سخنگوی سازمان 
فروردین تا پایان دی ماه سال جاری یک میلیون 
و780هزارو 584 نفر در سراسر کشور خون اهدا 

کردند.
بشیر حاجی بیگی اظهارکرد: از ابتدای سال جاری 
تا کنون 2میلیون 221هزار و 563 نفر برای اهدای 
خون به مراکزاهدای خون سراسر کشور مراجعه 

کردند.
وی با بیان اینکه دراین مدت در استانهای تهران، 
فارس و خراسان رضوی بیشترین میزان اهدای 
اهدای خون  ایم، اظهارکرد:  بوده  خون را شاهد 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  کشور  در 

1،66درصد رشد داشت.
 حاجی بیگی گفت: در10ماهه امسال 3میلیون 
فرآورده  و  خون  واحد  واحد   824 و  هزار  و90 
های آن شامل، گلبول قرمز فشرده شده، پالکت و 
پالسما در مراکز درمانی و بیمارستانی کشور توزیع 
شد. وی ادامه داد: توزیع خون و فرآوردهای آن در 
بیماستان ها و مراکز درمانی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته نزدیک به یک درصد افزایش را نشان 
می دهد. سخنگوی سازمان انتقال خون تصریح 
کرد: طی 10 ماه سالجاری بانوان استانهای لرستان، 
میزان  باالترین  بلوچستان  و  و سیستان  مرکزی 

شاخص اهدای خون بانوان را در کشور داشته اند.
مستمر)با  خون  اهدای  شاخص  گفت:  وی 
 ) در یک سال  اهدای خون  سابقه حداقل 2بار 
از  بعد  و  نزدیک 71،5درصد  سمنان  استان  در 
سمنان شاخص اهدای خون مستمر در استانهای 
کردستان 67 درصد و سیستان و بلوچستان 62 

درصد است.

اجرایقانونهمسانسازیحقوقبازنشستگان
درصورتتصویبمجلس

قانون   ، سازمان  این  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
را  وزارت  اطالعات  و  نیروهای  مسلح   اجتماعی،  تامین  کشوری، 

درصورت تصویب در مجلس شورای اسالمی اجرایی می شود.
صندوق  پوشش  تحت  بازنشستگان  حقوق  سازی  همسان  قانون 
وزارت  و  نیروهای  مسلح   اجتماعی،  تامین  کشوری،  بازنشستگی 
کمیسیون  تصویب  به  )11بهمن(  گذشته  دوشنبه  روز   اطالعات 

تلفیق مجلس شورای اسالمی رسید.
حقوق  افزایش  درصد   20 موضوع  کرد:  اظهار  نوربخش  سیدتقی 
بازنشستگان که از سوی دولت مطرح شد در قالب همسان سازی 
است و سازمان تامین اجتماعی هم این قانون را در صورت تصویب 
در مجلس اجرا خواهد کرد. وی تصریح کرد: در صورتی که این ماده 
همان  براساس  اجتماعی  تامین  سازمان  شد،  نمی  تصویب  قانونی 

ماده 96 آن را اجرایی می کرد.
اجتماعی، سازمان مکلف است  تامین  قانون  ماده 96  اساس  طبق 
و  کلی  افتادگی  کار  از  بازنشستگی،  های  مستمری  تمامی  میزان 
مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی 
یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات 

وزیران به همان نسبت افزایش دهد. 
افزایشی مربوط  رقم  این  اینکه  بیان  با  اجتماعی  تامین  مدیرعامل 
به افزایش حقوق بازنشستگان است، در این گزارش به ایرنا گفت: 
 12 نرخ  از  بیش  بگیران  حداقل  حقوق  افزایشی  رقم  هم  پارسال 
درصد افزایش حقوق از سوی دولت اعالم شده بود و حقوق این افراد 
امسال  را که  اینکه هر درصدی  تومان رسید؛ ضمن  به 920 هزار 

شورای عالی کار تصویب کند، ما هم همان را انجام می دهیم. 
و  بگیران  مستمری  حقوق  مجموع  در  کرد:  اضافه  نوربخش 
بازنشستگان طبق ماده 96 و 111 قانون تامین اجتماعی است که 
براساس ماده 111 هرچقدر حداقل حقوق و دستمزد باشد ما باید 
آن را برای حداقل بگیرها اجرا کنیم ولی سایر سطوح براساس نرخ 

تورم و هزینه های زندگی باید افزایش پیدا کند. 
»براساس ماده 111 قانون تامین اجتماعی، مستمری از کارافتادگی 
کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان درهر 

حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد«

ازتشکیلستادملیزنوخانوادهچهخبر؟
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: برنامه ریزی و 
پیگیری الزم برای تشکیل جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور 
رییس جمهور صورت گرفته است. شهیندخت موالوردی اظهار کرد: 
سه تاریخ را برای برگزاری ستاد ملی زن و خانواده به دفتر رییس 
این  تشکیل  برای  که هماهنگی الزم  بودیم  داده  پیشنهاد  جمهور 

ستاد در بهمن ماه با دفتر رییس جمهور در حال انجام است.
وی با بیان اینکه دستورجلسات ستاد ملی زن و خانواده آماده است، 
و  خانواده  کلی  سیاست های  ملی  کار  تقسیم  تصویب  کرد:  اظهار 
و  پایدار  سالم،  خانواده   سراسری  آموزش  شامل  ملی  برنامه های 

بالنده، سالمت و نشاط زنان جزو این دستور جلسات است.
موالوردی در پایان گفت: با پیگیری های انجام شده تصویب  سند 
ملی امنیت زنان در روابط اجتماعی) موضوع ماده 227قانون برنامه 
قرار  خانواده  و  زن  ملی  ستاد  کار  دستور  در  نیز  توسعه(  پنجم 
می گیرد، البته طرحی هم درباره تقویت تشکیالت و ساختار حوزه 

زنان و خانواده داریم که مراحل نهایی خود را طی می کند.

Eخطرسقطجنینباکمبودویتامین
E کافی  ویتامین  زمانیکه جنین  نشان می دهد  بررسی  نتایج یک 

دریافت نکند مادر باردار با خطر سقط جنین مواجه می شود.
از  مانع   E ویتامین  کمبود  اینکه  بیان  با  آمریکایی  متخصصان 
اظهار  می شود،  جنین  بدن  اعضای  از  برخی  رشد  و  شکل گیری 
کمبود  منفی  پیامد  چندین  از  یکی  تنها  جنین  سقط  کردند: 
با  مقابله  برای  ایمنی  سیستم  به   E ویتامین  است.  ویتامین  این 
بیماری ها کمک می کند اما یکی از کارکردهای اصلی آن خاصیت 
آنتی اکسیدانی است. این خاصیت ویتامین E رادیکال های آزاد را 
بیماری  بیماری هایی همچون  به  و  می زنند  آسیب  به سلول ها  که 

قلبی و سرطان منجر می شوند خنثی می سازد.
می شود  مواجه  آلودگی  با  یا  شده  تبدیل  انرژی  به  غذا  زمانیکه 
تولید  کردن  محدود  با  می شوند.  ظاهر  بدن  در  آزاد  رادیکال های 
رادیکال های آزاد و از طریق مکانیزم های دیگر، ویتامین E ممکن 
است از بروز بیماری های مزمن مرتبط با رادیکال های آزاد جلوگیری 
کرده یا آن را به تاخیر می اندازد. نتایج مطالعات پیشین حاکی از 
آن است که ویتامین E برای رشد جنین ضروری است اما در این 
برخی  انسان  جنین  در  است.  شده  داده  توضیح  آن  علت  بررسی 
برای رشد مغز و سیستم عصبی، هفته های  از حیاتی ترین دوره ها 
بارداری  قصد  که  زنانی  دلیل  به همین  و  بارداری هستند  نخست 
دارند یا باردار شده اند باید طبق نسخه، ویتامین E و ریزمغذی های 

دیگر دریافت کنند.

خبرخبر

آگهي فقدان

مالکیت  نموده است که سند  اعالم  استشهادیه تصدیق شده  برابر ضمن تسلیم دو برگ  آقای حمید کبیر 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4993 مترمربع قطعه 48 تفکیکي 349 فرعی از 361 اصلی 
مفروز و مجزی شده از اصلي مذکور واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو کرج مورد ثبت 
10068 صفحه¬ 138 دفتر جلد 109 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر گردیده است و برابر سند قطعی 
112174مورخ 1395/09/14 دفترخانه 298 تهران به متقاضی منتقل شده و به علت جابجایی مفقود گردیده 
و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 120 
آئین¬نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي¬شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و 
یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد 

شد.  446 م/الف
ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج 

آگهي فقدان

مالکیت  نموده است که سند  اعالم  استشهادیه تصدیق شده  برابر ضمن تسلیم دو برگ  آقای حمید کبیر 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3041 مترمربع قطعه 28 تفکیکي پالک 615 فرعی از 361 
ناحیه دو کرج  آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي  اراضی ولد  از اصلي مذکور واقع در  اصلی مفروز و مجزی شده 
مورد ثبت 5961 صفحه¬ 214 دفتر جلد 67 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر گردیده است و برابر سند 
قطعی 112165 مورخ 1395/09/14 دفترخانه 298 تهران به متقاضی منتقل شده و به علت جابجایی مفقود 
گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 
120 آئین¬نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي¬شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد 
خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل 
ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم  نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند 

خواهد شد.   450 م/الف
ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج 

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5003 مترمربع قطعه 33 تفکیکي به پالک 154 فرعی از 361 اصلی 
مفروز و مجزی شده از اصلي مذکور نامبرده واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان 
کرج مورد ثبت 10359 صفحه¬ 100 دفتر جلد 112 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر گردیده است و 
برابر سند قطعی به شماره 112159 مورخ 1395/09/14 دفترخانه 298 تهران به متقاضی منتقل شده که به 
علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحي به ماده 120 آئین¬نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي¬شود تا چنانچه کسي مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده 
روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق مقررات به 

متقاضي تسلیم خواهد شد.  451 م/الف
ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج 

آگهي فقدان
مورخ   1326/313/36/89 شماره  نامه  برابر  اسماعیلی  تاجیک   هادی  آقای 
95/08/26 به عنوان نماینده شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران ضمن 
مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  شده  تصدیق  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2440 مترمربع قطعه 977 تفکیکي به 
پالک 1039 فرعی از 12 اصلی مفروز از پالک – فرعی نامبرده واقع در اراضی 
سردار آباد جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 33470 صفحه¬ 
157 دفتر جلد 232 بنام رضا ریاضی ثبت و صادر گردیده است و برابر اسناد 
10813 مورخ 86/07/22 دفتر 61 کرج به مالک انتقال که به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 120 آئین¬نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهي مي¬شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام 
انتشار این آگهي به مدت ده روز  تاریخ  از  معامله نسبت به ملک مذکور باشد 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي 
است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد 

شد.   464 م/الف
ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج 

آگهي فقدان

آقای حمید کبیر برابر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
به مساحت 5003  مزروعی  زمین  قطعه  مالکیت ششدانگ یک  است که سند 
مترمربع قطعه 49 تفکیکي پالک 350 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده 
از اصلي مذکور واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو کرج 
مورد ثبت 10069 صفحه¬ 142 دفتر جلد 109 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و 
صادر گردیده است و برابر سند قطعی 112154 مورخ 1395/09/14 دفترخانه 
298 تهران به متقاضی منتقل شده است و به علت جابجایی مفقود گردیده و 
درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحي به ماده 120 آئین¬نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود 
تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد.
  447 م/الف

ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج 

آگهي فقدان

نموده  اعالم  استشهادیه تصدیق شده  برگ  دو  تسلیم  آقای حمید کبیر ضمن 
به مساحت 5003  مزروعی  زمین  قطعه  مالکیت ششدانگ یک  است که سند 
مترمربع قطعه 50 تفکیکي به پالک 356 فرعی از 351 اصلی مفروز و مجزی 
شده از اصلي واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان 
کرج مورد ثبت 10070 صفحه¬ 146 دفتر جلد 109 بنام علیرضا سلیم پور 
ثبت و صادر گردیده است و برابر اسناد 112184 مورخ 1395/09/14 تنظیمی 
و  گردیده  مفقود  جابجایی  علت  به  که  انتقال  مالک  به  تهران   298 دفترخانه 
درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحي به ماده 120 آئین¬نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي¬شود 
تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد.  453م/الف
ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج 

آگهي فقدان

آقای حمید کبیر برابر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
به مساحت 3329  مزروعی  زمین  قطعه  مالکیت ششدانگ یک  است که سند 
مجزی  و  مفروز  اصلی   361 از  فرعی   616 پالک  تفکیکي   29 قطعه  مترمربع 
شده از اصلي مذکور واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو 
کرج مورد ثبت 5961 صفحه¬ 216 دفتر جلد 67 بنام علیرضا سلیم پور ثبت 
و صادر گردیده است و برابر سند قطعی 112169 مورخ 1395/09/14 دفترخانه 
298 تهران به متقاضی منتقل شده است و به علت جابجایی مفقود گردیده و 
درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحي به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي¬شود 
تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد.
  457 م/الف

ایرج فهیمي-رئیس ثبت اسناد و امالك کرج ناحیه دو کرج 

و  غذا  سازمان  رئیس  و  بهداشت  وزیر  معاون 
دارو گفت: با اجرای طرح تحول نظام سالمت 
قابل  کاهش  ایران  به  دارو  واردات  میزان 

مالحظه ای یافته است.
نهم  دیناروند  در همایش قطب  دکتر رسول 
مشهد  در  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاههای 
باید  داشت  ادامه  گذشته  رویه  اگر  افزود: 
ساالنه یک میلیارد دالر دارو وارد کشور وارد 
واردات  اخیر  سال  سه  طول  در  اما  شد  می 
دارو به میزان 450 میلیون دالر کاهش یافت. 
وی ادامه داد: تا پیش از اجرای برنامه تحول 
ایران  دارو،  واردات  بر  عالوه  سالمت  نظام 
اما  بود  مواجه  نیز  دارو  قلم  صدها  کمبود  با 
و  دارو  قلم  صدها  قیمت  کاهش  اینک  هم 
تجهیزات پزشکی در بخشهای ارزی و ریالی از 
مهمترین دستاوردهای سالهای اخیر همزمان 
شمار  به  سالمت  نظام  تحول  طرح  اجرای  با 

می رود. 
نظرسنجیها  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
دارو  و کمبود  بحران  رفع  نشان می دهد که 
از مهمترین خواسته های مردم به شمار می 
از  سالمت  نظام  تحول  برنامه  اجرای  لذا  رود 
زمینه  این  در  بهداشت  وزارت  مهم  اقدامات 

بوده است. 
وی افزود: تا پیش از اجرای این برنامه مردم 
لوازم  و  دارو  زمینه  در  متعددی  مشکالت  با 
پزشکی مواجه بودند اما با اجرای آن بسیاری 

از مشکالت رفع شد. 
درصدی   40 کاهش  به  همچنین  دیناورند 
اجرای  با  مردم  جیب  از  بستری  های  هزینه 

کرد:  بیان  و  اشاره  سالمت  نظام  تحول  طرح 
از شش درصد  به کمتر  اینک  این میزان هم 
مناطق  در  درصد  سه  و  شهری  مناطق  در 

روستایی کاهش یافته است. 
وی ادامه داد: افزایش کیفیت، ایمنی، سالمت 
و اصالت کاال و همچنین تنطیم بازار در حوزه 
دارو و تجهیزات پزشکی از ماموریتها و برنامه 

های سازمان غذا و دارو است که در سه سال 
صورت  زمینه  این  در  موثری  اقدامات  اخیر 

گرفته است. 
دیگر  سوی  از  گفت:  بهداشت  وزیر  معاون 
نمک  و  چربی  قند،  مصرف  میزان  به  توجه 
های  برنامه  مهمترین  از  جامعه  افراد  بین  در 
در  راستا  این  در  و  است  دارو  و  غذا  سازمان 
افق سال 1404 میزان اسیدهای چرب ترانس 

در تمامی مواد غذایی باید به صفر برسد. 
ریال  میلیارد   60 اختصاص  از  همچنین  وی 
اعتبار برای تجهیز آزمایشگاههای زیر پوشش 
سموم  تشخیص  سرعت  افزایش  هدف  با  و 
داد  خبر  دیگر  های  آالینده  و  غذایی  مواد 
وزارت  به  دولت  و  مردم  اینک  هم  افزود:  و 
بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان مرجع 
دستاورد  موضوع  این  و  دارند  اعتماد  سالمت 

بزرگی محسوب می شود. 
در  کشوری  9نهم  قطب  همایش  نخستین 
حوزه غذا و دارو با حضور روسای دانشگاهها 
و دانشکده های علوم پزشکی و معاونان غذا 
نیشابور،  بجنورد،  بیرجند،  مشهد،  دارو  و 
حیدریه  تربت  و  جام  تربت  سبزوار،  گناباد، 

برگزار شد.

دیناروند با توجه به اجرای طرح تحول سالمت خبر داد: 

کـاهـشوارداتداروبـهکـشور

فرصتیکسالهبرایمعرفی
فارغالتحصیالنمشمول

اعالم  انتظامی  نیروی  عمومی  وظیفه  نظام  سازمان  جانشین 
به  مشغول  اکنون  که  وظیفه  نظام  خدمت  مشموالن  کرد: 
تحصیل هستند و باالی 18 سال سن داشته باشند، بعد از فارغ 
دوره  برای خدمت  را  دارند خود  فرصت  سال  یک  التحصیلی 

ضرورت معرفی کنند.
سالگی   18 که  مشموالنی  کرد:  اظهار  کریمی  ابراهیم  سردار 
خود را به اتمام رسانده اند باید خود را برای خدمت ضرورت 
باید  تحصیل هستند  به  مشغول  که  در صورتی  کنند  معرفی 

گواهی اشتغال به تحصیل ارایه دهند.
وی ادامه داد: بعداز فارغ التحصیلی نیز یک سال فرصت دارند 
نکنند،  معرفی  را  خود  که  درصورتی  کنند  معرفی  را  خود  تا 

شامل اضافه خدمت می شوند.
جانشین نظام وظیفه عمومی ناجا اضافه کرد: چنانچه مشموالن 
نظام وظیفه سه ماه بعد از یک سال از فارغ التحصلی، خودشان 

را معرفی کنند، سه ماه اضاه خدمت می خورند.
سردار کریمی اضافه کرد: چنانچه مشموالن نظام وظیفه بعد از 
یک سال خود را معرفی نکرده و بیش از سه ماه از مدت یک 
ساله آن ها گذشته باشند، شش ماه اضافه خدمت می خورند.

از  جلوگیری  برای  کرد  توصیه  وظیفه  نظام  مشموالن  به  وی 
اضافه خدمت، بعد از یک سال از فارغ التحصیلی حتما اقدامات 

الزم برای اعزام به خدمت سربازی را انجام دهند.

وزیربهداشت:
ادغامبیمهسالمتبهصالحکشوراست

سازمان  الحاق  تاثیر  خصوص  در  هاشمی  سیدحسن  دکتر 
به هشت  نزدیک  با وجود  بهداشت  وزارت  به  بیمه سالمت 
هزار میلیارد بدهی، اظهار کرد: هنوز بیمه های سالمت به 
وزارت بهداشت نیامده است و متاسفانه در همین بخش هم 
سیاست  که  است  حالی  در  این  کنند؛  می  برخی شیطنت 
های کلی نظام سالمت در این خصوص صراحت دارد و مقام 
معظم رهبری نیز نظر خود را به صورت شفاف اعالم کرده 
این نظر تفاسیری می کنند که ما  از  افراد  اند، ولی برخی 
دهند  اجازه  امیدواریم  و  است  ایشان  نظر  خالف  معتقدیم 

تصمیم مجلس اجرا شود.
وی افزود: ورود بیمه ای که کامال ورشکسته است قطعا در 
کوتاه مدت به مشکالت ما اضافه می کند ولی در طوالنی 
مدت به صالح کشور، مردم و نظام سالمت است و می تواند 
که  نیست  هیچ دستگاهی  کند.  متعادل  را  درآمد  و  هزینه 
سیاستگذار باشد، اما منابع در اختیار او نباشد به عنوان مثال 
اگر منابع مالی  را از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بگیرید 
اقدامات او مانند موعظه خواهد بود، همچنین اگر منابع در 
تصویب  که  قوانینی  و  مکتوبات  نگیرد،  قرار  مجلس  اختیار 

می کند بی فایده است.
وزیر بهداشت در ادامه تاکید کرد: در این حوزه اگر بخواهیم 
هزینه ها را کنترل و از موارد غیر ضروری پیشگیری کنیم، 

باید منابع و مصارف در اختیار یک مدیریت باشد. 

رشداعتیاددربینزنان
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا توضیحاتی را درباره 

اعتیاد در زنان و تعداد این زنان معتاد ارائه کرد.
سردار مسعود زاهدیان درباره آمار زنان معتاد و اینکه گفته 
می شود تعداد این افراد در حال افزایش است، گفت: درباره 
اند باید  اینکه زنان درگیر مساله اعتیاد و مواد مخدر شده 
بگویم که آمارها نسبت به سنوات گذشته تغییرات مختصری 

داشته و افزایشی را نشان می دهد.
وی در عین حال افزود: اما اگر بخواهیم این آمارها را نسبت 
باالیی  تعداد  تعدادشان  کنیم  مقایسه  معتادان  تعداد  به 
و  کننده  پیشگیری  های  سازمان  که  صورتی  در  و  نیست 
سازمان های کاهش آسیب به درستی عمل کنند این بخش 

قابل کنترل است.
تعداد  اعالم  درباره  ناجا،  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  رییس 
دقیق این افراد و نرخ اعتیاد در گروه های دیگر نیز اظهارکرد: 
ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال انجام بررسی هایی است 
و تا زمان انجام کامل این تحقیقات و انتشار نتایج آن، این 

آمارقابل استناد نیست.
زاهدایان در عین حال تاکید کرد که برای مبارزه با اعتیاد 
شود  داده  شهروندان  به  هایی  آموزش  باید  مخدر  مواد  و 
و  یابد  افزایش  نیز  مدارس  در  آموزان  دانش  به  آموزش  و 

آموزش هایی نیز به اولیاء و مربیان داده شود.
آموزش ها  ارائه  راستای  در  هم  نیز  پلیس  وی،  گفته  به 

برنامه هایی دارد که بسیاری از آنها اجرایی شده است

و  ازدواج  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
با  جوانان  و  ورزش  وزارت  خانواده  تعالی 
ازدواج  گفت:  به هنگام  ازدواج  بر  تاکید 
بلکه  نیست  زمان  به  مربوط  به هنگام صرفا 
بعد  از  الزم  آمادگی   از  برخورداری  شامل 

روانشناختی نیز می شود.
در  اینکه  بیان  با  قره ملکی  صبحی  ناصر 
جمله  از  مختلفی  عوامل  خانواده  تشکیل 
مسایل اجتماعی، اخالقی،سیاسی، اقتصادی 
موضوع،  مهمترین  کرد:  اظهار  دارند،  نقش 
نظر  از  کسی  اگر  است.  روانشناختی  بعد 
ویژگی های روانشناختی، سالمت شخصیت 
مهیا  باشد حتی در صورت  نداشته  روان  و 
ازدواج موفقی  بودن سایر شرایط نمی تواند 
داشته باشد ولی بر عکس اگر سالمت روان 
می تواند  فرد  این  باشد  داشته  شخصیت  و 

با مدیریت الزم به زندگی مشترک خود ادامه 
مواجه  مشکالتی  با  زندگی  در  چند  هر  دهد. 
شود اما هرگز اساس زندگی به خطر نمی افتد.

سنی،  درابعاد  باید  انسان  کرد:  تصریح  وی 

اقتصادی،  عاطفی،  اجتماعی،  شناختی،  زیست 
مدیریتی به بلوغ الزم رسیده باشد تا با ازدواجی 

موفق، خانواده شادابی را تشکیل دهد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده 
خانواده  کرد:  تصریح  جوانان  و  ورزش  وزارت 

سنگ بنای اصلی هر جامعه است. انسان با تولد 
درون خانواده، پا به این دنیا می گذارد، تربیت 
خانواده  وتشکیل  ازدواج  با  و  می شود  بزرگ  و 

دوباره به این نهاد روی می آورد.
وی در ادامه با بیان این که انسان ها برای بقای 

نسل ناگزیراز تشکیل خانواده هستند، گفت: 
ازدواج و تشکیل خانواده یکی از ضرورت های 

اساسی زندگی نرمال و بهنجار است.
صبحی تصریح کرد: انسان در سنین جوانی 
انزوا  مقابل  در  صمیمیت  نام  به  تکلیفی 
دارد و با تشکیل خانواده و انتخاب همسر، 
زندگی  و  می کند  انتخاب  را  صمیمیت 
به  اگر  اما  دهد  می  ادامه  را  خود  طبیعی 
هر دلیلی نتواند همدمی برای خود برگزیند 
و تشکیل خانواده دهد، دچار انزوا می شود 

و رشد نرمال او با مانع مواجه خواهد شد.
صبحی  در این گزارش به ایسنا گغت: قطع 
رشد نرمال انسان موجب بروز انواع مشکالت 
رفتاری و اختالالت روانی می شود، به همین 
تشکیل  و  ازدواج  اساسی  هدف  خاطر 

خانواده رسیدن به آرامش واقعی است.
صبحی در پایان آگاهی از اهداف،کارکردهای 
مراحل  همسر،  انتخاب  مالک های  ازدواج، 
و  تفاوت ها  خانواده،  تشکیل  و  ازدواج  مختلف 
شناسی  آسیب  و  مردان  و  زنان  شباهت های 
ازدواج و خانواده را برای برخورداری از زندگی 

موفق، ضروری دانست.

ازدواج به  هنگام فقط مربوط به سن نیست
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آگهی موضوع ماده 3 

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

  1395/05/27 مورخ     139560301059002029/2711 شماره  رای  برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
از هشترود   قوچعلی شیری  فرزند مختار  به شماره شناسنامه 1376  صادره 
به شماره ملی 1602278679  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت  100 متر مربع به پالک 10808  فرعی از 42 اصلی مفروز 
از اصلی مذکور واقع در قریه  از پالک 584  فرعی  و مجزی شده  درقسمتی 
قاسم آباد شاهی بخش 12 تهران خریداری از مالک رسمی  عبداله فرزین کیا 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه   2 مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به 
مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا 
عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد 

شد. م/الف  2442   
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/16   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/01  

کفیل ثبت اسنادوامالك اسالمشهر – سادات حسینی 

هیات موضوع

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 139560331009005639  ،  139560331009005640 شماره  راي  برابر 
 ،  139560331009005636  ،  139560331009005637  ،
مورخ   139560331009005627 و   139560331009005626
اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات    95/11/5
ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و 
فتحی  مرضیه  خانم  متقاضیان  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرج- 
 0322674298 کدملی   1045 شناسنامه  شماره  به  رضا  فرزند  آبادی  عباس 
کدملی   480 شناسنامه  شماره  به  اله  آیت  فرزند  کلوندی  پژمان  آقایان  و 
4011328871 و عبداله همتی نیا فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 1831 
به شماره شناسنامه  فرزند حسین  اله سلیمی  ولی  و  کدملی 1881005690 
شماره  به  کریم  فرزند  رودباری  خان  ملک  و   0322279674 کدملی   6856
شناسنامه 67 کدملی 0038509318 و محسن نوری فرزند عین اله به شماره 
شناسنامه 1009 کدملی 0321547446 هر یک نسبت به 1 دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 220 مترمربع مفروز و مجزی شه از 
پالک 2049 فرعی از 154- اصلی واقع در حسن آباد خریداری از مالک رسمی 
آقای کامبیز طهرانچی که سند مالکیت وی ذیل ثبت صفحه 59 دفتر 1253 
صادر و تسلیم نامبرده گردیده و نیز انتقال ملک از وی به متقاضیان به صورت 
وکالتنامه و قولنامه عادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
50672  م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/11/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/2
سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالك

هیات موضوع

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
اول/ هیات   95/10/22 مورخ   139560331009004877 شماره  راي  برابر 

دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای/خانم حسن بشنیجی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 
1190 کدملی 1061510980 به صورت ششدانگ یک باب خانه/ به مساحت 
250 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2048 فرعی از 154 - اصلی واقع در 
حسن آباد که انتقال مساحت 76/55 مترمربع از مورد تقاضا طبق سند رسمی 
)سند رسمی شماره 56063 مورخ 89/11/20 دفترخانه 42 کرج به آقای حسن 
بشنیجی( از مالک رسمی ذیل ثبت صفحه 408 دفتر 1257 و مساحت 76/55 
مالک  نصرتی  بهرام  آقای  طرف  از  عادی  قولنامه  برابر  تقاضا  مورد  از  مترمربع 
رسمی ذیل ثبت صفحه 163 دفتر 1253 منتقل شده است و مساحت 76/55 
مترمربع از مورد تقاضا برابر قولنامه عادی از طرف محمد آل بویه مالک رسمی 
ذیل ثبت صفحه 412 دفتر 1257 منتقل شده است و مساحت 20/50 مترمربع 
آبادی  علی  آقایاری  اله  آقای سیف  از طرف  عادی  قولنامه  برابر  تقاضا  مورد  از 
مالک رسمی ذیل ثبت صفحه 221 دفتر 1253 منتقل شده است و تصرفات 
مالک  بشنیجی  حسن  )توضیحا  گردیده  احراز  تقاضا  مورد  به  نسبت  متقاضی 
مشاعی مساحت 76/55 مترمربع می باشد( محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 50652   م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/11/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/2
سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالك

آگهی موضوع ماده 3 

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

  1395/05/27 مورخ     139560301059002029/2711 شماره  رای  برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
از هشترود   قوچعلی شیری  فرزند مختار  به شماره شناسنامه 1376  صادره 
به شماره ملی 1602278679  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت  100 متر مربع به پالک 10808  فرعی از 42 اصلی مفروز 
از اصلی مذکور واقع در قریه  از پالک 584  فرعی  و مجزی شده  درقسمتی 
قاسم آباد شاهی بخش 12 تهران خریداری از مالک رسمی  عبداله فرزین کیا 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه   2 مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به 
مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا 
عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد 

شد. م/الف  2442   
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/16     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/01  

کفیل ثبت اسنادوامالك اسالمشهر – سادات حسینی 

آگهی ثبتی

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

خانم احترام زارعی فرزند حسن درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک  146فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین 
زیرجوی سوربان که از خانم پیروز رمضانی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه 93 – 186  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
رأی 139560316007001508   برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر 
مورخ 30 / 9 / 95 ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 82  
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 
15روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
و  نماید  دادگاه عمومی محل  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
از  پس  است  بدیهی  دهد.  تحویل  محل  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  گواهی 
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. تاریخ انتشار اول   16  /  11  /   1395
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان جوانرود -  نعمت عزیزی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده13  آگهی موضوع ماده 3 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560331012012824. مورخ 10/30/ 95هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای  نورعلی فیروز زارع    فرزند درویشعلی   به شماره شناسنامه 3 شماره 
ملی 4899293623 صادره از ساوجبالغ    در یک باب ساختمان  به مساحت 
281/22 متر مربع از  پالک 313- اصلی واقع در سفید ارک خریداری از مالک 
رسمی آقای بخش اله پیشگاهی  محرز گردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی در 
یک تاریخ چاپ و آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 739

   تاریخ انتشار اول :  95/11/16    تاریخ انتشار دوم  : 95/12/1
  محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان ساوجبالغ  

آگهی مزایده اتومبیل 

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرائی کالسه 9500035 
کامیون  دستگاه  یک  ششدانگ   9500035 کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به 
 40 روغنی  سفید  رنگ   1384 مدل    TGA   18/460 تیپ  مان  کشنده 
موتور  شماره   – 44-399ع37  ایران  انتظامی  شماره  به   6 سیلندر  تعداد  تن 
 WMAHO 5 ZZO 5 M 404923 54508450990851 شماره شاسی
 36123 شماره  رهنی  سند  بموجب  قمری  جمشید  آقای  به  متعلق  باشد  می 
مورخ 1394/05/28 تنظیمی دفتر 70اسالمشهر بعلت عدم ایفای تعهدات منجر 
بصدور اجرائیه گردیده است وبا رعایت مستثنیات دین بازداشت و طبق نظریه 
: وضعیت  دادگستری  کارشناس رسمی  مورخ 1395/08/8  شماره 9500035 
الستیکها مناسب نیست, کنول داخل کابین معیوب است برق وسیستم ان نیاز 
به تعمیرات دارد . به مبلغ 1/400/000/000  ریال ارزیابی شده, از ساعت 9الی 
12 چهارشنبه مورخ 1395/12/11 واقع در اسالمشهر – شهرک کامیونداران – 
بلوار موسی بن جعفر – نمایشگاه جهان نژاد پالک 15 از طریق مزایده به فروش 
قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال   1/400/000/000 مبلغ  از  مزایده  رشد.  می 
پیشنهادی نقدا فروخته می شد وکلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده 
مزایده  روز  چنانچه  وصول خواهدشدضمنا  نقدا  مزایده  و حق  عشر  ونیم  است 
ساعت  درهمان  تعطیلی  از  بعد  اداری  روز  مزایده  گردد,  اعالم  رسمی  تعطیل 
ومکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنا بنابر اعالم بستانکار فاقد بیمه می باشد. م/

الف 2443 تاریخ انتشار: 1395/11/16 
کفیل اداره ثبت اسنادوامالك اسالمشهر – سید محسن سادات حسینی

رای دادگاه )950219( 

در خصوص دادخواست آقای عسگری حقانی فرزند رجب با وکالت آقایان امرا.. 
و نوید شهرت هر دو نعمیت پور به طرفیت آقایان مرتضی بابایی فرزند حسین 
و علی اصغر بناریان فرزند جالل با وکالت آقای عبدالعلی حسین نیا و ارسالن 
شماره  دادنامه  به  نسبت  ثالث  اعتراض  بخواسته  ابراهیم  فرزند  پیچا  رحمانی 
 940041 کالسه  پرونده  از   1394/12/12 مورخه   9409971110101398
و  محتویات  و  اوراق  جمیع  به  توجه  با  دادگاه  بابل  عمومی  دادگاه  اول  شعبه 
 015733 شماره  به   1392/11/06 مورخه  عادی  نامه  مبایعه  مالحظه  بر  نظر 
یک  حقانی  عسگری  آقای  آن  در  که  بابل   604 شماره  امالک  دفتر  تنظیمی 
از  باغ به مساحت تقریبی 3206 متر مربع و در قبال ثمن معین  قطعه زمین 
آقای ارسالن رحمانی پیچا خریداری نموده و مالحظه مبایعه نامه عادی مورخه 
1392/06/15 به شماره 49961 تنظیمی دفتر امالک شماره 850 بابل که در 
آن آقایان علی اصغر بناریان و مرتضی بابایی قطعه زمین فوق را در قبال ثمن 
معین به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و شصت و سه میلیون و سیصد هزار ریال 
با آقای ارسالن رحمانی پیچا معامله نمودند و آنچه که می توان ملحوظ نظر 
قرارداد آن است که بیع فی مابین آقایان بناریان و بابایی با آقای رحمانی پیچا 
الذکر(  اخیر  فروشندگان  )وکیل  نیا  عبدالعلی حسین  آقای  وکیل  از سوی  که 
موضوع دادنامه مذکور از باب خواسته ابطال و بطالن عقد بیع و پرداخت ثمن 
معامله، مطالبه ثمنی بوده که بابت آن دو واحد آپارتمان به شماره قرارداد های 
49960و49961 مورخه 1392/06/13 تنظیم گردیده یعنی ثمن معامله وجه 
رایج بوده و بعلت عدم داشتن وجه نقد فروشندگان فوق الذکر دو واحد آپارتمان 
پیش فروش دریافت داشته اند که در اینجا دو امر حقوقی و توافق واقع گردیدخ 
دوم  توافق  و  معین  ثمن  قبال  در  معین  مشخصات  با  زمین  فروش  اول  توافق 
تسلیم دو واحد آپارتمان پیش فروش در قبال وجه نقد تعیینی به عبارت دیگر 
تعهد موضوع قرار داد اول زمین بعنوان بیع در قبال ثمن معین و تعهد موضوع 
قرارداد دوم پیش فروش دو واحد آپارتمان بجای ثمن تعیینی این آنچه که در 
رای مورد اعتراض آمده و خواسته خواهانهای آن دعوی بوده مطالبه ثمنی بوده 
که دو واحد آپارتمان پیش فروش مستحق للغیر در آمده یعنی توافق دوم به 
موجب مقررات قانونی محقق نگردیده و در قبال عدم تحقق آثار قرار داد دوم می 
بایست به اصل برگردد و اصل یعنی استرداد آپارتمانها و در قبال آن اخذ ثمن و 
این همان ثمن قرارداد اول منظور بوده که فروشندگان و خریداران بر ثمن معین 
توافق داشته و در صورت عدم پرداخت وجه ثمن فروشندگان می توانستند وجه 
را اخذ نمایند و نه اصل زمین فروخته شده زیرا بطالن تعهد دوم اثری در صحت 
عقد بیع واقع شده نخواهد داشت و این امر مورد دفاع وکالی خواهان دعوی 
اعتراض ثالث قرار گرفته و بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص 
و مستندا به مواد 198و417و418و25 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش 
اعتراض و نقض دادنامه معترض عنه، مستندا به ماده 197 قانون مارالذکر حکم 
بر بی حقی خواهانهای دعوی اصلی صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری 
استان  تجدیدنظر  محترم  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  روز   20 ظرف  و 

مازندارن می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی بابل 

متن آگهی

آقای قاسم میرزا رضائی به شماره شناسنامه 874 مطابق دادخواست تقدیمی 
به کالسه پرونده 753/61/95 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده شده که شادروان سکینه رحیم دل به شماره شناسنامه 
15674 در تاریخ 76/2/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.قاسم میرزا رضائی شماره شناسنامه 874 تاریخ تولد 1330/11/1 صادره از 

یزد پسر متوفی
2.محمدرضا میرزا رضائی شماره شناسنامه 154 تاریخ تولد 1312/5/23 صادره 

از یزد پسر متوفی
 3.فاطمه میرزا رضائی شماره شناسنامه 387 تاریخ تولد 1316/12/27 صادره 

از یزد دختر متوفی
4.حسین میرزا رضائی شماره شناسنامه 853 تاریخ تولد 1323/10/20 صادره 

از یزد پسر متوفی
5.محمود میرزا رضائی شماره شناسنامه 305 تاریخ تولد 1314/11/16 صادره 

از یزد پسر متوفی
6.رباب میرزا رضائی شماره شناسنامه 42617 تاریخ تولد 1332/12/5 صادره 

از یزد دختر متوفی
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/130324        رئیس شعبه 61 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 تهران

دادنامه

حقوقی  عمومی  دادگاه   9 شعبه   9409983810900052 کالسه  پرونده 
شهرستان شهرکرد تصمیم نهایی شماره 9409973810900511

وکالت  و  نتاج  تقی  غالمحسین  عاملی  مدیریت  به  مهراقتصاد  بانک  خواهان: 
توکیلی آقای شهاب زارعی باوکالت خانم فریبا آقاخانی هارونی فرزند محمد به 
نشانی استان چهارمحال وبختیاری - شهرستان شهرکرد – شهرکرد - چهارراه 

امام صادق روبروی مجتمع امام صادق مجتمع بهرام ط 4 واحد113
رضائی  اکرم  خانم  اسمعیل 2-  فرزند  آقای سیروس طهماسبی  خواندگان: 1- 
فرزند گرگعلی3- خانم مژده طهماسبی فرزند سیروس همگی به نشانی مجهول 

المکان. 
خواسته ها:1- مطالبه وجه چک2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت 

تأخیرتأدیه4- تأمین خواسته.
رأی دادگاه 

درخصوص دعوی خواهان بانک مهراقتصاد به وکالت فریبا آقاخانی به طرفیت 
به خواسته ی  اکرم رضایی  خواندگان مژده طهماسبی– سیروس طهماسبی– 
خسارات  ی  بعالوه  خواسته  اصل  عنوان  به  137/000/000ریال  مبلغ  مطالبه 
تأخیرتأدیه ودادرسی به استناد چک شماره ی 682277/416 به تاریخ سررسید 
93/6/26 و گواهینامه عدم پرداخت ازبانک محال علیه و مدارک مثبت سمت 
مفاد  به  توجه  با  دادگاه  نامه وکیل  وکالت  و  بانک  اساسنامه ی  خواهان شامل 
خواسته  به  ایراد  وعدم  حضورخواندگان  وعدم  خواهان  ومستندات  دادخواست 
توسط  وظهرچک  ذیل  امضای  وصف  با  خواهان  مستندات  به  تعرض  وعدم 
استناد  به  داده  تشخیص  ثابت  را  خواهان  دعوی  آنان  ذمه  واشتغال  خواندگان 
مواد 2و198و515و519و522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
ی  تبصره  استفساریه  واحده  وماده  تجارت  310و313قانون  ومواد  درامورمدنی 
الحاقی به ماده 2 قانون صدورچک، دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ137/000/000ریال بابت اصل خواسته وخسارت تأخیرتأدیه آن 
براساس شاخص نرخ تورم اعالمی ازبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ازتاریخ 
سررسید چک لغایت اجرای حکم که وصول آن به عهده اجرای احکام مدنی است 
بابت هزینه دادرسی ومبلغ 4/488/000ریال  وپرداخت مبلغ 5/340/000ریال 
نماید.  بدوی درحق خواهان صادرواعالم می  درمرحله  وکیل  الوکاله  بابت حق 
واخواهی  قابل  روز  بیست  ظرف  واقعی  ازابالغ  پس  است  غیابی  صادره  رأی 
دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید 

نظراستان چهارمحال وبختیاری است.ه
حیدرحسنی- رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد

دادنامه 

اختالف مجتمع  پرونده کالسه 9509986690100289 شعبه 1 شورای حل 
قدوسی شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره –خواهان :آقای سامان القاصی 
چگنی فرزند صفر به نشانی لرستان – خرم آباد –سی متری پژوهنده –کوچه 
نسترن چهارم –پالک 8 –خوانده :مهناز جعفری پازوکی به نشانی لرستان –

خرم آباد –مجهول المکان –خواسته : مطالبه وجه بابت طلب ماده 9 
طالبه وجه بابت طلب ماده 9 

العاده  به تاریخ بیست و پنج آذر ماه یکهزارو سیصدو نود و پنج در وقت فوق 
ذیل  کننده  امضاء  تصدی  به  آباد  خرم  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه  جلسه 
تشکیل است پرونده کالسه 9509986690100289 از دفتر واصل و تحت نظر 
قرار دارد شورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 

استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست آقای سامان القاصی چگنی فرزند صفر به 
طرفیت خانم مهناز جعفری پازوکی به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی بدین توضیح خواهان اظهار داشته 
جهت خرید برنج مبلغ 5/000/000 ریال بابت پیش پرداخت بصورت کارت به 
از  مشارالیه  ولی  ام  نموده  واریز  خوانده  به حساب  خودپرداز  دستگاه  از  کارت 
تقدیم  لذا  نماید  نمی  مسترد  نیز  را  پرداخت  پیش  ومبلغ  امتناع  معامله  انجام 
دادخواست تقاضای محکومیت خوانده به استرداد مبلغ پیش پرداخت را نموده 
دادخواست  مفاد  پرونده  محتویات  و  اوراق  جامع  به  توجه  با  ایحال  علی  است 
تقدیمی و مکاتبه شماره 626/1441 مورخ 95/9/21 بانک ملت استان لرستان 
و صورتحساب پیوستی که صحت اظهارات خواهان را تایید نموده و از طرفی هر 
کس مالی به دیگری بدهد در عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد نماید 
و اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق آگهی )بدلیل مجهول المکان بودن ( و 
و  نداشته  ارسال  نیز  ای  و الیحه  نشده  قانونی در جلسه رسیدگی حاضر  ابالغ 
دلیل و مدرکی دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و با مالحظه نظریه مشورتی 
اعضاء شورا دعوای خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده 1257 قانون مدنی 
و مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مصوب 1379 و در اجرای ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 1394 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 215/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
قابل تجدید نظر خواهی در  بیست روز دیگر  این مرجع و سپس  واخواهی در 

محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خرم آباد – سلمان اسماعیلی . 

متن آگهی 

به  نادری  کامران  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  یوسفی  حسین  خواهان 
خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که  
شهرستان  خانواده  مجتمع  اختالف  حل  شورای   17 شعبه  به  رسیدگی  جهت 
ارجاع و به کالسه  آباد واقع در خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی  خرم 
950145ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/7 ساعت 10:30 تعیین 
تقاضای  اعالم می گردد که خواهان  شده است و مفاد دادخواست بدین شرح 
مطالبه مبلغ 2/500/000 تومان به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
نموده است و به علت مجهول المکان بودن خوانده کامران نادری و درخواست 
خواهان حسین یوسفی  و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده آقای کامران نادری پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.و 

در صورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – هنگامه صادقی . 

متن آگهی

خانم احترام السادات برومند یزدی به شماره شناسنامه 236 مطابق دادخواست 
حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از   756/61/95 پرونده  کالسه  به  تقدیمی 
به  حائری  رشیدی  داود  شادروان  که  داده شده  توضیح  و چنین  نموده  وراثت 
شماره شناسنامه 362 در تاریخ 95/6/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
تاریخ تولد 1362/1/20  1.احترام سادات برومند یزدی شماره شناسنامه 236 

صادره از تهران همسر متوفی
2.فرهاد رشیدی حائری شماره شناسنامه 8 تاریخ تولد 1341/5/31 صادره از 

تهران فرزند متوفی
 3.زهرا رشیدی حائری شماره شناسنامه 3264 تاریخ تولد 1352/4/31 صادره 

از تهران فرزند متوفی
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/130335        رئیس شعبه 61 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 تهران

حصر واثت 
کالسه   به  دادخواست  شرح  به  ادب  داود  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
9509980915602605 از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان علی ادب  به شماره شناسنامه 3014  در تاریخ   
95/8/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
 متقاضی با مشخصات فوق الذکر پسر متوفی

محمد ادب ش ش 14 دختر متوفی
سمیه ادب ش ش 4630 دختر متوفی

آسیه ادب ش  ش14 دختر متوفی
زینب ادب ش ش 4098 دختر متوفی

خدیجه اسمعیل زاده کاوه ش  ش3400 همسر متوفی
سکینه نصیری ش  ش2592 مادر متوفی

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

خواهد شد.
 110/131517         دبیر  شعبه 607 شورای حل اختالف مجتمع شماره 13   تهران

حصر واثت
 

کالسه  به  دادخواست  شرح  به  مداحیان  مهدی  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
9509980915602607  از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان  عباس مداحیان  به شماره شناسنامه  3698 
در تاریخ  84/11/11  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
 متقاضی با مشخصات فوق الذکر پسر متوفی

رضا مداحیان ش  ش1593 پسر متوفی
حمید مداحیان ش ش 2006 پسر متوفی

فاطمه مداحیان ش ش 1312 دختر متوفی
معصومه مداحیان ش ش 3516 دختر متوفی

عذرا براتی ش ش 14854 همسر متوفی
   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
حصر واثت  110/131519         دبیر  شعبه    607   شورای حل اختالف مجتمع شماره  13  تهران

خواهان رونوشت حصر وراثت شهربانو اسدی فرزند کاظم   به شرح دادخواست 
به کالسه 9509980340500324  از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنعلی آزاد  به شماره شناسنامه   در 
تاریخ  94/10/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
 شهربانو اسدی ش ش 310 مادر متوفی

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

خواهد شد.
 110/132335         دبیر  شعبه     2405  شورای حل اختالف مجتمع 
شماره   25 تهران

آگهی احضار متهم 

دادیاری  نهم  شعبه   9510406611008901 شماره  پرونده  محتویات  حسب 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد متهمان هادی و یوسف حسنوند 
فرزند نوری به اتهام سرقت احشام تحت تعقیب می باشد  به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت 

عدم حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرا عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزادپور . 

آگهی مفقودی 
پالک  شیری  سفید  رنگ  به   1386 مدل  وانت  پیکان  خودرو  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  11486059337و  موتور  شماره  با   72 291ه55ایران 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  کلته  احمدی  صفا  محمد  نام  31656008به 

ساقط می باشد
 نکا 

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پراید صبا مدل 1386 به شماره انتظامی ایران 33-723ه17 
نام  به   S  1412286661668 شاسی  شماره  به   2236713 موتور  شماره  به 

ابوالفضل قره سوفلو مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

هیات موضوع

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

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 / اول  هیات   94/03/16 139460301057006015مورخ  شماره  رای  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات 
اسفندیار  فرزند  کلور  پرست  واحد  سیروس  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
بشماره شناسنامه 8 در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
200 مترمربع مفروز و مجزی شده از 1857 فرعی از 9 اصلی واقع در مردآباد 
خریداری از مالک رسمی مقصود وجاهتی محرز گردیده است. لذا  به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می¬شود در صورتی 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
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 
صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  462 م/الف
ایرج فهیمی - رئیس ثبت اسناد و امالك ناحیه 2 کرج 
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علیرضافغانیداوردربی84شد
و  هشتاد  برای  تهران  استقالل  و  پرسپولیس  فوتبال  های  تیم 
چهارمین بار روز یکشنبه )24 بهمن ماه( به مصاف هم می روند 
این  قضاوت  کشورمان  المللی  بین  و  جوان  داور  فغانی  علیرضا  و 

دیدار را به عهده دارد.
ایرنا، درچارچوب رقابت های هفته بیست و یک لیگ  به گزارش 
را  دیگر  دربی  دیدار  سه  این  از  بیش  فغانی  علیرضا  فوتبال  برتر 
سوت زده است. فغانی از سال 2008 داور بین المللی شده است 
جام  رده بندی  دیدار  به  می توان  او  مهم  قضاوت های  برخی  از  و 
آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  رفت  دیدار   ،2013 جهان  باشگاه های 
دیدارفینال جام  آسیا 2015،  فینال جام ملت های  دیدار   ،2014
باشگاه های جهان 2015 و دیدار فینال فوتبال المپیک 2016 ریو 

نیز اشاره کرد.
و  ایوانکوویچ  برانکو  هدایت  با  تهران  پرسپولیس  تیم  اکنون  هم 
برتر قرار دارد و تیم  امتیاز در صدر جدول رقابت های لیگ   44
رده  در  منصوریان  علیرضا  و هدایت  امتیاز   34 با  تهران  استقالل 
سوم این جدول ایستاده است. هشتاد و سومین دربی پایتخت 26 

شهریورماه سال جاری با نتیجه تساوی صفربر صفر پایان یافت.

شکستتیماسکواشجوانانایرانمقابلپاکستان
قهرمانی  رقابت های  از  روز  سومین  در  جوانان  اسکواش  ملی  تیم 

آسیا برابر پاکستان شکست خورد.
قهرمانی  رقابت های  از  روز  سومین  در  جوانان  اسکاش  ملی  تیم 
را  نتیجه  بر صفر  قرار گرفتند و سه  پاکستان  برابر  قهرمانی آسیا 

واگذار کردند.
ماکائو،  مقابل  پیروزی  رقابت ها سه  این  در  این  از  پیش  تیم  این 
کره و ژاپن و یک شکست مقابل هند داشت. این تیم که توانسته 
مصاب  به  باید  امروز  یابد  راه  آسیا  برتر  تیم  شش  جمع  به  بود 

سنگاپور برود.
تا  و  آغاز  بهمن  از 13  آسیا  قهرمانی  رقابت های  هجدهمین دوره 

17 بهمن ماه ادامه دارد. 
علیرضا شاملی، مجتبی کفیلی، امیر حسین فیض پور و محمدرضا 
ملی  تیم  سنایی  حسین  محمود  سید  سرمربیگری  به  جعفرزاده 

اسکواش ایران را تشکیل می دهند.

صعودآیندهسازانبهصدرجدوللیگبرتر
فوتبالبانوان

دیدارهای هفته  هفدهم لیگ برتر فوتبال بانوان دیروز با برگزاری 
چهار دیدار پیگیری شد.

دیدارهای هفته  هفدهم لیگ برتر فوتبال بانوان دیروز با برگزاری 
چهار دیدار پیگیری شد و آینده سازان میهن نجف آباد با کسب سه 
امتیاز توانست به صدر جدول لیگ برتر فوتبال بانوان صعود کند.

آینده سازان با یک گل راه یاب ملل سنندج را از پیش رو برداشت و 
با 38 امتیاز صدرنشین شد.

در دیگر بازی مهم هفته  شهرداری سیرجان با نتیجه  پر گل هشت 
بر صفر از سد خیبر خرم آباد گذشت و با 35 امتیاز در مکان سوم 

باقی  ماند.
در  امتیاز   37 با  داشت  استراحت  هفته   این  که  نیز  بم  شهرداری 

مکان دوم قرار دارد.

کنایهفابرگاسبهرونالدو
رونالدو  شدن  هو  با  رابطه  در  چلسی  هافبک 

توسط هواداران رئال مادرید به او کنایه زد.
برنامه  در  فابرگاس  سسک  مارکا،  گزارش   به  
چلسی،  در  خود  وضعیت  درباره   Minuto
گواردیوال  پپ  انریکه،  لوییس  مسی،  لیونل 
هافبک  کرد.  صحبت  رونالدو  کریستیانو  و 
اسپانیایی، گفت : اکنون در چلسی در موقعیت 
جدیدی قرار گرفتم و باید تمام تالش خود را 
به کار ببرم تا بتوانم بیش تر بازی کنم. می دانم 
که می توانم این کار را انجام دهم. نشان داده ام 

که هر زمان بازی می کنم جایی در تیم دارم.
بارسلونا(  )سرمربی  انریکه  مورد  در  فابرگاس 
اظهار کرد: عملکردش عالی است. در دو سال 

اخیر این موضوع را نشان داده است.
جهان  کنونی  ستاره  دو  درباره  چلسی  مهاجم 
باشید  داشته  اختیار  در  را  مسی  اگر  گفت :  
هرگز دوران درخشان تیم تان پایان نمی پذیزد. 
مطمئن هستم رونالدو اگر در لیگ برتر انگلیس 
هو  هوادارانش  توسط  هرگز  می کرد  بازی 

نمی شد.
در  گوردیوال  با  ندادن  دست  درباره  فابرگاس 
کرد:  اظهار  منچسترسیتی  و  چلسی  بازی 

جمالتی بین مان رد و بدل شد.

کاستادرلیگچین
مهاجم چلسی تابستان آینده در لیگ چین پا 

به توپ می شود.
 Cadena اسپانیایی  شبکه  آس،  گزارش  به 
SER اعالم کرد که دیگو کاستا در پایان فصل 
و  نخواهد کرد  بازی  اروپا  17-2016 دیگر در 
این مهاجم  توپ می شود.  به  پا  لیگ چین  در 
برزیلی - اسپانیایی با باشگاه چینی توافق کرده 
است. کاستا که اکنون در چلسی بازی می کند 
قرار است در باشگاه آسیایی ساالنه 30 میلیون 
یورو دریافت کند. با این دستمزد کاستا یکی از 

پردرآمدترین بازیکنان خواهد شد.
چلسی  مهاجم  شده  انجام  توافق  اساس  بر   
کرد.  خواهد  بازی  چین  در  آینده  تابستان 
باشگاه چینی برای خرید این بازیکن به چلسی 

85 میلیون یورو پیشنهاد داده است.
در صورت جدایی کاستا، آنتونیو کونته مهاجم 
از دست خواهد داد و به همین  اصلی خود را 
با  کرد  خواهد  سعی  ایتالیایی  سرمربی  خاطر 

آلوارو موراتا قرارداد امضا کند.
موراتا اسپانیایی پس از بازگشت به رئال مادرید 
دوباره در این تیم نیکمت نشین شد و می تواند 
کونته  هدایت  تحت  دوباره  چلسی  به  رفتن  با 

قرار گیرد.
از  ایتالیایی و مهاجم اسپانیایی پیش  سرمربی 

این در یوونتوس حضور داشتند.

خبرخبر

دعوتمجمععمومیعادیبطورفوقالعاده
انجمنناشنوایاناستانالبرز

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم انجمن ناشنوایان استان البرز دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت 
اول که راس ساعت 10 صبح مورخ 95/11/27 در محل کرج، میدان سپاه، میدان والفجر، بلوار شهدای 400 دستگاه جنب بسیج 
دانشجویی استان البرز خیابان گلستان نبش شقایق 1 ساختمان انجمن ناشنوایان استان البرز تشكیل مي شود حضور بهم 

رسانند.
توجه: 1- در صورتي که هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومي فوق حضور یابد مي تواند استفاده از حق خود را براي حضور و 
اعمال راي در مجمع عمومي به یک نماینده تام االختیار واگذاري کند، تعداد آرا وکالتي هر عضو حداکثر 3 راي و هر شخص غیر 
عضو تنها 1 راي خواهد بود و در اینصورت تایید نمایندگي تام االختیار با امضای بازرس اکثریت هیات مدیره انجمن ناشنوایان 
استان البرز خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضي اعطاي نمایندگي باید حداکثر ظرف 3 روز از انتشار این آگهي به همراه 
نماینده خود و با در دست داشتن مدرک و کارت شناسایي معتبر به دفتر انجمن ناشنوایان استان البرز حاضر تا پس از احراز 
هویت طرفین، عضویت متقاضي و اهلیت نماینده برگه نمایندگي مربوطه توسط مقام مذکور تایید و برگه ورود به جلسه عمومي 

براي نماینده صادر گردد.
توجه 2- اعضائی که درخواست کاندیداتوری سمت بازرسین انجمن ناشنوایان را دارد موظف اند از تاریخ انتشار آگهی دعوت 
حداکثر به مدت یک هفته )7 روز( فرم درخواست را تكمیل و مدارک موردنیاز )کپی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت و 

مدرک تحصیلی و 4 قطعه عكس 4*3( را آماده و جهت ثبت نام در ایام اداری به دفتر انجمن ناشنوایان مراجعه نمایند.
توجه 3- این مجمع با حضور حداقل نصف + 1 کل اعضا رسمیت خواهد داشت.

دستور :1-انتخاب بازرسین   2-گزارش بازرس    3-گزارش هیات مدیره
4-موافقت اعضا با انتخاب حسابرس برای بررسی مسائل مالی انجمن      5-افزایش اعضا

رئیسهیئتمدیره

حصروراثت

شرح  به   5969705561 شماره  شناسنامه  دارای  نسب  بابائی  عرفان  آقای 
گواهی حصروراثت  درخواست  دادگاه  این  از   2/428/95 کالسه  به  دادخواست 
شناسنامه  به  نسب  بابائی  بهمن  شادروان  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
5969888702   در تاریخ 95/10/28  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، 

ورثه آن مرحومه منحصر است به:
     1393/1/1 متولد       5960155176 ملی   شماره  نسب   بابائی  1-آروین 

نسبت   پسرمتوفی
2-چنور رمضانی  شماره ملی  5950023838     متولد   1372/1/2   نسبت  

همسر متوفی
3-عزیز بابائی نسب  شماره ملی 5969705561   متولد   1330/7/1   نسبت  

پدر متوفی
4-سله بارانی  شماره ملی 5959592592   متولد   1330/8/5   نسبت  مادر 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینمایند 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراض  کسی  هر  تا 
نخستین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف روانسر-خرمی

متن آگهی
خواهان صدیقه محمدی دادخواستی به طرفیت خواندگان شهرام اسدی و مهیار 
شکوهی و حسین جهانیان فرد به خواسته ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک 
است( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران واقع در 
به میدان شهرزیبا خیابان مخابرات جنب  اله کاشانی نرسیده  بلوار آیت  تهران 
کانون اصالح وتربیت ارجاع و به کالسه 9509982163500482 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 95/12/1425 و ساعت 9:00 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان حسین جهانیان فرد وشهرام اسدی و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/131097          منشی دادگاه حقوقی شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید مفتح  تهران

حصر واثت 

محمد  و  سعید  و  محمدرضا  و  لیال  و  مریم  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
سید  فرزند  حسینی  حوریه  و  حسین  فرزند  شهری  تیموری  همگی  و  جواد 
کالسه   به  دادخواست  شرح  به  حسین   فرزند  شهری  تیموری  مهناز  و  علی 
9509980340500316 از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حسین تیموری شهری  به شماره شناسنامه   
در تاریخ 95/9/7   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

7 نفرمنحصر است به:
 حوریه حسینی ش ش 1495 همسر متوفی

فرزندان-محمدرضا ش ش 177-مهناز ش ش 83-مریم ش ش 317- لیال ش  
ش1224 و محمد جواد ش ش 6182 و سعید  ش ش 21119 همگی فامیلی 

تیموری شهری 
   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
 110/132334         دبیر  شعبه      2405 شورای حل اختالف مجتمع شماره 25   تهران

متن آگهی
خانم زهرا یوسف خواه به شماره شناسنامه 6853 مطابق دادخواست تقدیمی به 
کالسه پرونده 572/157/95 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
به شماره  رازلیقی  توضیح داده شده که شادروان منصور یوسف خواه  و چنین 
شناسنامه 47 در تاریخ 95/9/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.قاسم یوسف خواه رازلیقی شماره شناسنامه 0011121149 تاریخ تولد 1368 

صادره از تهران فرزند متوفی
2.لیال یوسف خواه رازلیقی شماره شناسنامه 5007 تاریخ تولد 1354 صادره از 

سراب فرزند متوفی
 3.مینا یوسف خواه رازلیقی شماره شناسنامه 5740 تاریخ تولد 1358  صادره 

از تهران فرزند متوفی
4.زهرا یوسف خواه شماره شناسنامه 6853 تاریخ تولد 1361 صادره از تهران 

فرزند متوفی
5.طاهره مهمان دوست رازلیقی شماره شناسنامه 96 تاریخ تولد 1340 صادره 

از سراب همسر متوفی
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/130304        رئیس شعبه 157 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 تهران

آگهی مفقودی
برگ سبز وانت پیکان مدل 1390 به شماره انتظامی ایران 72- 762م64 و به شماره موتور 11490017268 و به شماره 

شاسی NAAA46AA5BG196559 به نام عباس براری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

متن آگهی 

محمدزاده  ابراهیم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مهاجری  مهناز  خواهان 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواسته  به  طالق  خواسته  به  سهیلی 
دادگاه  نهم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی 
کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر 
9509986610901092 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/18 
و  بودن خوانده  المکان  علت مجهول  به  است   تعیین شده   09:30 و ساعت 
های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست 
یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از 
فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  و در وقت  را دریافت  و ضمائم  دادخواست 

گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – 
نسرین بهاروند. 

متن آگهی
دادخواستی  جم  جام  پارس  عمران  ساختمان  گذاری  سرمایه  شرکت  خواهان 
دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  فیضی  مجید  خوانده  طرفیت  به 
های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 210 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران واقع در تهران بلوار آیت اله 
کاشانی نرسیده به میدان شهرزیبا خیابان مخابرات جنب کانون اصالح وتربیت 
ارجاع و به کالسه 9509982163500673 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
95/12/25 و ساعت 10:30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/131098          منشی دادگاه حقوقی شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید مفتح  تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقا / خانم علی صمدی صفت ماسوله برابر دو برگ استشهادیه وارده به شماره 
20192/1/114 مورخه 1395/9/7 گواهی شد دفترخانه 3 خرم آباد خرم آباد 
که هویت و امضاء شهود رسما تایید شده مدعی است که سند مالکیت مقدار یک 
دانگ دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ عمارت پالک 32 فرعی از 2082 اصلی 
بنامش در صفحه 116 دفتر جلد 49 ثبت صادر و  به شماره چاپی 414305 
تسلیم شده است لذا بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است و با جستجوی کامل 
پیدا نشده و درخواست صدور سند المثنی نموده علیهذا مراتب باستناد تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و اصالحی آن مراتب در یک نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی 
نسبت به آن عنوان شده یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد می تواند 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع 
ضمن ارائه مستندات الزم و یا اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید 
دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و در غیر اینصورت پس از انقضای 
مهلت قانونی و عددم وصول واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات قانونی اقدام خواهد شد. م الف 414681 
رئیس ثبت اسناد و امالك خرم آباد – محمد علی ابراهیمی. 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  علی     فرزند  زاده  علی  مهر  معصومه  خانم 
2/619/95 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احمد علی نژاد فرزند فرضعلی    به ش ش 312صادره از جویبار    
در تاریخ 1395/8/16اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار  بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-افشین علی نژاد پسر متوفی به ش ش 5820042239فرزند احمد 

2-عارف علی نژاد پسر متوفی به ش ش5820121848فرزند احمد 
3-معصومه مهر علی زاده همسر متوفی به ش ش 8492فرزند علی 

4-فرضعلی علی نژاد پدر متوفی به ش ش 9 فرزند کاظم 
5-تازه گل قاسم پور بیزکی فرزند خیر اله به ش ش 814 مادر متوفی 

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

صادرخواهد شد 
قاضی  شعبه دوم     شورای حل اختالف  جویبار 

مفقودی
 پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی آقای حسن خلیل پور و شریک 
سید جواد خزره با شماره شناسایی 1313-1531و شماره پروانه 19433/ق/12مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

 نوبت اول

بودجه  گفت:  مجلس  ورزش  فراکسیون   رئیس 
ششم  برنامه  در  ورزش  برای  کالنی  و  وسیع 

توسعه در نظر گرفته شده است.
محمدرضا تابش در نشست هم اندیشی جامعه 
ورزش که در اداره کل ورزش و جوانان خوزستان 
برگزار شد، اظهار کرد: باید نسل جوان را درک 
و  پرست  وطن  مومن،  بالنده،  نسل  این  کنیم، 
ایران دوست است و نسلی است که هویت خود 
را از انقالب اسالمی پیدا کرده است. به این نسل 
باید حرمت بگذاریم و باید بستر آگاهی، شغل و 

ازدواج آن ها را فراهم کنیم.
با بیان این که »ما قانون گذار و  وی در ادامه 
ناظر بر اجرای قانون هستیم« گفت: بودجه ای 
که به مجلس می آید حداکثر سه درصد قابل 
تغییر است ولی ما توانسته ایم بیشتر از این، در 
تربیت  قانون  باشیم.  داشته  دخالت  زمینه  این 
قبل  به 50 سال  مربوط  تقریبا  و ورزش  بدنی 
است که در جلسه هفته گذشته هیات دولت، 
الیحه جدید تشکیالت و وظایف وزارت ورزش 
و جوانان به تصویب رسید که در آینده نزدیک 
نیز به مجلس می آید. بخشی از تنگناها از نظر 
نیروی انسانی، حقوق و مزایا و مسوولیت های 
پیش  الیحه  این  در  روز،  تحوالت  با  متناسب 

بینی شده است.
به  خطاب  مجلس  ورزش  فراکسیون  رئیس 
یوسفی، عضو خوزستانی این فراکسیون، عنوان 
برای  از شما می خواهم طی فرصتی که  کرد: 
مربوطه  کمیسیون  به  پیشنهادهای مان  ارائه 

داریم، موارد الزم را ارائه دهید تا ان شاءاهلل آن 
ها را در الیحه ای که در مجلس بررسی خواهد 

شد، لحاظ کنیم.
اقداماتی که در خوزستان قرار  به  با اشاره  وی 
است به انجام برسد، گفت: در اینجا قرار است 
مجتمع  و  سوارکاری  مانژ  سوارکاری،  پیست 
در  من  همچنین  شود.  احداث  اسب  پرش 
خوزستان  استاندار  به  بانوان  ورزش  خصوص 
سفارش کردم که در این زمینه اهتمام داشته 
باشد که خود وی نیز گفت شاید ضعف هایی 

بوده باشد ولی حتما جبران می کنم.
تابش افزود: به هر حال بانوان هر جا عرصه برای 
ابراز وجودشان فراهم شده، به خوبی درخشیده 

اند. مطمئن هستم که اگر موانع حضور شرعی 
بانوان نیز برداشته شود می توانند افتخارآفرینی 
باال  بسیار  را  ایران  آوری  مدال  چرخه  و  کنند 
ببرند که این نیز جزو برنامه های راهبردی است 
هم  و  ورزش  مجلس  فراکسیون  در  ما  هم  که 

وزیر ورزش و جوانان دنبال می کنیم.
برنامه،  در  ما  شاهکار  کرد:  نشان  خاطر  وی 
ارزش  بر  مالیات  درصد  صدم   27 اختصاص 
 441 و  هزار  یک  مبلغ  کل  که  است  افزوده 
صورتی  به  هم  را  متن  و  است  تومان  میلیارد 

نوشته ایم که این پول به استان ها برسد.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس بیان کرد: دولت 
مکلف است که 27 صدم درصد از کل 9 درصد 

مالیات ارزش افزوده را به توسعه ورزش مدارس، 
عشایری،  و  روستایی  ورزش  همگانی،  ورزش 
بخش بانوان و زیرساخت های ورزش و به ویژه 

حوزه جانبازان و معلوالن اختصاص دهد.
درآمدهای  درصد   100 همچنین  گفت:  وی 
حاصل از اجرای این بند صرف توسعه ورزش می 
شود که برای استان ها اختصاص داده خواهد 
شد و در بودجه سنواتی نیز باید پیش بینی شود 
که این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود.
تابش بیان کرد: از مبلغ یک هزار و 441 میلیارد 
تومان که در بودجه دنبال کردیم، 757 میلیارد 
تومان آن، به صورت مستقیم به استان ها داده 
اختیار  در  آن  تومان  میلیارد  و 684  شود  می 
وزارت خانه قرار می گیرد. همچنین 25 درصد، 
صرف امور اجرایی در استان ها می شود و 20 
شرکت  اختیار  در  نیز  دارایی  تملک  از  درصد 
توسعه قرار می گیرد که بازهم باید در استان 
ها هزینه شود؛ بنابراین هم بودجه هیات های 
ورزشی و هم بودجه عمرانی به نحو قابل توجهی 

افزایش پیدا می کند.
وی افزود: همچنین 20 درصد از این اعتبارات 
ازدواج و اشتغال جوانان صرف می شود،  برای 
ضمن این که از مالیات واردات سیگار نیز تقریبا 
30 درصد به وزارت ورزش و جوانان اختصاص 
پیدا می کند که 700 تا 750 میلیارد تومان به 
ورزش اختصاص داده می شود که با آن مبلغ 
در  ورزش  برای  کالنی  و  وسیع  بودجه  قبلی، 

برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است.

رئیس فراکسیون ورزش بیان کرد:

اختصاصبودجهکالنبهورزشدربرنامهششمتوسعه

تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی برابر اردن 
غرب آسیا  رقابت های  قهرمانی  نایب  مقام  به 

رسید.
بسکتبال  رقابت های  از  روز  آخرین  در 
مصاف  به  ایران  ملی  تیم  اردن  در  غرب آسیا 
با نتیجه 82 بر 59 به برتری  میزبان رفت و 

رسید و نایب قهرمان شد.
رده  کسب  برای  تیم  دو  که  مسابقه  این  در 
دومی مسابقات به مصاف هم رفته  بودند، تیم 
برتری  به   15 بر   25 را  نخست  کوارتر  ایران 
رسید. در کوارتر دوم نیز ایران تیم برتر میدان 
به   14 بر   19 کوارتر  این  در  توانست  و  بود 
برتری رسید و نیمه نخست را 44 بر 29 به 

سود خود تمام کرد.
را  خود  برتری   ایران  نیز  دوم  نیمه  آغاز  در 
حفظ کرد و توانست در کوارتر سوم نیز 19 بر 
14 برنده شود. کوارتر پایانی نیز بازهم میزبان 

پیش  از  کاری  ایران  بسکتبال  برابر  نتوانست 
ببرد و در کوارتر چهارم نیز 19 بر 16 تن به 
به  بر 59  ایران 82  پایان  در  تا  داد  شکست 

پیروزی برسد و نایب قهرمان شود.
کرده   مسجل  را  قهرمانی اش  که  هم  لبنان 
بود، در آخرین مسابقه اش 78 بر 64 سوریه 
باخت  بدون  را  قهرمانی اش  جشن  و  برد  را 
برگزار کرد. عراق هم در دیداری حساس برابر 
فلسطین 79 بر 48 به برتری رسید و سهمیه 

آسیا کاپ را بدست آورد.
سوریه  و  عراق  اردن،  ایران،  نتایج  این  با 
را  آینده  سال  کاپ  آسیا  رقابت های  سهمیه 
کسب کردند. لبنان هم به عنوان میزبان این 

رقابت ها سهمیه اش را از پیش گرفته  بود.
اردن،  لبنان،  ایران،  مسابقات،  این  پایان  در 
تا  اول  ترتیب  به  فلسطین  و  عراق،  سوریه 

ششم شدند.

بسکتبالایراننایبقهرمانغربآسیاشد

ارسالن کاظمی بهترین ریباندر غرب آسیا 
ملی پوش بسکتبال ایران در پایان رقابت های غرب آسیا به عنوان بهترین بازیکن ریباندر این تورنمنت 
معرفی شد. در پایان رقابت های بسکتبال غرب آسیا تیم ملی ایران بعد از لبنان نایب قهرمان شد و سهمیه 
آسیا کاپ سال آینده را کسب کرد. در پایان این تورنمنت ارسالن کاظمی، ملی پوش جوان بسکتبال ایران 
به عنوان بهترین ریباند کننده انتخاب شد. هم چنین فادی الخطیب ستاره تاثیرگذار بسکتبال لبنان که 

نقش زیادی در قهرمانی کشورش ایفا کرد به عنوان ارزشمندترین بازیکن میدان انتخاب شد. 
نکته جالب توجه در مراسم اختتامیه مسابقات در اردن این بود که مسووالن برگزاری این تورنمنت سکوی 

قهرمانی برای تیم ها آماده نکرده بودند و سکوی های قهرمانی انفرادی بود.

آگهیفراخوان
دعوتبهمجمععمومیخانهمطبوعاتشهرستانهای

استانتهران
مطبوعات  خانه  اصلی  اعضای  کلیه  از  بدینوسیله 
تا  شود  می  دعوت  تهران  استان  های  شهرستان 
درجلسه مجمع عمومی که روز شنبه مورخ 95/11/30 ساعت 14 درمحل 
سالن کنفرانس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران برگزار 

می شود،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:  1- تصویب اصالحات و تغییرات اساسنامه خانه مطبوعات 

شهرستان های استان تهران
2- انتخاب بازرسان خانه مطبوعات

آدرس: تهران،سعادت آباد،بلوار دریا،مطهری شمالی،کوی مروارید،اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

هیئتمدیرهخانهمطبوعاتشهرستانهایاستانتهران

 نوبت اول
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آگهيتجدیددوممناقصهعموميیکمرحلهاي
شماره مناقصه : 234262)فراخوانارزیابيکیفيپیمانکاران(

شماره مجوز : 4741 / 1395
شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظور اجرای عملیات ترمیم ترانشه های گاز درشهرستان یزد از طریق مناقصه 
اقدام نما ید . لذا براساس آیین نامه اجرایي بند )ج( ماده 12 قانون بر گزاري مناقصات به شماره84136 /ت  33560 
ه  مورخ 85/07/16 از کلیه شرکتهاي تایید صالحیت شده ازسوي سازمان برنامه و بودجه کشور  که داراي حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری 
وگواهینامه تأیید صالحیت ایمنی امور پیمانكاران  مورد تأیید اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی ، ظرفیت خالي ارجاع کار وهمچنین حداقل سابقه  
یک کار اجرایی طی دوسال اخیر با کارفرمایی شرکت گاز استان یزد که درطی آن هیچگونه اخطار کتبی دریافت نكرده باشند، )درصورت هرگونه 
اخطارکتبی  نماینده کارفرما طی دوسال و اخذرضایتنامه مكتوب ازکارفرمای مربوطه درزمینه همان پیمان امكان حضور در مناقصه  فراهم می 
باشد ( یا رضایتنامه کتبی ازکارفرمایان دولتی باحداقل مبلغ قرارداد دو برابر براورد مناقصه درخصوص شرکت هایی که  فاقد سابقه کار باشرکت 
گازاستان یزد  می باشند دعوت به عمل مي آید که از تاریخ نشر این آگهي  به منظور ارائه اعالم آمادگی و تاییدیه های فوق الذکر به نشاني: 
یزد –میدان امام حسین )ع( –شرکت گاز استان یزد – امور قرار دادها مراجعه نمایند. تلفن تماس : 31922320-035 نمابر 035-36238538

 ضمناً آخرین مهلت ارائه مدارک فوق الذکر به امور قراردادهاي شرکت گاز استان یزد حداکثر )دو هفته (14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهي 
فرا خوان مي با شد.  

*وصول اسناد ومدارک تكمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتي براي دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمي کند .
*فرم آگهي الكترونیكي مناقصه از طریق پایگاه اینترنتي www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسي است.

روابطعمومی

 نوبت دوم

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گازاستان یزد

مجمععمومی
نوبتسوم

صنفی  نظام  عمومی  مجمع  تشکیل  آگهی 
کارهای کشاورزی شهرستان مالرد

زمان: راس ساعت 10 صبح روز شنبه 95/11/30
مکان: مالرد،صفادشت، مرکز جهاد کشاورزی بی بی سکینه)س(
دستور جلسه: گزارش ترازنامه مالی و ارائه آن به نظام صنفی 

استان تهران
هیئتمدیرهنظامصنفیکارهایکشاورزیشهرستانمالرد

دادنامه

پرونده کالسه 9509980213500315 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید مطهری تهران تصمیم نهایی شماره 9509970213500803 

اولی  نورانی  نصراله  آقای  وکالت  با  محرم  فرزند  برزگر  خواهان:آقای محمدرضا 
کندی فرزند نورعلی   

خوانده:آقای امیر سخائی محمدی فرزند حسن   
خواسته ها:1.مطالبه خسارت 2.الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی 3.تسلیم مبیع 
)تحویل مورد معامله( مالی غیر منقول 4.الزام به تنظیم سند رسمی ملک 5.الزام 

به اخذ پایان کار 6.مطالبه خسارت دادرسی 
رای دادگاه 

اولی  نورانی  نصراله  وکالت  با  برزگر  محمدرضا  خواهان  دعوی  خصوص  در 
کندی بطرفیت امیر سخائی محمدی به خواسته الزام به اخذ پایان کار و اخذ 
صورتمجلس تفکیکی پالک ثبتی 12156 فرعی از پالک ثبتی 2426 و مطالبه 
بند  موجب  به  ملک  تحویل  عدم  بر  مبنی  قراردادی  تعهد  انجام  عدم  خسارت 
خسارت  مطالبه  و  ریال  هزار  سیصد  مبلغ  روزانه   92-7-14 نامه  مبایعه   6-5
دادرسی نظر به مالحظه قرارداد مورخه 14-7-92 فی مابین خواهان و خوانده 
با عنایت به اینکه خوانده طی قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 90-10-20 
بعنوان سازنده قراردادی را با مالکین تنظیم نمود و متعهد به اخذ پایان کار و 
اخذ صورتمجلس تفکیکی می باشد ملک را هم وفق قرارداد در تاریخ 93-2-20 
تحویل خواهان نداده است علیهذا دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته 
آئین دادرسی  قانون  قانون مدنی و 198 و 519  به مواد 10 و219  و مستندا 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی پالک 
مذکور و پرداخت روزانه مبلغ سیصد هزار ریال در تاریخ 20-2-93 لغایت تاریخ 
صدور حکم و پرداخت خسارت دادرسی وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم 
نظر  تاخیرتادیه  مطالبه خسارت  بر  مبنی  خواهان  دعوی  در خصوص  مینماید 
به اینکه به موضوع خسارت وفق ماده 522 خسارت تعلیق نمیگرد مستندا به 
ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطالن دعوی خواهان صادر واعالم 
مینماید در خصوص دعوی خواهان مبنی بر تسلیم وتحویل مبیع وفق مبایعه 
نامه 14-7-92 و الزام به تنظیم سند رسمی پالک مذکور نظر به اینکه حسب 
اعالم وکیل خواهان ملک مورد نظر در ید خوانده نمی باشد و شخص دیگری در 
آنجا سکونت دارد و در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی حسب استعالم ثبتی 
مبک بنام شخص دیگری میباشد و الزم است مالک هم طرف دعوی قرار گیرد 
علیهذا مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی در 
این خصوص صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 

استان تهران میباشد.
110/131095           رئیس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

دادنامه
مجتمع  خانواده  دادگاه   237 شعبه   9509980200701060 کالسه  پرونده 

قضایی خانواده یک تهران تصمیم نهایی شماره 9509970200701916 
خواهان:خانم سارا امیدی حسین آبادی فرزند مهدی  

خوانده:آقای مهدی امیدی حسین آبادی 
خواسته:اذن در ازدواج 

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

مینماید.
رای دادگاه

در خصوص دادخواست دوشیزه خانم سارا امیدی حسین آبادی فرزند مهدی به 
طرفیت آقای مهدی امیدی حسین آبادی که خوانده ولی قهری خواهان میباشد 
به خواسته اجازه ازدواج و ثبت رسمی آن بدون تحصیل اجازه خوانده با عنایت 
به جامع محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان اظهار میدارد آقای مهدی پیشکار 
دارای شماره شناسنامه شماره 0012948535 متولد 69/11/2  فرزند حسین 
شاغل در آزاد را به عنوان نامزد خود معرفی نموده که ماهیانه به طور متوسط 
بهار  تمام  تعداد 500 عدد سکه  منظور  برای وصلت  و  باشد  درآمد می  دارای 
آزادی به عنوان مهریه توافق شده است دادگاه با تحقیق از مطللین و شهود و 
مصاحبه با طرفین آنها را هم کفو هم و خواهان را بالغه و رشیده می داند لذا 
با توجه به مسئله دوم ذیل عنوان فصل  قانون مدنی و  به استناد ماده 1043 
فی اولیا القد از کتاب تحریر الوسیله به خواهان اجازه میدهد بدون تحصیل اذن 
ولی قهری خود نسبت به ازدواج با شخص مشارالیه با مهریه مورد توافق اقدام 
نماید ضمنا بنا به توافق طرفین این اجازه موکول به پذیرش شرایط مندرج در 
نکاحنامه های رسمی توسط نامزد مورد نظر در ضمن عقد نکاح و در اجرای ماده 
1119 قانون مدنی و ثبت آن در نکاحنامه رسمی مربوطه می باشد دفاتر رسمی 
ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاح یاد شده پس از وقوع آن و درج شرائط 
پس از اشتراط آن میباشد این رای غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در 

دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
110/130300          رئیس شعبه 237 دادگاه خانواده یک تهران

متن آگهی
خانم لیال جاللی به شماره شناسنامه 295 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
پرونده 578/157/95 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده شده که شادروان رضا جاللی عاشق آبادی به شماره شناسنامه 29 
در تاریخ 95/1/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به :
1.داود جاللی شماره شناسنامه 516 تاریخ تولد 1346 صادره از شمیران فرزند 

متوفی
2.امیر جاللی عاشق آبادی شماره شناسنامه 4194 تاریخ تولد 1361 صادره از 

شمیران فرزند متوفی
 3.طوبی جاللی عاشق آبادی شماره شناسنامه 270 تاریخ تولد 1342 صادره 

از شهرری فرزند متوفی
4.معصومه جاللی شماره شناسنامه 1071 تاریخ تولد 1342 صادره از شمیرانات 

فرزند متوفی
5.فاطمه جاللی عاشق آبادی شماره شناسنامه 2784 تاریخ تولد 1343 صادره 

از شمیران فرزند متوفی
6.لیال جاللی شماره شناسنامه 295 تاریخ تولد 1352 صادره از شمیران فرزند 

متوفی
7.صغری علی اکبر شماره شناسنامه 180 تاریخ تولد 1326 صادره از شهرری 

همسر متوفی
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  ای  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی 
این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد  به  ظرف مدت یک ماه 

شد.110/130302       
 رئیس شعبه 157 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 تهران

دادنامه

حقوقی  عمومی  دادگاه   116 شعبه   9409980241300107 کالسه  پرونده 
مجتمع قضایی شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره 9509970241300942 
خواهان:تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت خانم زهرا سلیمی میدانشاهی فرزند 

غالمعلی 
خوانده:آقای علی حسین زاده اول فرزند محمود 

:1.مطالبه وجه چک 2.مطالبه خسارت دادرسی 3.مطالبه خسارت  خواسته ها 
تاخیرتادیه 

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

مینماید.
رای دادگاه

در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت خانم زهرا سلیمی میدانشاهی 
بطرفیت آقای علی حسین زاده اول دایر به مطالبه مبلغ سیصد وپنجاه میلیون 
ریال بابت بخشی از وجه یک فقره چک به شماره 16781985/93- 94/9/30 
عهده بانک سامان شعبه میدان ونک به انضمام خسارت دادرسی و تاخیرتادیه 
نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و صدور گواهینامه عدم پرداخت صادره 
از بانک محال علیه که داللت بر عدم پرداخت وجه چک مستند دعوی دارد وبا 
از ناحیه خوانده وبا توجه به عدم  اقامه دلیل پرداخت وجه آن  عنایت به عدم 
ایراد به صحت و اصالت آن دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا 
خواندگان  اینکه  به  نظر  و  دارند  خواندگان  ذمه  اشتغال  و314    249 مواد  به 
از طریق صدور اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده و الیحه  علیرغم دعوت 
ای نیز ارسال نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اند علیهذا دعوی 
خواهان را محمول بر صحت تشخیص ضمن استصحاب اشتغال ذمه خواندگان 
ماده  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  و519   515 مواد   و  تجارت  قانون  مستندا 
واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح قانون صدور چک حکم 
بابت اصل  ریال  وپنجاه میلیون  پرداخت مبلغ سیصد  به  به محکومیت خوانده 
خواسته و 11/120/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق 
با تعرفه و نیز خسارت و تاخیرتادیه به ماخذ مبلغ سیصد وپنجاه میلیون ریال از 
تاریخ چک لغایت پرداخت آن بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی محسوب 
و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 
تهران  استان  قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر  روز  بیست 

میباشد. 
110/130298            رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران

ابالغ )950862(

طرفیت  به  دادخواستی  تبار  علی  سمیه  خواهان 
خواسته  به  قهرمان  فرزند  اصغری  قهرمان  خوانده 
بابل  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طالق 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه خانواده 
شهرستان بابل واقع در استان مازندران – شهرستان 
بابل  شهرستان  دادگستری  والیت  میدان   – بابل 
کالسه  به  و  ارجاع   4713658739 کدپستی 
علت  به  که  گردیده  ثبت   950998111040836
خواهان  خواست  در  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
دادگاه  دستور  و  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
االنتشار  از روزنامه های کثیر  مراتب  یکبار در یکی 
آگهی می شود  تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن داور خود را )باالی سی سال و متاهل ( ظرف 

یک هفته به دادگاه اعالم نماید 
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان بابل 
محمد ندیم 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به :خواهان سلیمان نوری  دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند اتومبیل 
پژو 574 ص48 ایران 77 بطرفیت مهدی پالیزدار به شورای حل اختالف شهر 
ثبت  پرونده 914/95  به کالسه  به شعبه   ارجاع  با  تسلیم که  جدید هشتگرد 
لحاظ  به  که  گردیده  تعیین  رسیدگی  وقت  تاریخ 95/12/14 ساعت 10  به  و 
مجهواللمکان بودن خوانده و به درخواست خواهان طبق ماده 73 قانون آیین 
جهت  خوانده  تا  میگردد  اعالم  و  تعیین  فوق  رسیدگی  وقت  مدنی  دادرسی 
دریافت نسخه ثانی و ضمائم دادخواست به دفتر شورا مراجعه و در روز رسیدگی 
در جلسه شورا حضور یابد .در غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود . م/الف736
دفتر شورای حل اختالف حوزه شهر جدید هشتگرد 

آگهی مفقودی
انتظامی  شماره  به   1393 مدل  پارس  پژو  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
ایران 82-953س18 و به شماره موتور 124K0471535 و به شماره شاسی 
NAAN01CA2EH138601 به نام سیده مهناز پورعلی سر حمامی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

بهرهبرداریازتاسیساتجدید
آبرسانيدرالبرزبااعتبار

61میلیاردریال

با  اداري جدید  ویک ساختمان  آبرساني  چهارطرح 
اعتبار 61 میلیارد ریال براي دهه فجر امسال آماده 
عمومي  روابط  گزارش  است.به  شده  برداري  بهره 
فر،  غالمرضارضایي  مهندس  البرز،  آبفاي  شرکت 
مدیرعامل شرکت با اعالم این خبر افزود: این طرحها 
ابزار  تکمیل  و  کنترلي  سیستم  اندازي  راه  شامل؛ 
دقیق تصفیه خانه آب شماره 2 کرج )plc( )کنترلگر 
منطقي برنامه پذیر( با اعتبار 12 میلیارد ریال با قابلیت 
کنترل آنالین همه مراحل تصفیه خانه آب شامل 
سیستم ایمني در سامانه کلرزني،  افزایش مانیتورینگ 
ایمني  افزایش  تجهیزات،  کارکرد  بررسي  و صحت 
کار،کاهش زمان پذیري نسبت به حالت دستي وامکان 
دبي سنجي ورودي آب خام و آب پاک خروجي به 

شبکه توزیع مي باشد.
وي همچنین افزود:هشت حلقه چاه با مجموع متوسط 
آبدهي 200 لیتر برثانیه وباصرف هزینه 31 میلیارد 
وتجهیز  استان حفر  پوشش  زیر  در شهرهاي  ریال 
شده است که دراین ایام آماده بهره برداري هستند..  
مدیرعامل آبفاي البرز سومین طرح آماده بهره برداري 
را مخزن RH عظیمیه با ظرفیت 3000 متر مکعب 
و با صرف هزینه 15 میلیارد ریال و چهارمین طرح 
را ساختمان جدید آبفاي چهارباغ با صرف هزینه 3 

میلیارد ریال عنوان کرد.

آغازثبتنامچهلمیندوره
مسابقاتسراسریقرآن

درمازندران
خبرنگار پیام زمان-فاطمه حسن زاده؛  مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: همزمان 
با ایام ا... مبارک دهه فجر ثبت  نام چهلمین دوره 
آغاز  مازندران  در  قرآن کریم  مسابقات سراسری 

شده است. 
حجت االسالم ستار علیزاده با گرامی داشت یاد و 
خاطره امام راحل و شهدای انقالب اسالمی، اظهار 
در  نور  تجلی  مظهر  ایران  اسالمی  انقالب  کرد: 
ظلمت و نماد دستیابی به معانی عمیق قرآنی در 

قلوب ملت همیشه در صحنه ایران است.
وی ایام مبارک و غرورآفرین دهه فجر پیروزی انقالب 
اسالمی را یادآور راهبری های انقالبی و حیات بخش 
رهبر کبیر و فقید انقالب اسالمی و فداکاری های 
عظیم ملت بزرگ ایران اسالمی دانست و افزود: 
باید برای حفظ ارزش ها و دستاوردهای انقالب همه 
تالش و دهه فجر زمان مناسبی است تا عملکرد 

خود را در این راه ارزیابی کنیم.

استاندار کردستان:

846میلیاردتوماندرپروژهکردستانآماده
بهرهبرداریاست

استاندار کردستان گفت: در حال حاضر 846 میلیارد تومان پروژه در 
کردستان آماده افتتاح است که بخشی از آن در دهه فجر و بخشی نیز 

به ترتیب بعد از ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد.
عبدالمحمد زاهدی در نشست خبری با خبرنگاران و به مناسبت دهه 
فجر که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در 
حال حاضر 846 میلیارد تومان پروژه در قالب 707 پروژه و طرح در 
کردستان آماده بهره برداری است که بخشی از آن در این ایام و بخشی 

هم به ترتیب و بعد از دهه فجر مورد بهره برداری قرار می گیرد.
به گفته زاهدی هفت هزار و 150 میلیارد ریال از این میزان از محل 
اعتبارات دولتی شامل چهار هزار و 209 میلیارد اعتبارات استانی و 2 
هزار و 941 میلیارد ریال اعتبارات ملی است و یک هزار و 310 میلیارد 

ریال نیز توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
وی افزود: این طرح ها توسط 25 دستگاه اجرایی استان اجرا شده و 
شرکت مخابرات با 307 طرح، سازمان جهاد کشاورزی با 204 طرح، 
شرکت گاز 46 طرح و راه و شهرسازی با چهار طرح به ترتیب در رتبه 

های اول تا چهارم قرار دارند.
به گفته وی، تمامی طرح هایی که در برنامه های افتتاح دهه فجر قرار 
گرفته اند عملیات اجرایی آنها 100 تمام شده و هم اکنون به صورت 

غیر رسمی در حال بهره برداری هستند.
انجام شده  آن  روی  زیادی  کار  مرزها که  بحث ساماندهی  افزود:  وی 
است به دولت ارائه شده و امید است که این ساماندهی صورت بگیرد 
تا کسانی که از طریق کولبری امرار معاش می کنند با آرامش بهتری 

کار خود را انجام دهند.
اقدام  مرزی  مبادالت  برای ساماندهی  دولت  استاندار کردستان گفت: 
های قابل توجهی انجام داده و ما به عنوان مسئول موظف هستیم تا 

دست یابی به نتیجه نهایی به نفع مردم آن را پیگیری کنیم.
باعث  نیز  در مجلس  بانه  و  مریوان  آزاد  منطقه  تصویب  گفته وی،  به 
مرتفع شدن این نوع مشکالت و قرار گرفتن فعالیت کولبران در مسیر 

قانونی است.
بر  عالوه  بانه  و  مریوان  آزاد  مناطق  فعالیت  آغاز  همچنین  افزود:  وی 
قانومندی در بحث فعالیت کولبران باعث افزایش درآمد آنان می شود 
اکنون به صورت جدی توسط  ارزی هم  که طرح ساماندهی مبادالت 

مسئوالن پیگیری می شود.

سقوطقطعاتهواپیمادراتوبانکرج_قزوین

سقوط قطعات هواپیمای بارگیری شده روی یک دستگاه تریلی باعث ایجاد 
ترافیک در محور کرج قروین شد اما هم اینک همه محورهای مواصالتی 

البرز باز هستند و هیچ مشکلی در تردد خودروها وجود ندارد.
قطعات هواپیمایی که بر روی یک دستگاه تریلی بارگیری شده بود در زیر 

پل حصارک کرج سقوط کرد. 
بنا بود قطعات این هواپیمای سم پاشی برای ذوب شدن به زنجان منتقل 
شود. این دستگاه تریلی که هواپیمای جت حمل می کرد با دیاق پروژه 

پل حصارک برخورد کرد و موجب سقوط این قطعات از روی تریلی شد.
 ارتفاع زیاد قطعات بارگیری شده منجر به برخورد بار با دیاق پروژه پل 
راهبندان  متالشی شده،  هواپیما  قطعات  واژگونی  اثر  بر  حصارک شد.  

شدیدی در اتوبان کرج و قزوین ایجاد شد. 
در این حادثه به هیچ کس آسیب جانی نرسید.

خبر خبر

و  کارکنان  ورزشی  مسابقات  دوره  چهاردهمین 
کارون  گاز  و  نفت  برداری  بهره  فرزندان شرکت 
مجموعه  در  فجر  مبارک  دهه  آغاز  با  همزمان 

فرهنگی ورزشی شهرک نفت اهواز آغاز شد.
حضور  با  مسابقات  از  دوره  این  افتتاح  آیین 
ارشد، کارکنان و ورزشکاران  مدیرعامل، مدیران 
با قرائت  برداری نفت و گاز کارون  بهره  شرکت 
پیام مهندس بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت ملی 

مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد.
مهندس عالی پور در این پیام  اظهار داشت: جای 
است که صنعت  مایه خرسندی  و  افتخار  بسی 
عظیم نفت به عنوان یکی از حامیان و مروجان 
ورزش همگانی و قهرمانی در دهه های پی در پی 
گوی سبقت و نشان قدمت را از سایر سازمان ها و 

دستگاه های دولتی کشور ربوده است.
وی افزود: تشکیالت اداری منظم با برنامه ریزی 
سنی  مختلف  سطوح  نیاز  با  منطبق  و  اصولی 
کارکنان و خانواده های آنان نشان دهنده اهمیت 
حفظ تندرستی و نشاط خانواده بزرگ نفت در نزد 

مدیران ارشد، تصمیم سازان و تصمیم گیران وزارت 
نفت است.

ورزش  اهمیت  بر  تاکید  با  پور  عالی  مهندس 
به عنوان یکی از ضرورت های زندگی مدرن، از 
به  المپیاد  این  برگزاری  اندرکاران  دست  تمامی 
ویژه مدیرعامل، مدیران و ورزشکاران شرکت بهره 

برداری نفت و گاز کارون تشکر نمود.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون نیز 
با تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر و سالروز ورود 
حضرت امام خمینی)ره( به میهن، ترویج ورزش در 
میان کارکنان را از عوامل کلیدی افزایش نشاط و 

بهره وری کارکنان برشمرد.
مهندس محسن دهانزاده با اشاره به استقبال روز 
افزون کارکنان این شرکت از برگزاری المپیادهای 
ورزشی در ایام مختلف، توسعه ورزش همگانی در 
میان کارکنان را از اولویت های این شرکت در کنار 

رسالت خطیر تولید برشمرد.
غالمرضا شیرالی مدیر منابع انسانی شرکت بهره 
های  حمایت  از  نیز  کارون  گاز  و  نفت  برداری 

برگزاری  در  شرکت  این  مدیران  و  مدیرعامل 
مسابقات ورزشی قدردانی کرد و به بیان اهمیت 
ورزش در ارتقای سالمت جسمی و روحی کارکنان 

پرداخت.
اجتماعی  اداری  خدمات  رییس  طاهری  بهرام 
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در تشریح 
جزئیات این المپیاد گفت: در این دوره از مسابقات  
1224 نفر از کارکنان و فرزندان پسر در قالب 102 
تیم حضور دارند که کارکنان در رشته های فوتسال 
و والیبال و فرزندان در رشته فوتسال به رقابت می 

پردازند.

وی افزود: این مسابقات با برگزاری 296 بازی به 
مدت یک ماه ادامه خواهد داشت و از 21 بهمن 
ماه نیز مسابقات انفرادی کارکنان و خانواده های 
آنان در 21 رشته مانند شنا، دومیدانی، تیراندازی و 
صخره نوردی آغاز می شود که 11 رشته مخصوص 
مخصوص  رشته   9 و  پسر  فرزندان  و  کارکنان 

همسران و فرزندان دختر است.
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون بزرگترین 
شرکت تابع مناطق نفت خیز جنوب است که با 
تولید روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت دارای 

بیش از 5 هزار نفر نیروی انسانی است.

آغازچهاردهمیندورهمسابقاتورزشی
شرکتنفتوگازکارون

استان  انتظامی  فرمانده  اصفهان-  امینی هرندی- 
انقالب اسالمی و در جمع  اصفهان در آستانه پیروزی 
جاری  ماه  دی  عملکرد  گزارش  ارائه  به  خبرنگاران 
گفت:  و  پرداخت  گذشته  سال  ماه  دی  با  مقایسه  در 
سرقت با 6 درصد کاهش، سرقت به عنف با 22 درصد 
کاهش، وقوع قتل با 47 درصد کاهش، تجاوز به عنف 
 67 با  خشن  جرائم  جمع  در  و  کاهش  درصد   63 با 

بوده ایم. روبرو  کاهش  درصد 
وی اظهار داشت: همچنین کشفیات سرقت با 7 درصد 
افزایش، کشف  8 درصد  با  مواد مخدر  افزایش، کشف 
تجهیزات  حوزه  در  و  افزایش  درصد   102 با  سالح 
این  و  بوده ایم  روبرو  افزایش  درصد   39 با  ماهواره ای 
هم باید اضافه کنم که در طی 10 ماهه اول سال 32 

نموده ایم. کشف  اصفهان  استان  در  مخدر  مواد  تن 
نشان  خاطر  اصفهان  استان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
نمود: در تماس با 110 با افزایش درصدی روبرو بوده 
برقرار  مرکز  این  با  تماس  هزار   130 مجموع  در  و 
گرفته   197 با  هم  تماس  هزار   9 حدود  است.  شده 
 12 با  هم  مردم  راهنمایی  و  مشاوره  واحد  در  و  شده 
مجموع  در  که  بوده ایم  روبرو  مشاوره  افزایش  درصد 
از  نفر   500 و  هزار   33 امسال  اول  ماهه   10 در طی 

برده اند. بهره  مشاورین  کانون 
سردار غالمرضا آقاخانی در ادامه با اعالم دستاوردهای 
سارقین  کشف  بحث  در  داشت:  اظهار  انتظامی  نیروی 

با 19 درصد افزایش و در بحث تصادفات درون شهری 
 10 افزایش و در تصادفات برون شهری با  6 درصد  با 
درصد   4 با  در مجموع  و  بوده ایم  روبرو  کاهش  درصد 

داشتیم. گذشته  سال  دی ماه  به  نسبت  فوتی  کاهش 
و  راهنمایی  فرهنگ  و  وضعیت  از  آقاخانی  سردار 
داشت:  اعالم  و  نمود  گله  استان  سطح  در  رانندگی 
خطاکاران  به  تحویلی  بصورت  جریمه  برگه  هزار   93
است  جریمه هایی  از  بغیر  رقم  این  که  گردید  تحویل 

است. شده  انجام  دوربین ها  طریق  از  که 
بازدید  درخصوص  اصفهان  استان  انتظامی  فرمانده 
ماه  دی  در  گفت:  هم  مغازه ها  و  عمومی  اماکن  از 
بعمل  بازدید  مغازه   28400 از  شدیم  موفق  امسال 

کنیم. چک  را  آنها  فعالیت  و  آوریم 
انتظامی  نیروی  روی  پیش  در  مأموریت  سه  به  وی 
داشت:  اعالم  و  اشاره  آینده  ماه های  طی  در 
و  نو  سال  برای  برنامه ریزی  سال  آخر،  چهارشنبه 
ریاست  انتخابات  برگزاری  همچنین  و  آن  مقدمات 
پیش  در  که  است  برنامه ای  سه  شوراها  و  جمهوری 

رو داریم.
با  انتخابات  امنیتی  کمیته  تشکیل  از  آقاخانی 
در  افزود:  و  گفت  استان  انتظامی  نیروی  محوریت 
سمت  لذا  و  شوند  توجیه  باید  مردم  مسائل،  از  برخی 
در  مردمی  چهره  به  چهره  حضور  با  حرکت  سوی  و 

است. اجتماعی  محافل  و  مساجد 

فرمانده انتظامی استان اصفهان تشریح کرد:

کاهشجرائمدراصفهان

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهر سازی استان 
از محور های  مرکزی، صالح کربالیی حسنی گفت: یکی 
می  خنجین-فرمهین  فرعی  راه  شهرستان  این  پرتردد 
باشد که پروژه روکش ولکه گیری آن باتوجه به تاکیدات 

استانداری مرکزی در آینده نزدیک آغاز می شود. 
راه  کل  اداره  از  راهداری  حوزه  انتزاع  افزود:علیرغم  وی 
مبحث  اهمیت  به  نظر  و  مرکزی   استان  سازی  شهر   و 
سبک  خودروهای  تردد  لحاظ  محوراز  این  بهسازی 
وسنگین باری وترانزیت کاالهای کشاورزی، از جاده های 
رود،پروژه  می  شمار  به  شهرستان  این  مواصالتی  مهم 
راه  نمایندگی  به  محور  این  آسفالت  وروکش  گیری  لکه 

وشهرسازی شهرستان محول شده است.

عملیاتلکهگیريوروکشمحور
فرمهین_خنجین
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آگهیاعالمنظریهتشخیصکمیسیونماده12
نظریه   70/11/03 مصوب  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوبه  واحده  ماده  بموجب 
کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری پالکهای مشروحه ذیل که موات 
تشخیص و اعالم گردیده اند و بدلیل عدم دسترسی به مالكین ابالغ نظریه مقدور نبوده 
بدینوسیله به اطالع مالكین و صاحبان حقوقی قانونی می رساند که براساس ماده واحده 
موصوف از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر ظرف سه ماه مهلت دارند تا اعتراض خود 

را به تشخیص نوعیت پالکهای مذکور به دادگاه صالح تسلیم نمایند.
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

نام آدرس یا مالكین

-

-

-

-

تاریخ انتشار:95/11/16

بخش ثبتی

5 بوشهر شهر دیر

5 بوشهر شهر دیر

5 بوشهر شهر دیر

5 بوشهر شهر دیر

پالک اصلی

2104

2104

2252

2104

پالک فرعی

888

889

-

893

مساحت مترمربع 

214415/332

52563/17

3950575/81

214065/82

نوع نظریه

موات

موات

موات

موات

متن آگهی

آقای بهادر وکیلی نیا به شماره شناسنامه 0 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
پرونده 754/61/95 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده شده که شادروان مهدی وکیلی نیا به شماره شناسنامه 75569 در 
تاریخ 95/10/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به :
تهران  از  تولد 1368/3/2 صادره  تاریخ   0 نیا شماره شناسنامه  وکیلی  1.بهادر 

فرزند متوفی
از  صادره   1367/1/1 تولد  تاریخ   99976 شناسنامه  شماره  نیا  وکیلی  2.بهاره 

تهران فرزند متوفی
تاریخ تولد 1323/10/27   3.صدیقه نیک زادکلوزری شماره شناسنامه 1561 

صادره از تهران همسر متوفی
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/130329        رئیس شعبه 61 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 تهران

دادنامه

پرونده کالسه 9509980229500113 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید مدنی تهران تصمیم نهایی شماره 9509970229501082

خواهان-مهدی قهرمانی فرزند مرتضی
خوانده –مجتبی حسنلو فرزند حشمت اله 
خواسته –اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

تصمیم دادگاه –پس ا ز بررسی اوراق و محتوای پرونده پایان رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی اقدام به صدور رای میکند

رای دادگاه –در خصوص دعوی مهدی قهرمانی فرزند مرتضی به طرفیت مجتبی 
پرداخت هزینه دادرسی مرحله  از  اعسار  به خواسته  اله  فرزند حشمت  حسنلو 
بدوی در پرونده کالسه 95099802295000113 با عنایت به اینکه استشهادیه 
که مبین وضعیت مالی خواهان است و با توجه به میزان هزینه دادرسی و اینکه 
به  و  داند  می  وارد  را  دعوای  دادگاه  بنابراین  ندارد  وجود  آن  بر خالف  دلیلی 
استناد مواد 198-241از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9 قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی حکم به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مرحله 
بدوی در پرونده کالسه فوق را صادر می کند این رای حضوری و ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.
110/132331    رئیس شعبه 35 دادگاه عمومی تهران 

متن آگهی

آقای حمید کبوک به شماره شناسنامه 3696 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
پرونده 558/157/95 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده شده که شادروان داود کبوک به شماره شناسنامه 278 در تاریخ 95/9/29 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.سعید کبوک شماره شناسنامه 645 تاریخ تولد 1359 صادره از تهران فرزند متوفی

2.حمید کبوک شماره شناسنامه 3696 تاریخ تولد 1360 صادره از تهران  فرزند متوفی
 3.مهدی کبوک شماره شناسنامه 0017041937 تاریخ تولد 1373 صادره از تهران 

فرزند متوفی
4.فاطمه کبوک شماره شناسنامه 4607 تاریخ تولد 1363 صادره از تهران فرزند متوفی

5.شهین حاجی میرزا احمد شماره شناسنامه 171 تاریخ تولد 1342 صادره از تهران 
همسر متوفی

و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد 
ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/130311        رئیس شعبه 157 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 تهران

متن آگهی
 خواهان حسین قوزلو دادخواستی به طرفیت خوانده مرتضی نجف پور به 
نموده  تهران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وجه  مطالبه  خواسته 
قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   210 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
به میدان  نرسیده  اله کاشانی  آیت  بلوار  تهران  واقع در  تهران  شهید مفتح 
کالسه  به  و  ارجاع  وتربیت  اصالح  کانون  جنب  مخابرات  خیابان  شهرزیبا 
 95/12/25 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9509982163500691
خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   9:30 ساعت  و 
دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و 
نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های 
آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  میشود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در 
خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه 

گردد. حاضر  رسیدگی 
110/131096          منشی دادگاه حقوقی شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید مفتح  تهران 

آگهی ابالغ

در پرونده کالسه 950951 خصوص شکایت مریم مراد پور مبنی بر ترک انفاق 
نشر  طریق  از  کیفری  امور  در  دادرسی  آیین  قانون  از   173 ماده  راستای  در 
آگهی به بهرام پور شهبازی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد که ظرف مدت 
همراه  با  انتسابی خود  اتهام  از  دفاع  آگهی جهت  این  انتشار  از  ماه پس  یک 
داشتن ضامن معتبر در این مرجع حاضر در غیر این صورت پس از مهلت مقرر 
وکیل  یک  توانید  می  ضمنا  شد  خواهد  قانونی  تصمیم  موجب  مقررات  برابر 

همراه داشته باشید.
دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب ایالم- بازیار

متن آگهی
خواهان  فاطمه صادقی اشلقی دادخواستی به طرفیت خوانده  میثم روته فرزند 
علی  به خواسته مطالبه وجه به شماره پرونده 9509980340700346 تسلیم 
ارجاع گردیده     به شعبه 2407  دادگاههای عمومی نموده  که جهت رسیدگی 
که وقت رسیدگی آن 95/12/14 و ساعت 11 تعیین شده است به علت مجهول 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی  
ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم 
رساند چنانچه بعدا ابالغ به وسیله آگهی الزم شود یک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
110/132332    دبیر شعبه 2407 مجتمع شماره 25 شورای حل اختالف تهران

آگهیدعوتمرحلهسوممجمععمومیعادینظامصنفیکشاورزیشهرستانسیمرغ
به حضور اعضاء محترم نظام صنفی کشاورزی شهرستان سیمرغ که دارای پروانه فعالیت معتبر میباشد میرساند به استناد ماده 29اساسنامه نظام 
صنفی کشاورزی شهرستان مجمع عمومی عادی به منظور انتخاب هیات مدیره و بازرسی با دستور جلسه به شرح ذیل راس ساعت 9 مورخ 25 

/95/11 روزدوشنبه در محل به آدرس مصلی نماز جمعه سیمرغ برگزار میگردد حضور بهم رسانید 
الف : دستور جلسه 

1-  قرائت  گزارش بازرسی از سال مالی 94 )در صورتیکه مجمع عمومی سالیانه سال قبل برگزار نگردیده باشد (و سال جاری تا پایان ماه 
قبل از برگزاری مجمع 

2-  قرائت عملکرد هیات مدیره از سالهای مورد مسئولیت آن هیات مدیره و ارائه تراز مالی سال قبل )در صورتیکه مجمع عمومی سالیانه سال 
قبل برگزار نشده باشد ( و سال جاری تا پایان ماه قبل از برگزاری مجمع جهت تصویب 

3-  پیش بینی بودجه سال 96 در صورتیکه مجمع عمومی سالیانه سال قبل برگزار نگردیده است 
4-  معرفی کاندیدای تائید صالحیت شده عضویت در هیات مدیره و بازرس 

5-  برگزاری انتخابات به منظور انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرس 
ب: مدارك الزم جهت حضور در جلسه :

1-  به همراه داشتن کارت ملی 2- به همراه داشتن پروانه فعالیت معتبر 
ج: مدارك الزم جهت کاندیدا شدن :

داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرس می بایست حداکثر تا تاریخ 95/11/22)حداکثر 15 روز کاری پس از صدور دعوتنامه ( کلیه 
مدارك به شرح ذیل را به نظام صنفی شهرستان به آدرس شهرستان سیمرغ میدان کشوری دفتر نظام صنفی کشاورزی 

1-  تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی 2- یک قطعه عکس 4*3  3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت تحصیلی )حداقل دیپلم 
(5- تصویر پروانه فعالیت شغلی 6- اصل گواهی سوءپیشینه کیفری موثر 7- اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر توسط مرکز درمانی و 
بهداشتی مجاز شهرستان 8- دارابودن شرایط سنی حداقل 18 سال 9- اصل گواهی حسن شهرت موضوع بند )د(ذیل ماده )12(آئین نامه 
اجرایی صادره توسط مدیریت جهاد کشاورزی )طبق فرم شماره 17-1(پیوست 10- ارائه استعالم از بانک مرکزی به منظور اعالم وضعیت 

بدهی و چک برگشتی 

نظامصنفیکشاورزیشهرستانسیمرغ

مدیر مخابرات منطقه کردستان خبرداد:

بهرهبرداریاز307پروژه
مخابراتیدردههفجر

مدیر مخابرات منطقه استان کردستان گفت: 307 
افتتاح  امسال  فجر  دهه  ایام  در  مخابراتی  پروژه 
خواهند شد.مهندس آزاد حکمت در جمع خبرنگاران 
رسانه های جمعی استان کردستان در سنندج از افتتاح 
307 پروژه مخابراتی در ایام دهه فجر امسال خبر داد و 
اظهار کرد: برای اجرای این پروژه ها 40 میلیارد تومان 

سرمایه گذاری شده است.
وی با اشاره به برخی فعالیت های انجام شده توسط 
مخابرات استان یادآور شد: در حال حاضر 130 شبکه 
4G و 3G در سنندج نصب شده است و پوشش 

کامل MTE را در این شهرستان ارائه می شود.
وی افزود: تا پایان سال تمامی شهرستان های استان 
کردستان تحت پوشش فورجی قرار می گیرند و تمام 
شهرستان ها نیز به تکنولوژی تری جی مجهز می شوند.

کرد:  خاطرنشان  کردستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
تا پایان سال 630 سایت جدید در استان نصب و 
به  راه اندازی خواهد شد که 130 سایت ان مربوط 
اشاره  با  حکمت  است.مهندس  سنندج  شهرستان 
تحول شرکت  ساله  پنج  ره نگاشت  تدوین طرح  به 
مخابرات ایران افزود: این ره نگاشت، استراتژی علمی، 
منسجم و متمرکزی است که در این ره نگاشت در 
سال پنجم مخابرات ایران تبدیل به شرکت پیشرو 
براساس  مشتری  نیازهای  و  شد  خواهد  دیجیتالی 
کرد:  تصریح  وی  می گیرد.  انجام  مخاطب  خواست 
اساس اصلی این ره نگاشت در حال پایه ریزی است که 

نتایج ان اطالع رسانی خواهد شد.
وی همچنین به فعالیت های حوزه دیتا پرداخت و 
گفت: کارهای بزرگی در این حوزه انجام شده و امکان 
استفاده مشتریان از اینترنت بدون محدودیت پهنای 
باند انجام شده است و جزو دو استان برتر کشور در 

حوزه افزایش حجم پهنای باند بوده ایم.
مدیر مخابرات منطقه کردستان با اشاره به اینکه غالب 
بستر انتقال مخابرات استان در نقاط روستایی کابل 
هوایی بوده است، عنوان کرد: به دلیل آسیب دیدگی 
کابل های هوایی توسط پرندگان سعی براین است که 
بستر انتقال را به زمینی تبدیل کنیم گرچه هزینه بردار 
است اما سعی می شود این اقدام صورت گیرد و 10 
روستای استان نیز از طریق فیبرنوری تبدیل به فیبر 

خاکی خواهد شد.
حکمت اضافه کرد: 30 نقطه روستایی باتوجه به تقاضا 
و استقبال مشترکان دارای ADSL شده است و دو 
هزار و 600 پورت در 30 روستا برحسب نیاز روستاها 
انجام شده است.وی تفکیک ترافیک پهنای باند داخلی 
و بین المللی، توسعه تلفن ثابت از طریق کافوی نوری  
و تبدیل بستر انتقال سایت های موبایل از رادیویی به 
فیبر نوری از دیگر اقدامات شرکت مخابرات کردستان 

است.

دهه فجر امسال انجام می شود؛

افتتاحبیشاز113کیلومترپروژهراهسازی
دراستانبوشهر

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: بیش از 113 کیلومتر 
پروژه راهسازی همزمان با گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر در استان بوشهر 

با اعتباری حدود 170 میلیارد تومان افتتاح می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر 

مهندس فرزاد رستمی اظهار کرد: این پروژ ه ها شامل پروژه هایی در 
حوزه راه اصلی و فرعی و روستایی و همچنین در حوزه فنی و اجرایی 
در استان بوشهر است که همزمان با ایام اهلل دهه فجر به بهره برداری 

می رسد.
مهندس رستمی افزود : در بخش راه، بهسازی و تعریض محور دلوار – 
پارک ساحلی ، بهسازی محور گورکات – چغادک ، بهسازی و تعریض 
باند رفت و برگشت قطعه دوم شش خطه بوشهر – برازجان در برنامه 

افتتاحیه دهه فجر قرار دارد.
وی تصریح کرد:  تکمیل واریانت گزبلند – زیارت ، بهسازی خروجی 
محور گناوه به سمت قلعه حیدر از جمله پروژه های قابل افتتاح در 

بخش راه است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: در این ایام دربخش راه 
روستایی نیزراه دسترسی به دانشگاه آزاد دلوار، احداث پل 5 دهانه 3 
متری در محور گلکی– شورکی، تبدیل آبنمای درازی به پل سنگی، 
احداث محور روستایی طلحه – شاه پسر مرد ، تکمیل قطعه میانی راه 
روستایی گردنه گچ و بهسازی محور سه راهی چاه مبارک به کنار خیمه 

با حضور مسؤوالن استانی و با هدف افزایش ایمنی افتتاح می شود .
اهرم–  دوم  قطعه  احداث  پروژه  پنج  : همچنین  ادامه گفت  در  وی 
فراشبند  خروجی دوم بوشهر حدفاصل گزبلند– شیف  اصالح تقاطع 
غیر همسطح ورودی برازجان، بهسازی محور تنگ زرد – کلمه، بهسازی 
محور دهرود – تنگ ارم نیز همزمان ایام ا... دهه فجر با اعتباری بالغ بر 
یک میلیون یکصد و هشتاد و هشت هزار وهشتصد و سی میلیون ریال 

کلنگ زنی  می شود. 
مهندس رستمی با بیان اینکه برای احداث، بهسازی و تکمیل این پروژه 
ها از اعتبارات استانی و ملی هزینه شده است، اضافه کرد: با بهره برداری 
از این پروژه ها امکان دسترسی ایمن و راحت همراه با کاهش تلفات 
جاده ای برای هموطنانمان در استان بوشهر و مسافران و گردشگران 

فراهم می آید.
وی در رابطه با افتتاح پروژه ها در حوزه فنی و اجرایی اشاره کرد و 
گفت: احداث کتابخانه نخل تقی در شهرستان عسلویه به منظور ترویج 
کتابخوانی و ارتقاء سطح دانش در دهه فجر به بهره برداری خواهد 

رسید.

خبر خبر

زاده-  حسن  :فاطمه  زمان  پیام  خبرنگار   
بهره  از  مازندران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برداری 78 پروژه برقرسانی  با مبلغ 46 میلیارد و 
944 میلیون ریال در دهه فجر امسال خبر داد . 
از  برداری  بهره  با   : گفت  شهابی  قاسم  مهندس 
این پروژه ها 30 هزار و 799 خانوار از مزایای آن 

برخوردار می شوند. 
این  از  برداری  بهره  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
پروژه ها حدود51 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 
ضعیف احداث و 53 دستگاه ترانسفورماتور نصب 

و 74 روستا از نعمت آن بهره مند می شوند.  
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران افزود : این 
پروژه ها شامل تامین برق مسکن مهر، احداث و 
توسعه و اصالح و بهینه سازی شبکه های فرسوده 
روستایی و شهری، تقویت شبکه و برق رسانی به 

روستاهای بدون برق می باشد. 
شهابی یادآور شد: از 78 پروژه ای که در دهه فجر 
پروژه   17 رسد  می  برداری  بهره  به  جاری  سال 
پروژه،  نکا هر کدام 7  و  بابلسر  بابل، ساری   در 
سوادکوه 17 پروژه، آمل 9 پروژه، جویبار 4 پروژه، 
سیمرغ 6 پروژه، میاندرود  و گلوگاه هر کدام 2 

پروژه مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
اظهار  مازندران  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
نه ماهه نخست سال جاری 37 هزار  داشت: در 
به تعداد مشترکان حوزه توزیع  و 456 مشترک 
برق مازندران افزوده شده که تعداد مشترکان به 

است  رسیده  مشترک  هزار   280 و  میلیون  یک 
شبکه   کیلومتر   666 مدت  این  در  همچنین  و 
با ظرفیت  توزیع   و  251 پست  هزار  و  احداث 
121 مگاولت آمپر در نقاط مختلف استان نصب 

شده است.
وی پرداخت بموقع و غیرحضوری صورتحسابهای 
بر  گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  مصرفی  برق 
حاصل  درامد  ها،  یارانه  هدفمندی  قانون  اساس 
حامل  از  یکی  عنوان  به  برق  انرژی  فروش  از 
یارانه  پرداخت  تامین  منابع  از  انرژی  مهم  های 

برق  توزیع  شرکتهای  و  گردد  می  محسوب  ها 
به نمایندگی وزارت نیرو در وهله اول موظف به 
وصول بهای برق  و انتقال وجوه حاصل از ان به 

خزانه می باشند. 
 : افزود  مازندران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
محل  همین  از  توزیع   شرکتهای  این  بر  عالوه 
سازی  بهینه  و  اصالح  های  هزینه  بایست  می 
و  حقوق  پیمانکاران،  دیون  پرداخت   ، ها  شبکه 
تامین  را   ... و  مالیات  و  بیمه   ، پرسنل  دستمزد 
پیگیری  از  شرکت  این  هدف  بنابراین   . نمایند 

نقدینگی  کردن  فراهم  بدوا«  مطالبات  وصول 
تامین  و سپس  ها   یارانه  پرداخت   برای  دولت 
هزینه های مرتبط با خدمت رسانی به مشترکین  
برق می باشد و اگر شرایط الزم برای این اهداف 
قطعا«  نگردد  فراهم  یارانه  تامین   مخصوصا« 
دولت در قبال تعهدات خود دچار چالش شدید 
مقامات  اذعان  به  هم  در حال حاضر   . می شود 
عالی کشور بزرگترین دغدغه دولت در موعد مقرر 

یارانه ها است. 
ترین  از پر دغدغه  پایانی سال  شهابی ماههای 
و  دانست  مطالبات  وصول  ضرورت  در  ماهها 
سال  پایان  به  منتهی  ماههای  در  کرد:  تصریح 
و  حقوق  مضاعف  های  پرداخت  با  شرکت  این 
فروشنده  طلبکاران  و  پیمانکاران  فشار  عیدی، 
لوازم و تجهیزات برقی به همان نسبت با فشار 
نقدینگی  تامین  برای  باالدستی  مقامات  بیشتر 
سازمانها  رو  این  از  است.  مواجه  نیز  ها  یارانه 
مسئولین  و  مقامات  و  موسسات   ، نهادها  و 
خطه  فهیم   و  شریف  عزیز،  مردم  و  استان 
غنی  و  اصیل  فرهنگ  با  مازندران  سرسبز 
در  همراهی  و  همدلی  با  است  الزم  خویش 
در  محترم  دولت  تا  اقدام  ها  معوقه  پرداخت 
مواجه  جدی  چالش  با  خود  تعهدات  قبال 
رسانی  در خدمت  بیشتر  سربلندی  با  و  نگردد 

گماریم.  مردم همت  به 

با اعتباری بالغ بر 47 میلیارد ریال؛

78پروژهتوزیعبرقمازندرانبهبهرهبرداریمیرسد

همایش  هجدهمین  در  بهادری-اصفهان- 
ملی صنعت سبز که با حضور معاون رییس 
محیط  حفاظت  سازمان  رییس  و  جمهور 
حفاظت  سازمان  در  ماه  بهمن   5 زیست  
تندیس  شد،  برگزار  تهران  زیست  محیط 
به  جشنواره  این  سبز   خدمات  سیمین 

شرکت گاز استان اصفهان اعطاء گردید.
در این همایش، عملکرد فعالیت های زیست 
محیطی و خدمات سبز 246 واحد صنعتی 
قرار  ارزیابی  مورد  خدماتی  واحد   168 و 
صنعتی  واحد   39 تعداد،  این  از  که  گرفت 
و 24 واحد خدماتی موفق به دریافت لوح و 
تندیس جشنواره گردیدند. به بیان دیگر در 
همایش مذکور 63 واحد از بین 414 واحد 
افتخار  و  رسیده  نهایی  مرحله  به  داوطلب، 
کسب عنوان واحد سبز صنعتی و یا خدماتی 

را حائز شدند.
 شایان ذکر است؛ شرکت گاز استان اصفهان 
موتورخانه  کنترل  طرح  اجرای  بر  تاکید  با 

 153 به  گازرسانی  مرکزی،  حرارت  های 
دفاتر  به  خدمات  واگذاری   ،CNG جایگاه 
پیش خوان دولت، استقرار سیستم مدیریت 
ایزو  استاندارد  استقرار  پسماند،  جامع 
اصله  هزاران  قطع  از  پیشگیری   ،50001
درخت با گازرسانی به بیش از1377 روستا 
هزاران  قطع  از  پیشگیری  استان،  در سطح 
اتوماسیون  استقرارسیستم  با  درخت  اصله 
اداری، پیشگیری ازآلودگی هوا با گازرسانی 
به 45 شهرک و بیش از7هزار واحد صنعتی، 
تامین ساالنه بیش از یک میلیارد مترمکعب 
استان،  ونقل  حمل  درسیستم  گازطبیعی 
ساالنه  ازسوخت  پیشگیری  و  گازرسانی 
وسایرسوخت  مازوت  لیتر  ها  میلیارد 
مترمکعب  میلیارد   20 باتوزیع  مایع  های 
گازطبیعی نقش بسزایی در کاهش آلودگی 

هوا ایفا کرده است.
ایجاد  هدف،  با  سبز  صنعت  ملی  همایش 
اقتصادی  رشد  تجربیات،  تبادل  فضای 

همگام با کاهش آلودگی ها، برقراری ارتباط 
بین سازمان حفاظت محیط زیست  سازنده 
مناسب  بستر  ایجاد  و  صنعتی  واحدهای  و 
می  برگزار  المللی  بین  بازارهای  در  رقابت 
و خدماتی  واحدهای صنعتی  در  گردد که  
شرکت کننده  باید محصولی تولید شود که 
به لحاظ بین المللی محصولی سبز باشد. چرا 
که در شرایط حاضر اصل رقابت در دنیا بر 

حفظ محیط زیست گنجانده شده است.
الزم به ذکر است، شرط حصول موفقیت در 
این همایش احراز حداقل 70 امتیاز از 100 
امتیار بوده است، ولی واحدهایی که موفق به 
اخذ حداقل 65 امتیاز شدند نیز مورد تقدیر 
 4 همایش  این  در  گرفتند.  قرار  جشنواره 
لوح زرین، 61 لوح سیمین و 14 واحد قابل 

تقدیر انتخاب و معرفی شدند.

در راستای عملکرد فعالیت های زیست محیطی؛

تندیسسیمینخدماتسبزبهشرکتگازاستاناصفهانتعلقگرفت
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دادنامه

پرونده کالسه 9409981295500936 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 
جویبار )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509971293901085 

شاکی: آقای پژمان شیر علی پور فرزند محمد علی به نشانی مازندران- جویبار 
روستای پایین زرین کال منزل پدری

متهم:
آقای عباس جامه بزرگ فرزند امیر به نشانی تهران شهر قدس خیابان عمارت خ 

جنت کوچه فروتن پالک 4
اتهام: کالهبرداری) تحصیل مال از طریق نامشروع(

تصمیم دادگاه: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت بصدور رأی 

مینماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای عباس جامه بزرگ که هویت کاملتر و نشانی آن اعالم 
نشده دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع در برداشت وجه بمبلغ ده میلیون 
و نهصد و نود هزار ریال از حساب بانکی آقای پژمان شیرعلی پور فرزند محمد 
علی، دادگاه با توجه به شکایت نامبرده اخیر استعالمات بعمل آمده از بانکهای 
بانک  از سوی  به نشانی اعالمی  ناحیه دادسرا، عدم شناسایی متهم  از  مربوطه 
کیفر خواست صادره از ناحیه جانشین دادستان و اینکه متهم علیرغم ابالغ از 
اتهام  به  طریق نشرآگهی هو در دادسرا و هم در دادگاه حاضر نشده و نسبت 
قانون   2 ماده  باستناد  است  محرز  اش  بزهکاری  نیاورده  بعمل  دفاعی  مذکور 
تشدید مجازات اسالمی مرتکبین اختالس و ارتشاء و کالهبرداری مصوب 1364 
به  را  نامبرده  نظام  و 1367 مجمع تشخیص مصلحت  اسالمی  مجلس شورای 

تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم مینماید.
از ابالغ قابل واخواهی در این  رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس 
دادگاه و ظرف بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدید نظر در یکی از محاکم 

تجدید نظر استان مازندران میباشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار- سید محمد اسداله پور

دادنامه

شماره پرونده 12/405/95   شماره دادنامه:95/7/14-932
با وکالت رضا حسن  نژاد شیاده فرزند سید ظهیر  خواهان: سید مهدی یحیی 

زاده- بآدرس: بابل خ شیخ طبرسی ساختمان پارسیان ط دوم دفتر وکالت 
خوانده: کامروز تناسان فرزند یداله مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه
رأی قاضی شورا

 در خصوص داعوی سید مهدی یحیی نژاد شیاده با وکالت حسن زاده بطرفیت 
کامروز تناسان بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 20/000/000 ریال بانضمام هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده 
به  یکفقره چک  تاریخ 94/3/27  دارد خوانده در  بیان می  بدین شرح  خواهان 
شماره 408265 به عهده بانک ایران زمین صادر نموده که در تاریخ سر رسید 
فتوکپی  که  گردید  پرداخت  عدم  گواهی  به  منجر  که  نموده  مراجعه  بانک  به 
مستندات ضمیمه سابقه می باشد. در قبال دعوی خواهان، خوانده با وصف ابالغ 
قانونی بعمل آمده در شورا حضور ندارد و الیحه ای ارائه ننموده است فلهذا با 
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده خصوصا اصل استناد خواهان،خواسته 
خواهان ثابت و موجه تشخیص و به استناد مواد 198و 522و 519و 515 قانون 
بمبلغ 20/000/000  به محکومیت تضامنی خوانده  آئین دادرسی مدنی حکم 
ریال اصل خواسته و مبلغ 350/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید چک  لغایت تاریخ وصول محکوم به وفق نرخ تعیینی از سوی 
غیابی  صادره  رای  مینماید  اعالم  و  صادر  خواهان  در حق  ایران  مرکزی  بانک 
میباشد و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه میباشد و 
پس از انقضاء تاریخ اعالم شده ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل تجدید نظر در 

دادگاههای عمومی بابل میباشد.
قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف بابل- خیری زاده

آگهی مزایده نوبت اول

در پرونده اجرائی شماره 940245 شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی 
تنکابن، له جعفر پسندی با وکالت بعدی آقای همایون همائی بطرفیت ذبیح اله 
الریجانی شلری محکوم علیه محکوم می باشد به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 
یکصد و شصت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 11990000 ریال 
زمان  لغایت  زمان صدور چکها  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت 
اجرای حکم در حق محکوم له و نیز مبلغ 82500000 ریال هزینه اجرائی در 
حق دولت جمهوری اسالمی ایران، محکوم له در قبال طلب خود ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان، قطعه 5 تفکیکی واقع در طبقه سوم، دارای پالک ثبتی 1774 
فرعی از 296 فرعی از 3- اصلی بخش 3 ثبت تنکابن، به نشانی: تنکابن- ساحل 
طالئی- خیابان اول سمت راست )شهید چمران( ساختمان ساحل 2 طبقه سوم 
بوده  سمسکندی  نیکزاد  عباس  نام  به  مترمربع   80/82 مساحت  به  واحد6  د 
سرویس  خواب،آشپزخانه،  دو  دارای  و  ساختمان  شمالی  قسمت  در  واحد  که 
آپارتمان  باشد.  می  همکف  طبقه  در  انباری  دارای  و  هال  حمام،  و  بهداشتی 
حدودأ قدمت 5 ساله داشته و فاقد پارکینگ می باشد که پالک ثبتی مذکور 
توقیف گردیده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزش آپارتمان فوق 
الذکر با توجه به موقعیت مکانی هر قرار هر متر مربع 13/000/000 ریال که 
مواد  اجرای  در  لذا  است.  گردیده  ارزیابی  ریال   1/050/660/000 آن  مجموع 
51و 137 قانون اجرای احکام مدنی، واحد مسکونی موصوف معادل محکوم به و 
هزینه های اجرائی در روز یک شنبه مورخه 1395/12/22 از ساعت 11 الی 12 
ظهر از طریق مزایده در دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی تنکابن بفروش میرسد 
قیمت  باالترین  هرکس  و  شروع  نموده  تعیین  کارشناس  که  قیمتی  از  مزایده 
را قبول نماید مال متعلق به اوست. خریدار باید ده درصد بهای پیشنهادی را 
فی المجلس و مابغی را ظرف یک ماه بصندوق سپرده دادگستری واریز نماید. 
به دفتر شعبه دوم  تاریخ مزایده  از  به خرید مال میتوانند 5 روز قبل  طالبین 
اجرای مدنی دادگستری تنکابن مراجعه با هدایت و راهنمائی دادورز اجرا مال 
را مالحظه و مشاهده نمایند و در صورت تمایل در تاریخ مزایده مقرر در مزایده 

شرکت نمایند. م.الف:1029/95
مدیر اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگاه حقوقی تنکابن- سمائی

دادنامه

پرونده کالسه 9509981295100113 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 
جویبار )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509971293901223 

شاکی آقای جواد پاک زاد فرزند حسن با وکالت آقای شاهین مصلحی جویباری 
فرزند رحمان به نشانی مازندران – جویبار- جویبار خ امام خمینی ط 2 بانک 

قوامین 
متهمین: 1- آقای حسین پاکزاد فرزند محمد به نشانی مازندران – جویبار 2- 

آقای فرشاد پاکزاد فرزند علیرضا به نشانی مازندران – جویبار کرد کال
به اشخاص عادی 4-ضرب و جرح  اتهام ها: 1- تهدید 2- تخریب 3- توهین 

عمدی
رای دادگاه- در پرونده امر در خصوص اتهام آقای فرشاد پاکزاد فرزند علیرضا 
ساکن  )محمد(  علیرضا  فرزند  پاکزاد  و حسین  کردکال  جویبار  ساکن  )محمد( 
و  فحاشی   -2 آثار  بدون  ایراد ضرب  و  فحاشی   -1 متهمند  ترتیب  به  کردکال 
از منظر  پاکزاد  آقای جواد  ای موضوع شکایت  نقره  پژو 405  اتومبیل  تخریب 
تنظیمی  صورتجلسه  و  گزارش  پرونده  محتویات  و  اوراق  جامع  حسب  دادگاه 
مرجع انتظامی مودای گواهی گواهان در مرجع انتظامی و اینکه متهمین علیرغم 
ارسال  ای  دفاعیه  الیحه  و  نشده  حاضر  دادگاه  جلسه  در  آگهی  نشر  و  احضار 
ننمودهند و سایر قرائن و امارات از جمله تصویر خودرو تخریب شده بزهکای 
قانون  608و669و677  مواد  به  مستند  لهذا  است  مسلم  و  محرز  نامبردگان 
قانون مجازاتهای  مجازات اسالمی مصوب 1375 )تعزیرات( و ماده 567و134 
اسالمی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهم ردیف اول به تحمل 74 ضربه 
شالق تعزیری درجه 6 از بابت اتهام فحاشی و تحمل شش ماه حبس تعزیری 
درجه 7 از بابت ایراد ضرب بدون آثار و متهم ردیف دوم را به تحمل 74 ضربه 
شالق تعزیری درجه 6 از بابت فحاشی و با توجه به اینکه شاکی متعاقبا دست 
نوشته ای از همسر خود بتاریخ 1395/10/20 ارائه نموده که در آن تعلق شش 
دانگ خودرو و موضوع تخریب به شوهرش )شاکی( اظهار و اقرار شده است که 
موید این امر هم رونوشت فروشنامه عادی تنظیمی 1395/05/28 که حکایت 
از فروش خودرو موصوف به غیر متوسط شاکی را دارد. نتیجا اگر چه خودرو به 
ظاهر رسما بنام همسر شاکی )خانم معصومه علی نژاد سراجی( میباشد اما در 
عمل و اقرار کتبی مشارالیها شاکی پرونده از منظر دادگاه مالک حقیقی شش 
دانگ فرض می شود لذا بنا مراتب فوق متهم ردیف دوم را نیز بلحاظ ارتکاب 
تخریب خودروی شاکی به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه 5 محکوم می 
نماید. شایان ذکر است در خصوص هر یک از متهمین فوق الذکر صرفا مجازات 
جرم اشد قابلیت اجرا را دارد آرا صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از انقضا مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران میباشد.
دادرس شعبه 102 کیفری 2 جویبار

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

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

اول/ هیات   95/10/28 مورخ   139560331009005095 شماره  راي  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای/خانم محمد میرزائی فرزند فخرالدین بشماره شناسنامه 
8 کدملی 5579670966 بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 148/05 
در  واقع  اصلی   -155 از  فرعی   490 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع 
از مالکین رسمی خانم ها شهین مشکی و ملیحه لسانی و  جوادآباد خریداری 
فاطمه جعفری مشکی که سند مالکیت آنها ذیل ثبت صفحه 445 دفتر 219 به 
نام نامبردگان صادر و تسلیم گردیده و نیز انتقال ملک از مشارالیها به متقاضی 
به صورت سند عادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند مي  اعتراضي داشته  مالکیت متقاضي  سند 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 50599  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/11/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/2

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالك

آگهی دادنامه

احکام:311/95-مرجع  پرونده:610/3/95حقوقی-شماره  کالسه  شماره 
مستقردردادگستری- دزفول  اختالف  حل  شورای  رسیدگی:قاضی 

تزروفرزند:حسنعلی  رسیدگی:95/9/30-خواهان:حجت  تاریخ 
رشکن  حافظ5-خوانده:اسداله  خیابان  شهرچغامیش  ساکن:دزفول 
شورا                                                                                                                                              قاضی  رای  وجه  مطالبه  المکان-خواسته:  مجهول  ساکن:دزفول 
اسداله  آقای  تزروبه طرفیت خوانده  اله  درخصوص دعوی خواهان،آقای حجت 
رشکن به خواسته مطالبه مبلغ101000000ریال بابت باقی مانده ثمن فروش 
بااین  تاخیرتادیه  وخسارت  دادرسی  هزینه  ومطالبه  خوانده  به  ای  علوفه  ذرت 
توضیح که خواهان مبلغ خواسته اش راکاهش داده است باتوجه به شرح اظهارات 
مویدصحت  که  خواهان  ازسوی  شده  معرفی  گواهان  ومفادگواهی  خواهان 
وعدم  باوجودنشرآگهی  حضورخوانده  عدم  به  باشدوباتوجه  می  خواهان  ادعای 
خواهان  ادعای  شوراباپذیرش  بنابراین  اش  ذمه  برائت  اثبات  برای  دلیلی  ارائه 
محکومیت  به  رای  مدنی  دادرسی  آئین  استنادمواد519،198و522قانون  به 
به  وهمچنین  خواسته  اصل  بابت  مبلغ101000000ریال  پرداخت  به  خوانده 
دادخواست  تقدیم  ازهنگام  مرکزی  بانک  دیرکردبرابرشاخص  خسارت  پرداخت 
می  صادرواعالم  خواهان  درحق  برابرتعرفه  دادرسی  وهزینه  تاروزپرداخت 
نمایدرای صادره غیابی است وظرف بیست روزپس از ابالغ واقعی قابل واخواهی 
های  تجدیدنظردردادگاه  روزقابل  بیست  مدت  ظرف  وسپس  مرجع  درهمین 

عمومی)حقوقی(شهرستان دزفول می باشد.
قاضی شورای حل اختالف دزفول-محسن یزدانی

رونوشت اگهی  حصر وراثت

خانم/ آقای سکینه رستمی  به شماره شناسنامه - به شرح دادخواست به کالسه 
951007 از این دادگاه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان قدرت رستمی  به شماره شناسنامه 4 در تاریخ 1395/4/24 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه 

است به:
1-سکینه رستمی فرزند قدرت به ش ش 474 صادره از هشترود نسبت فرزند 

2-فاطمه رستمی فرزند قدرت به ش ش 4890170677 صادره از ساوجبالغ 
نسبت فرزند 

3-دلشاد زمانی فرزند سعداله به ش ش 3 صادره از هشترود نسبت همسر 
آگهی می  نوبت،  را در یک  مزبور  تشریفات مقدماتی درخواست  نجام  با  اینک 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  و  اعتراضی دارد  تا هر کس  نماید 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.م/الف 738
رئیس شعبه3 حل اختالف هشتگرد

آگهی موضوع 

ماده3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی
نظربه اینکه دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
آقای/خانم  شماره3936/ه2مورخ86/9/15تصرفات  رای  برابر  فاقدسندرسمی 
شماره  زرگانی  وسعاده  زرگانی  باوی،حسین  شکوه،حکیمه  حسینی  مصطفی 
ساختمان  یکباب  به  نسبت  شماره  کدملی  ازاهوازفرزنددارای  صادره  شناسنامه 
پالک2690/210واقع  ازششدانگ  درقسمتی  مساحت146/51مترمربع  به 
خدادادی  ازعلی  الواسطه  سیدمطرودمع  بنام  اخبارخروجی  دربخش2اهواز 
فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب  برابرماده3قانون  گردیده  منجربصدوررای 
تصرفات  به  نسبت  گرددتاهرکس  می  آگهی  عموم  اطالع  روزجهت  پانزده 
این آگهی  اول  انتشارنوبت  باشدازتاریخ  اعتراض داشته  ایشان  ومالکیت  مفروزه 
اهوازتسلیم  اسنادوامالک  ثبت  اداره  خودرامستقیمابه  اعتراض  دوماه  بمدت 
تسلیم  ازتاریخ  ماه  نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک  ورسیددریافت 
اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه 
اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعد 
شماره  خواهدنمود.     بصدورسندمالکیت  اقدام  برابرمقررات  ثبت  مقرراداره 
م.الف)5/4728(         تاریخ انتشارنوبت اول:1395/11/16                      تاریخ 

انتشارنوبت دوم:1395/11/30
شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالك ناحیه دواهواز

آگهی مفقودی
صدور94/6/7به  شماره2996582تاریخ  به  هوشمندراننده  کارت   
ازشادگان  صادره  البوبالدی  نعیم  بنام  باری  کدملی1899958975راننده 

مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان شادگان

آگهی مفقودی

LXXU7مدل  سواری  سمند  روی  فروش(خود  )فاکتور  کمپانی  سند 
-34 انتظامی  شماره  به  روغنی  صدفی  سفید  رنگ  1392به 
شاسی  شماره  موتور124K0234761و  شماره  199ص56و 
گردیده  مفقود  عصاریان  سپیده  نام  NAAC91CCVDF636055به 

است. اعتبار ساقط  درجه  از  و 
شهرستان دزفول  

آگهی
با سالم و احترام مخاطب محترم آقای محرمعلی اسالمی قانع فرزند مرحوم حسین 
وکالتنامه  برابر  وکالتا  علی  امیر  فرزند  حبیبی  جالل  آقای  اینکه  به  توجه  با 
آقای سیاوش اسالمی زر  از طرف  21367-91/12/9 دفتر خانه 177 اصفهان 
احدی از وراث مرحوم حسین حسینعلی از پالک ثبتی 314 فرعی از 339 اصلی 
تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به سهم االرث ایشان نمودند و چنین اعالم 
داشتند اصل سند مالکیت پالک مذکور دارید در ید شما میباشید پس از رویت 
این اخطاریه 10 روز مهلت دارید اصل  سند مالکیت را به این اداره تحویل نمایید 
در غیر اینصورت برابر مقررات نسبت به صدور سند اقدام خواهد شد .م/الف 741

افخمی –ریس ثبت اسناد و امالك ساوجبالغ 

متعادلشدنمنابعومصارفآبتاپایانبرنامهششم
وزیر نیرو با بیان اینکه در حال حاضر حدود 73 درصد از کل روستاهای 
کشور تحت پوشش شبکه های مطمئن آب هستند گفت: توجه ویژه ای 
در برنامه ششم توسعه به مدیریت مصرف آب شده و قرار است تا پایان 
برنامه ساالنه 11 میلیارد متر مکعب کاهش یابد تا منابع و مصارف آب 

به تعادل برسد.
حمید چیت چیان با اشاره به خشکسالی های 17 سال گذشته گفت: 
اتفاق افتاده برای رطوبت خاک در کشور بسیار مخرب بوده و متاسفانه 
خشکسالی های مکرر دامنگیر کشور بوده پس باید با اصالح الگوهای 
مصرف و شیوه های آبیاری به اهداف خود که همانا تعادل در منابع و 
مصارف آب است کمک کنیم. وزیر نیرو با اشاره به وضعیت آبرسانی به 
روستاها گفت:از سال 92 که هیچ ردیف ملی برای آبرسانی به روستاها 
وجود نداشت و برای 6500 روستای کشور به صورت تانکر آبرسانی 
می شد تالش کردیم تا ردیف و اعتبار مناسبی برای آبرسانی روستایی 
اختصاص یابد که خوشبختانه با مساعدت مقام معظم رهبری 500 
میلیون دالر برای آبرسانی روستایی از صندوق توسعه ملی اختصاص 

و اخذ شد.
وی تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از 5200 روستا به 
آب آشامیدنی مطمئن دسترسی پیدا کرده اند و تنها در همین ایام دهه 
فجر پروژه آبرسانی به 525 روستا افتتاح می شود، و آبرسانی به 1375 

روستای دیگر کلنگ زنی می شود.

کمیتهمدیریتبحرانگازتشکیلشد
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ثبت رکورد جدید مصرف 
گاز در بخش خانگی و تجاری گفت: کمیته مدیریت بحران مصرف گاز 

در استان های شمالی کشور تشکیل شد. 
مجید بوجارزاده درباره آخرین وضعیت مصرف گاز طبیعی در کشور، 
گفت: با کاهش شدید دمای هوا و بارش برف در اکثر استان های کشور، 
متوسط مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری به 525 میلیون 

مترمکعب در روز رسیده است.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه روز گذشته با وجود 
به  گاز  مترمکعب  میلیون  اما حدود 80  خانگی  گاز  افزایش مصرف 
صنایع بزرگ و عمده و حدود 70 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه های 
کشور تحویل شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی گاز هیچ یک از 
شهرهای کشور قطع نشده و با افت فشار گاز در سطح شبکه سراسری 

روبرو نیستیم.
این مقام مسئول همچنین در خصوص قطعی های پراکنده گاز در 
سطح شهر رشت هم توضیح داد: این قطعی به دلیل افت شبکه گاز 
شهری نبود و مشکل فنی در منازل مشترکان بوده که در حال رفع 

است.
بوجارزاده درباره قطع گاز جایگاه های سی ان جی، بیمارستان، نانوایی 
و ادارات دولتی استان های شمال کشور به ویژه گلستان و مازندران هم 
بیان کرد: هر بخش خدمات رسانی که امکان استفاده از سوخت مایع 
به جای گاز طبیعی داشته گاز آنها را قطع کرده و شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی سوخت مایع در اختیار این واحدها قرار داده است. 
سخنگوی شرکت ملی گاز با اشاره به تشکیل کمیته مدیریت بحران 
گاز در استان های گلستان و مازندران، تبیین کرد: با سفر مدیرعامل 
و مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز و مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران 
به گلستان و سپس مازندران، کمیته مدیریت مصرف گاز تشکیل شده 

تا از هرگونه قطعی گاز مشترکان خانگی جلوگیری شود.

تولیدنفتجهان1/4میلیونبشکه
درروزکاهشیافت

وزیر انرژی روسیه با اشاره به آمارهای اولیه گفت، 
تولیدجهانی نفت در ماه گذشته میالدی به میزان 

1.4 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. 
به  اشاره  با  روسیه  انرژی  وزیر  نواک،  الکساندر 
ماه  در  جهانی  نفت  تولید  گفت،  اولیه  آمارهای 
گذشته میالدی به میزان 1,4 میلیون بشکه در روز 

کاهش یافته است.
سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( و سایر 
تولید کنندگان از جمله روسیه در ماه دسامبر توافق 
کرده بودند که تولید خود را در نیمه نخست سال 
جاری میالدی به میزان حدود 1,8 میلیون بشکه 

در روز کاهش دهند.
روسیه گفته که تولید خود را تا پایان سه ماهه 
نخست سال به میزان 200 هزار بشکه و پس از آن 
به میزان 300 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد.
نواک در جریان نشستی با والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهوری روسیه گفت: »برخی کشورها بیش از رقم 
تعیین شده تولید خود را کاهش داده اند و جلوتر از 
برنامه ریزی حرکت می کنند.« وی افزود، مسکو نیز 
در زمینه کاهش تولید جلوتر از برنامه زمان بندی 
حرکت می کند. وی به منبع این آمارهای اولیه 

اشاره ای نکرد.
سال  اواسط  تا  بازار  دارد  انتظار  وی  افزود،  نواک 
جاری میالدی به توازن برسد و اینکه قیمت نفت 
اکنون به سطح عادالنه بسیار نزدیک تر شده است.

تحریماحتمالیایرانتوسطآمریکا
قیمتنفتراافزایشداد

به دنبال انتشار خبرهایی در مورد احتمال وضع 
تحریم های جدید علیه چند شرکت ایرانی از سوی 
دولت جدید آمریکا و تشدید تنش های ژئوپلتیک 

بین دو کشور قیمت نفت رو به افزایش گذاشت. 
انتشار خبرهایی در مورد احتمال وضع تحریم های 
جدید علیه چند شرکت ایرانی از سوی دولت جدید 
آمریکا و تشدید تنش های ژئوپلتیک بین دو کشور 
موجب شد تا قیمت نفت در روز جمعه افزایش یابد.
اظهارات الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه که گفته 
تولید کنندگان نفت تولید خود را مطابق با توافق 
ماه دسامبر کاهش داده اند نیز در افزایش قیمت 

نفت موثر بود.
رویترز دیروز به نقل از منابع آگاه گزارش داد، به 
دولت  ایران،  بالستیک  موشکی  آزمایش  دنبال 
ترامپ خود را برای اعمال تحریم های جدید علیه 

بیش از 20 شرکت ایرانی آماده می کند.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
پس از کاهش 24 سنتی در جلسه قبل، با 21 
سنت، معادل 0,4 درصد افزایش به 56 دالر و 77 

سنت رسید.

کوتاه از انرژینفت در جهان

معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز ذخیره سازی بنزین 
برای تامین سوخت مورد نیاز مردم در ایام نوروز، 
جزئیات طرح جدید سامان دهی سهمیه گازوئیل 

خودروهای درون شهری کشور را تشریح کرد. 
بنزین  تامین  برنامه های  درباره  کاظمی  عباس 
نوروزی، گفت: هم اکنون ذخیره سازی برای بنزین 
و گازوئیل مورد نیاز مردم به ویزه برای روزهای 

پایانی اسفند ماه و ایام نوروز آغاز شده است.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه با توجه به روند 
تولید و ذخیره سازی نگرانی برای تامین سوخت و 
به ویژه بنزین مورد نیاز برای ایام نوروز وجود ندارد، 
تصریح کرد: هم اکنون حجم ذخیره سازی بنزین 
کشور به بیش از یک میلیارد لیتر افزایش یافته 

است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی همچنین در خصوص آغاز فرایند ثبت نام 
اظهار  گازوئیل،  سهمیه  دریافت  برای  خودروها 
داشت: تاکنون با اجرای طرح تخصیص گازوئیل بر 
اساس میزان پیمایش به طور متوسط روزانه حدود 

هشت میلیون لیتر در مصرف این فرآورده نفتی 
صرفه جویی حاصل شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه فاز اول این طرح 
صرفا برای خودروهای گازوئیل سوزی اجرا شد که 

در مسیرهای برون شهری رفت و آمد می کردند و 
دارای بارنامه بودند، اظهار داشت: در مرحله دوم 
اجرای این طرح ثبت نام از خودروهای دیزلی که 

در داخل شهرها ثبت می کنند، آغاز شده است.

مرحله  این  در  اینکه  اعالم  با  کاظمی 
برای  بیشتر  که  سوزی  گازوئیل  خودروهای 
حمل بار، مصالح ساختمانی و مسافر در داخل 
کنند،  نام  ثبت  باید  می کنند  تردد  شهرها 
اساس  بر  باید  اساس  این  بر  کرد:  خاطرنشان 
اطالعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
این دسته خودروها در مدت زمان تعیین شده 
سهمیه  دریافت  منظور  به  نام  ثبت  به  نسبت 

اقدام کنند.
کاظمی معاون وزیر نفت همچنین هفته جاری در 
جمع خبرنگاران هرگونه افزایش قیمت گازوئیل 

برای سال 96 را رد کرده است.
بر اساس اطالعیه شرکت ملی پخش فرآورده های 
دیزلی  خودروهای  دارندگان  تمامی  ایران  نفتی 
دهم  تا  باید  شهری  درون  مسافر  و  بار  حمل 
اسفند ماه امسال نسبت به ثبت نام برای دریافت 
سامانه های  طریق  از  خود  گازوئیل  سهمیه های 
الکترونیکی و سپس مراجعه به شهرداری منطقه 

سکونت اقدام کنند.

معاون وزیر نفت خبر داد:

ذخـیرهسـازیبـنزیننـوروزیآغـازشـد

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: 
دیگر نیازی به واردات گاز از کشور ترکمنستان نداریم و 
رابطه ما با ترکمنستان مبتنی به نیاز یا برطرف کردن نیاز 

نخواهد بود بلکه مبتنی بر همکاری تجاری خواهد بود. 
حمیدرضا عراقی در حاشیه جلسه اضطراری مدیریت بحران 
استان گلستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آمدن ما 
به استان های شمالی به این جهت بود که یکی از مناطقی 
که تقریبا بحث گازرسانی در آنجا مشکالت خاص خودش 
را داشته گلستان و مازندران بود که با وجود سرمای شدید 
سراسر کشور خوشبختانه با رعایت مردم و صرفه جویی 

انجام شده،  مشکلی ایجاد نشد.
وی افزود: اما در چند روز آینده به علت سرمای شدیدی 
که در سراسر کشور وجود دارد خواهش ما این است که 
مشترکان مصارف خانگی رعایت و صرفه جویی کنند و 2 
درجه بخاری ها و شوفاژها را کم کنند تا بتوانیم گاز پایدار 

برای همه مردم داشته باشیم.
ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل  و  نفت  وزیر  معاون 
تصریح کرد: براساس آمار موجود کامال مصرف گاز خانگی 
استان های مازندران و گلستان در مقایسه با دیگر استان های 
کشور در زمان سرما به علت سرمای خاص شمال بیشتر 
است و این می طلبد که رعایت بیشتری برای صرفه جویی 
شود. وی گفت: شاید یکی از علت های این مصرف باال 
ساختمان ها باشد که از استانداردهای مورد نظر برخوردار 

نیست و در این ساختمان ها طراحی انرژی نشده است.
این  جبران  علت  به  صورت  هر  در  کرد:  اظهار  عراقی 

محدودیت ها یکی از مهم ترین راه حل هایی که به نظر 
می آید صرفه جویی در گاز منازل است تا در چند روز سرد 
آینده با افت فشار روبه رو نشویم و از چند روز آینده زمستان 

تمام می شود.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: در 
گلستان و مازندران با رعایت خود مردم می توانیم زمستان را 

بدون حادثه و قطع گاز پشت سر بگذاریم.
وی افزود: گاز یک جریان طبیعی دارد که تاکنون بحث 
سهیمه بندی مطرح نبوده اما چیزی که برای گلستان در 
نظر گرفته شده بود و استانداری به ما گفته بود 9 میلیون 
مترمکعب  میلیون  در حاضر 10,5  که  است  مترمکعب 
مصرف می شود. عراقی گفت: به ازای هر مشترک در 24 
ساعت باید 18 میلیون مترمکعب مصرف شود که در حال 

حاضر در گلستان 21 تا 22 مصرف شده است.
وی تصریح کرد: به علت اینکه اهمیت زیادی برای عدم 
قطع گاز منازل دادیم بعضی از صنایع ما در سطح کشور به 
خصوص در گلستان قطع شده که باید به سوخت جایگزین 
داشته باشند. معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایران اظهار کرد: ادارات دولتی را گفتیم رعایت کنند 
و در برخی موارد که رعایت نکردند پنج شنبه و جمعه 

قطع کردیم.
وی درباره علت تعطیلی مدارس هم گفت: این چند روز 
روند سرما بگذرد ما مشکلی برای تامین گاز نداریم و گاز 
جایگاه های سی ان جی ما هم که برای چند روز قطع شده، 

دوشنبه هفته جاری برطرف می شود.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی 
نفت ایران از مذاکره با شرکت توتال 
ساخت  باالدستی،  زمینه  در  فرانسه 
تجهیزات، خدمات حفاری و خدمات 
مهندسی  های  بخش  و  فراساحلی 

خبر داد. 
دکتر غالمرضا منوچهری با اشاره به 
ایران  به  فرانسوی  هیئت  اخیر  سفر 
به ریاست ژان مارک آیرو، وزیر امور 
نمایندگان  که  کشور  این  خارجه 
همراهی  را  او  فرانسوی  شرکت   60 
مدیرعامل  گفت:  کردند،    می 
را  ایران مذاکراتی  شرکت ملی نفت 
این  با شرکت های فرانسوی که در 
سفر حضور داشتند، انجام داده است.
شرکت  با  مذاکره  داد:  ادامه  وی 
ساخت  باالدستی،  زمینه  در  توتال 
تجهیزات، خدمات حفاری و خدمات 
های  بخش  کل  در  و  فراساحلی 
مربوط به مهندسی انجام شده است.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی 
 HOA نفت ایران با اشاره به امضای
ماه  آبان  فرانسه در  توتال  با شرکت 
امسال، تصریح کرد: کار اجرایی این 
 11 فاز  توسعه  منظور  به  شرکت 

پارس جنوبی عمال شروع شده است.
منوچهری با بیان این که شرکت ملی 
نفت ایران به دنبال ارتقای سرعت و 
کیفیت حفاری در دکل های ایرانی 
مشارکت  طریق  از  گفت:  است، 
فرانسوی،  و  ایرانی  های  شرکت 
کیفیت،  ارتقای  سرعت،  افزایش 
تجهیزات حفاری  و ساخت  خدمات 

ممکن و میسر می شود.
آبانماه   18 ایران  نفت  ملی  شرکت 
طرح  اصولی  موافقتنامه  امسال 
را  جنوبی  پارس   11 فاز  توسعه 
قراردادهای  جدید  الگوی  قالب  در 
از  متشکل  کنسرسیومی  با  نفتی 
نفت  ملی  شرکت  فرانسه،  توتال 
پتروپارس  و  چین)سی ان پی سی( 

امضا کرد. 
طرح   )HOA( اصولی  موافقتنامه 
به  جنوبی  پارس   11 فاز  توسعه 
ارزش چهار میلیارد و 800 میلیون 
دالر است که با به ثمر رسیدن این 
میلیون   56 روزانه  توسعه ای،  طرح 
مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران 
از این میدان گازی مشترک با قطر 

افزوده می شود .

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

دیگرنیازیبهوارداتگازازکشورترکمنستاننداریم
مذاکراتنفتیایرانوفرانسهبرای

گسترشهمکاریها
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تجهیز4میلیونهکتارازاراضیبهسیستم
آبیاریمدرنطی10سالآینده

به گفته معاون آب و خاک وزیر جهاد 
کشاورزی با اشاره  به اینکه در طول 
10 سال آینده چهار میلیون هکتار 
آبیاری  به سیستم  اراضی کشور  از 
که  گفت  می شود  تجهیز  مدرن 
برای سال جاری دو میلیارد و 400 
اجرای  اعتبار جهت  تومان  میلیون 
سیستم های آبیاری نوین تخصیص 
داده خواهد شد. علی  مراد اکبری در 

جشن ملی ثبت جهانی قنات قصبه گناباد و 10 قنات ایرانی دیگر در 
محل سالن همایش های کوثر دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه 
استفاده از سیستم های آبیاری نوین در کشاورزی سبب افزایش بهره وری 
محصوالت می شود، ادامه داد: علی رغم خشکسالی های متوالی در ایران، با 
استفاده از دستگاه های آبیاری نوین در سال جاری 14 میلیون تن گندم 

تولید که از این مقدار سه تن آن به سایر کشورها صادر شد.
 

 بانک
انتشارگواهیسپردهبانکملتازامروز

 انتشار مرحله چهارم اوراق گواهی سپرده مدت دار)عام( ویژه سرمایه 
گذاری بانام و الکترونیک بانک ملت از روز 16 بهمن ماه سال جاری آغاز 
می شود.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، با تصویب هیات مدیره و 
مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گواهی سپرده مدت دار ویژه 
سرمایه گذاری)عام( بانام و الکترونیک این بانک در سال جاری، در چهار 
مرحله منتشر می شود که مرحله چهارم آن به میزان 15 هزار میلیارد 
ریال و در واحدهای یک میلیون ریالی از روز شنبه 16 بهمن ماه امسال از 
طریق سامانه سیما و از سوی تمامی شعب بانک ملت شروع خواهد شد.بر 
اساس این گزارش، فروش این اوراق از امروز 16 بهمن ماه شروع شده و 
فروش تدریجی آن به مدت پنج روز کاری و تا  پایان ساعت کاری روز پنج 
شنبه 21 بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.بر این اساس، تاریخ 
انقضای اوراق مذکور یک سال پس از انتشار و نرخ سود علی الحساب آن 
ساالنه  15.5 درصد و نرخ بازخرید قبل از سررسید آن از سوی شعب 

بانک ملت، 13.5 درصد تعیین شده است.
 

طراحیمدلشبیهسازیمخازنتوسط
شرکتانرژیپاسارگاد

مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد گفت:شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب اکنون به این نتیجه رسیده که با مدیریت و طراحی 
مفاهیم استراتژی به انجام کارهای خود و تقویت سایر شرکت های نفتی 
داشت.مهدی  بسیار خوبی خواهد  نتایج  مساله  این  و  بپردازد  داخلی 
میرمعزی در مراسم انعقاد تفاهم نامه با مناطق نفت خیز جنوب که در 
تاریخ 10 بهمن ماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم با اجرای این 
تفاهم نامه بتوانیم به سهم خود برای رسیدن به اهداف شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب کمک و با قراردادهای برد برد به اهداف مشترک دست 
پیدا کنیم.وی افزود:هر چند در زمینه توسعه میادین بخشی از ریسک را 
شرکت ملی مناطق نفت خیز پذیرفته است اما در کارهای توسعه میادین 
به خصوص بخش تحت االرضی، ریسک باالیی وجود دارد که بر عهده ما 
خواهد بود.میرمعزی تصریح کرد: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به طور 
جداگانه کار حفاری و سرویس های حفاری را انجام می دهد و برای اولین 
بار طراحی مدل شبیه سازی مخازن را در کشور انجام داده است که به کار 

مدیریت پروژه ها کمک بسیار زیادی می کند.
 

 بانکپاسارگاد،جزودهبرندبرترخاورمیانه
بانک پاسارگاد در موفقیتی دیگر توانست با کسب جایگاه 175 در بین 
500 برند برتر بانکی جهان در سال 2017 و به  عنوان تنها بانک ایرانی 
در میان 10 برند برتر بانکی خاورمیانه، ایفای نقش کند و برای نظام 
بانکی کشور افتخار بیافریند.به گزارش روابط  عمومی بانک پاسارگاد، گروه 
برند مالی،نشریه بنکر  از گروه انتشاراتی تایمز مالی همه ساله نسبت به 
ارزیابی برند بانک های برتر جهان بر اساس شاخص های فرایند ایجاد 
برند، درآمدها و قدرت برند، ارزش ویژه برند و عملکرد آن در کسب سهم 
بازار اقدام می کند.در آخرین رتبه بندی نشریه بنکر منتشر شده در سال 
2017، بانک پاسارگاد در رقابتی فشرده با بانک های بین المللی موفق شد 
با 153 پله صعود، در جایگاه یکصد و هفتاد و پنجم برند برتر بانک های 
جهان و همچنین در فهرست 10 برند برتر بانک های خاورمیانه قرار گیرد 
و پیشرفت قابل مالحظه ای را به ثبت برساند. این موفقیت بانک پاسارگاد 
در صحنه بانکداری بین المللی افتخاری بزرگ نه فقط برای بانک پاسارگاد، 
بلکه موفقیتی عظیم برای نظام بانکی کشور در دوران پسا برجام است.

گفتنی است بانک پاسارگاد در سال 2015 و  در اولین حضور خود در این 
رقابت ها موفق به کسب جایگاه 328 در بین 500 برند برتر بانکی جهان 
 Bank of(  شده بود. این بانک همچنین به عنوان برترین بانک ایران
The Year( در سال 2016 از سوی نشریه بنکر انتخاب شده است.الزم 
به ذکر است ارزش مالی برند بانک پاسارگاد براساس رتبه بندی مذکور 
معادل 978 میلیون دالر ارزیابی شده که در صورت های مالی بانک مورد 

شناسایی قرار نگرفته  است.
 

 گشایشدوشعبهجدیدبانکپارسیاندرتهران
همزمان با فرارسیدن دهه فرخنده فجر، شعب کاتوزیان- یوسف آباد 
و دارآباد بانک پارسیان گشایش یافت.به گزارش روابط عمومی بانک 
پارسیان،در تاریخ 12بهمن ماه و با حضور مدیران ارشد بانک شعب بانک 
پارسیان دریوسف آباد و دارآباد در راستای برنامه توسعه شبکه شعب بانک 
و با هدف ارایه خدمات بهتر و دسترسی بیشتر مشتریان به خدمات بانکی، 
گشایش یافت.بر اساس این گزارش، شعبه دارآباد واقع در دارآباد، خیابان 
ابتهاج شرقی، نبش کوچه دالرا، پالک2 و شعبه کاتوزیان- یوسف آباد واقع 
در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، باالتر از خیابان 45، پالک 417، 

انواع خدمات ریالی و ارزی را به هموطنان ارایه می کنند.
 

 اقتصاد کالن
رشد2.5برابریواگذاریبهبخشخصوصی

دردولتیازدهم
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی 
سازی از افزایش واگذاری به بخش 
یازدهم  دولت  در  واقعی  خصوصی 
به میزان 2,5 برابر آن درسال های 
1380 تا 1392 خبر داد.سیدجعفر 
واگذاری  افزود:میزان  سبحانی 
از  سازی  خصوصی  سازمان  های 
تاسیس  سال  یعنی   1380 سال 
این سازمان تا کنون بیش از 140 

هزارمیلیارد تومان بوده به طور تقریب 40 درصد ازاین رقم طی دولت 
یازدهم انجام شده است.وی ادامه داد: از این منظر، عملکرد دولت مبنی بر 
انجام 40 درصد مجموع واگذاری های 15 سال اخیر دراین سه سال، قابل 
قبول است.سبحانی درباره عملکرد دولت یازدهم درامر خصوصی سازی 
گفت: زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی تا روی کار آمدن دولت 
یازدهم، مجموع واگذاری به بخش خصوصی واقعی معادل 18 درصد از 
واگذاری ها و میزان حضور بخش شبه دولتی نیز حدود 39 درصد بوده 
است.وی ادامه داد: این درحالی است که درمدت سه سال دولت یازدهم، 
میزان واگذاری به بخش خصوصی واقعی به 45 درصد افزایش یافته است.

توسعهبندرچابهارازبودجه
ساالنههندسهمگرفت

دولت هند پس از اتالف وقت بسیار، تالش می 
میلیون   22,5 ویژه  بودجه  اختصاص  با  تا  کند 
دالری برای توسعه بندر چابهار در بودجه سالیانه 
چین  و  کند.هند  جلب  را  ایران  اعتماد  خود، 
سال هاست که بر سر ساخت بنادری در اقیانوس 
آرام رقابت دارند اما اقدامات کند دولت هند در 
ابتدای توسعه بندر چابهار، سبب نارضایتی ایران 
در سال گذشته شده بود. اکنون، دولت هند قصد 
دولت  اعتماد  ویژه،  بودجه  اختصاص  با  تا  دارد 
ایران و دیگر کشورهای حاشیه اقیانوس هند را 
 ، از اتالف وقت بسیار  بازگرداند.دولت هند پس 
بندر چابهار  توسعه  برای  ویژه  بودجه  اختصاص 
در ایران در بودجه سالیانه خود آغاز کرد. دولت 
هند 22,5 میلیون دالر برای توسعه این بندر در 
از ماه مارس آغاز می  این کشور که  سال مالی 
شود، اختصاص داد.دهلی نو می ماه سال گذشته، 
قرارداد توسعه پایانه باری چند منظوره )به طول 
600 متر( و پایانه کانتینری )به طول 640 متر( در 
بندر چابهار را با دولت ایران به امضا رساند. دولت 
هند موافقت کرد تا این پایانه ها به تجهیزاتی به 

ارزش 85 میلیون دالر مجهز کند.
 

 صنعت
فهرستصادراتتجهیزاتپزشکی
تحریمیایرانبروزرسانیشد

اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
تجهیزات  فهرست  جدیدی،  اطالعیه  در  آمریکا 
به  مجدد  صادرات  یا  صادرات  برای  که  پزشکی 
ایران نیازمند دریافت مجوزهای ویژه از آمریکاست 
را بروزرسانی کرد.اداره کنترل دارایی های خارجی 
جدیدی،  اطالعیه  در  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
یا  برای صادرات  که  پزشکی  تجهیزات  فهرست 
صادرات مجدد به ایران نیازمند دریافت مجوزهای 
اساس  کرد.بر  بروزرسانی  را  آمریکاست  از  ویژه 
قانون 31 سی اف آر 560,530 قانون مبادالت 
فهرستی  وزارتخانه،  این  در  ایران  تحریم های  و 
صادرات  یا  صادرات  اجازه  پزشکی  تجهیزات  از 
مجدد به ایران را ندارند مگر اینکه مجوز ویژه ای 
از دولت آمریکا دریافت شود.این اطالعیه با هدف 
بروزرسانی و شفاف سازی این فهرست تجهیزات 

پزشکی منتشر شده است..
 

 بازار سرمایه
شاخصبورسدرسکونمطلق

 در هفته ای که گذشت تعداد یک میلیون برگه 
اوراق بدهی به ارزش 993 میلیارد ریال معامله 
شد که 59 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته 
را نشان می دهد.در پایان معامالت هفته منتهی 
به 13 بهمن ماه 95، شاخص کل قیمت و بازده 
نقدی بورس تهران با 0,8 درصد کاهش  نسبت به 
آخرین رقم خود در هفته گذشته با عدد 77 هزار 
و 975 واحد به کار خود پایان داد.بر اساس این 
گزارش در ابتدای معامالت هفته ای که گذشت 
شاخص کل بورس تهران )TEDPIX( به رقم 
روز  آخرین  در  و  رسید  واحد  و 714  هزار   77
کار  به  واحد  و 975  هزار  با عدد 77  معامالتی 
خود پایان داد.در این هفته  شاخص بازار اول نیز 
با 0,7درصد  دوم  بازار  شاخص  و  درصد  با 0,9 
کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.در 5 روز 
کاری این هفته ارزش کل معامالت اوراق بهادار به 
9477 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته 

قبل افزایش  9 درصدی را نشان می دهد.

خبر خبر

شیوه پیشنهادی در الیحه بودجه سال 96 برای 
افزایش سرمایه بانک های دولتی، اگرچه می تواند 
به تقویت توان تسهیالت دهی و باالرفتن نسبت 
کفایت سرمایه بانک ها کمک کند اما پیامدهای 
جانبی نیز دارد.یکی از مشکالتی که دولت یازدهم 
طی حدود 4 سال گذشته همواره با آن دست به 
گریبان بوده و با وجود تالش های فراوانی انجام 
شده این مشکل کم و بیش به قوت خود باقی 
مانده، ضعف شبکه بانکی درسرمایه و تأمین مالی 
بخش واقعی اقتصاد است.یکی از مشکالتی که 
بانکی  حوزه  در  اقتصادی  فعاالن  و  کارشناسان 
همواره بر آن تأکیددارند، کمبود سرمایه بانک ها، 

خصوصا بانک های دولتی است. 
بر  عالوه  دولتی  بانک های  سرمایه  بودن  پایین 
اینکه باعث باال برآوردشدن ریسک شبکه بانکی 
ایران در ارزیابی های بین المللی شده، توان بانک ها 
را نیز برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد به 
طی  خاطر  همین  داده است.به  کاهش  شدت 
برای  مختلفی  برنامه های  دولت  اخیر  سال های 
افزایش سرمایه بانک های دولتی تدارک دیده ولی 
تازه ترین  است.  نشده  محقق  آن ها  از  هیچ کدام 
نمونه از این برنامه ها، روشی است که در تبصره 
17 الیحه بودجه سال آینده پیشنهاد شده است؛ 
بند 17 درصدد این است که سود و وجه التزام 
خطوط اعتباري و اضافه برداشت هاي بانک هاي 
کشاورزي، سپه و ملی از بانک مرکزي را بخشیده 
و به حساب افزایش سرمایه دولت در این بانک ها 
افزایش سرمایه  منظورکند. بند ج نیز پیشنهاد 
بانک هاي دولتی را تا سقف معین شده از برخی 
بند  متن  واقع  داده است.در  بودجه اي  ردیف هاي 
17 درخصوص افزایش سرمایه بانک هاي دولتی 
التزام  مقرر داشته است که مجموع سود و وجه 

)جریمه( اضافه برداشت ها و خطوط اعتباري که 
بانک ها به بانک مرکزي بدهکار هستند و تاکنون 
در دفاتر بانک مرکزي به عنوان درآمد ثبت نشده 
است تا سقف مندرج در این بند کاهش یافته و 
معادل آن، سرمایه دولت در آن بانک ها افزایش 
یابد.با این حکم، بانک مرکزي معادل سود خطوط 
اعتباري و وجه التزام اضافه برداشت این بانک ها، به 
دولت منابعي اعطا مي کند تا در بانک هاي مزبور 
افزایش سرمایه دهد. درواقع این اقدام نوعي تملک 

درآمدهاي بانک مرکزي توسط دولت است.
کدام بانک ها مشمول افزایش سرمایه خواهندشد؟

طبق تبصره 17 الیحه بودجه سال 96 بانک هاي 
ملی، سپه و کشاورزي مشمول افزایش سرمایه از 
محل تسویه اضافه برداشت ها خواهندشد. نکته 
مهم این است که این سه بانک از لحاظ وجه التزام 
اضافه برداشت در چه وضعیتی قراردارند؟مجموع 
کل بدهي های سه بانک ملی، سپه و کشاورزی 

بابت سود قراردادها، وجه التزام و اضافه برداشت ها 
تا پایان سال 1394 بالغ بر 86 هزار میلیارد ریال 
است که این مبلغ در پایان مهرماه 1395 به بیش 
از 105 هزار میلیارد ریال رسیده است و رشد 22

درصدي را نشان مي دهد.منشأ بخش قابل توجهي 
از این خطوط اعتباري، اضافه برداشت هاي پیشین 
بانک هاست که بانک مرکزي به منظور کنترل نرخ 
در جذب  بازار  التهاب  کاهش  و  بین بانکي  سود 
سپرده، اقدام به تبدیل اضافه برداشت ها به خطوط 

اعتباري کرده است.
بانک هاي متخلف جایزه می گیرند؟!

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که درباره 
این  اجرای  است،  کرده  منتشر  پیشنهاد  این 
پیشنهاد را به منزله اهدای جایزه به بانک های 

متخلف دانسته است.
جریمه یا همان وجه التزام اضافه  برداشت به عنوان 
یکی از ابزارهای سیاستگذاري و کنترل در حوزه 

نظارت بر عملیات بانکی است که می تواند مانع از 
تصمیمات پرخطر بانک ها در اعطاي تسهیالت و 
انبساط دارایی هاي بانکی شود ولی اگر این رویه 
ایجاد شود که دولت بتواند با مصوبه مجلس جرائم 
بانک ها را ببخشد و آن را تبدیل به افزایش سرمایه 
بانک کند، قطعا موجب تشویق بی انضباطی بانک ها 
می شود و چرخه مخربی را در بانک هاي دولتی 
ایجاد می کند که موجب تشویق بانک ها به تخلف 
می شود و در واقع نوعی افزایش سرمایه صوري 
است که به توانمندسازي بانک هاي مشمول نیز 
کمکی نخواهد کرد.در صورت اجراي این بند از 
الیحه، هر بانکی که در سال هاي گذشته بیشتر 
تخلف کرده و اضافه برداشت بیشتري داشته و 
بدهی هاي خود را کمتر تسویه کرده است، بیشتر 

منتفع می شود.
صدور مجوز تملک منابع بانک

 مرکزي توسط دولت
بدهی بانک ها به بانک مرکزي، دارایی بانک مرکزي 
محسوب می شود ولی براساس این تبصره، دولت 
در نظر دارد دارایی بانک مرکزي را به نوعی تملک 
کند و از آن محل سرمایه خود را در بانک هاي 
دولتی افزایش دهد. نتیجه این پیشنهاد در واقع 
دست اندازي دولت به منابع بانک مرکزي به عنوان 
خزانه دوم است و بر استقالل بانک مرکزي خدشه 

وارد می کند.
سلطه مالي بر سیاست هاي پولي و اعتباري 

شدیدتر می شود
تمام قراردادهاي بانک مرکزي با بانک ها که براي 
نوع  این  با  بوده،  بانکی  به شبکه  انضباط بخشی 
افزایش سرمایه از بین می رود و در واقع این اقدام 
مصداق کامل سلطه مالی دولت بر بانک مرکزي 

است.

برنامهدولتبرایتقویتتوانتسهیالتدهی
بـانک ها در صـف افـزایش سـرمایه

ایران در  بودجه گفت:  و  برنامه   رئیس سازمان 
مقایسه با استرالیا، هلند و امارات از نظر قدرت و 

حجم اقتصادی به مراتب باالتر است.
محمد باقر نوبخت  اظهار کرد: افتتاح دو هزار و 
406 پروژه در مخابرات اصفهان بستر ساز دولت 
استان  این  طریق  این  از  که  است  الکترونیک 
از دو امکان ویژه به صورت همزمان در سطح 
کشور برخوردار می شود.وی با بیان اینکه بخش 

نخست اتصال فیبر نوری به منازل در گذشته با 
حضور دکتر ظریف در استان اصفهان انجام شد، 
افزود: امروز این اتفاق در کنار استفاده از دانش 
و فناوری های روزآمد 4G برای موبایل ها نیز 

همراه شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان 
کرد: در عرصه مدیریت، مدیرانی که از جغرافیای 
متمایز اصفهان بودند بسیار مدیران زیرک و فهیم 
و کارآمد هستند. نوبخت با اشاره به اینکه آنچه 
که در این عرصه از جهت برخورداری از دانش و 

فناوری های روز امروز بیان شد خوشبختانه در 
عرصه های مختلف باید سرپنجه تدبیر اصفهانی ها 
بدانیم، که در حال حاضر برای کل کشور مفید 
است، تصریح کرد: در فاصله دی ماه سال گذشته 
تا دی ماه سالجاری بر اساس آمار رسمی 11.5  
میلیارد دالر فرصت سرمایه گذاری که برخی  از 
آنها فرصت انتقال دانش و فناوری های روز را به 

همراه داشت در کشور صورت گرفت.

صندوق توسعه ملی در سال گذشته تا حدود 
6.6 میلیون دالر از منابع ناشی از فروش نفت 
را دریافت و تا بیش از 14میلیون دالر از منابع 
در اختیار را در بخش های مختلف مصرف کرده 
است. طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید ساالنه 
از  ناشی  ارزی  درآمدهای  20درصد  حداقل 
فروش نفت و فرآورده های آن به حساب صندوق 
توسعه ملی واریز شود. این در حالی است که در 
ادامه قرار شد تا عالوه بر این 20 درصد ساالنه 
سه درصد بر سهم صندوق از منابع نفتی اضافه 
شود.اما از قانون بودجه 1394 بود که با توجه 
سختی  و  نفتی  درآمدهای  شدید  کاهش  به 
تامین هزینه های دولت، با توافقات انجام شده با 
مجلس قرار بر این شد که از سهم کامل صندوق 
از منابع ارزی تا مرز 30 درصد هم پیش رفته 
ماجرا  این  واریز شود.   بود، کف 20 درصدی 
امسال  برای  بلکه  گذشته  سال  برای  تنها  نه 
مجموع  شد.از  تکرار  نیز  آینده  سال  حتی  و 
درآمدهای نفتی تا 20 درصد به صندوق توسعه 
ملی، حدود 14.5 درصد به شرکت ملی نفت 
واریز  دولت  برای  و  به حساب خزانه  مابقی  و 
محاسبات  دیوان  گزارش  تازه ترین  می شود. 
از عملکرد بودجه سال گذشته از این حکایت 
شش  حدود  سهمی  توسعه  صندوق  که  دارد 
میلیون و 672 هزار دالر از محل صادرات نفت 
کل  رقم  این  اینکه  حال  است.  کرده  دریافت 
سهم 20درصدی بوده یا نه موضوعی است که 
دیوان محاسبات به آن اشاره ای نداشته است. 
این در حالی است که صندوق توسعه ملی هنوز 
گزارش عملکرد خود طی سال قبل را به طور 
کامل منتشر نکرده است.اما جزئیات بیشتر از 

عملکرد صندوق نشان می دهد که حدود 14 
میلیون و 645 هزار دالر مصارف صندوق در 
سال قبل بوده که در هفت محل اصلی هزینه 
شده است. بر اساس این گزارش، تا 35.9 درصد 
یعنی باالترین حد از مصارف در تسهیالت ارزی 
بوده که رقمی حدود پنج میلیون و 271 هزار 
دالر را در بر می گیرد. تسهیالت ریالی صندوق 
حدود 674 هزار دالر گزارش شده که معادل 
4.6 درصد مصارف صندوق در سال قبل است.
در مورد سپرده گذاری ها نیز باید یادآور شد که 
یک میلیون و 300 هزار دالر از منابع صندوق 
و  میلیون  یک  تا  و  ارزی  سپرده گذاری  برای 
642 هزار دالر، سپرده گذاری ریالی انجام شد. 
سهم سپرده گذاری ریالی تا 11.22 درصد از 
کل گزارش شده که حدود 1.5 درصد بیشتر 
از سپرده گذاری ارزی است.بیش از دو میلیون 
و 800 هزار دالر از منابع صندوق برای انجام 
تکالیف قانونی و بودجه ای محول شده به آن 
و تا دو میلیون و 920 هزار دالر هم در قالب 
های  طرح  اجرای  بابت  پرداختی  تسهیالت 
 0.05 به  نزدیک  شد.همچنین  صرف  عمرانی 
درصد از منابع صندوق سهم مصارف جاری آن 
در سال 1394 بود که به مرز 6000 دالر رسیده 
از  ملی  توسعه  صندوق  درصد  است.سهم 20 
بودجه سال  در حالی الیحه  نفتی  درآمدهای 
آینده نیز از سوی دولت پیشنهاد شده که باید 
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه این سهم تا 
کف 30 درصدی افزایش یافته و ساالنه تا دو 
درصد به آن اضافه شود. آنهم در شرایطی که 
دولت تاکید دارد الیحه بودجه 1396 برگرفته 

از برنامه ششم توسعه است.

آخرین آمارها از وضعیت تجارت جهانی 
در  چین  صادرات  که  می دهد  نشان 
سال  به  نسبت  میالدی   2016 سال 
گذشته با افت بیش از هفت درصدی 
که  است  درحالی  این  و  شده  مواجه 
کشور  این  با  ایران  تجاری  مبادالت 
مهمترین  از  یکی  عنوان  به  که  نیز 
شرکای تجاری ایران شناخته می شود، 
روند نزولی داشته است.اداره ملی آمار 
چین به تازگی ارقامی را منتشر کرده 

که نشان می دهد میزان صادرات چین در سال 
2016 میالدی در مقایسه با یک سال قبل از 
آن )2015 سال( 7.7درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر آمارها نشان می دهد که واردات 
با  مقایسه  در  میالدی  گذشته  سال  در  چین 
سال 2015 میالدی نیز 5.5 درصد کمتر شده 
است.بر اساس آمارهای اعالم شده، ارزش کل 
2016میالدی  سال  در  کشور  این  صادرات 
2100 میلیارد دالر و میزان واردات این کشور 
1590 میلیارد دالر بوده است.با این حال آنچه 
این  کند  می  توجه  جلب  شده  ارائه  آمار  در 
است که با وجود چنین کاهشی مازاد تجاری 
چین در برابر کشورهای دیگر در سال 2016 
میالدی 509 میلیارد و 960 میلیون دالر بوده 
است. همین موضوع می تواند باعث یک نبرد 
کشورهای  از  بسیاری  و  چین  میان  تجاری 
اروپایی و غربی شود.همچنین وزارت بازرگانی 
ارزش  که  بود  کرده  اعالم  این  از  پیش  چین 
این  در  خارجی  مستقیم  گذاری  سرمایه  کل 
کشورطی سال 2016 میالدی به 118 میلیارد 
دالر رسیده است که در مقایسه با یک سال قبل 

از آن 4.1 درصد بیشتر شده است.اما از سوی 
دیگر بررسی وضعیت مبادالت تجاری ایران و 
چین نشان می دهد که در سال گذشته میالدی 
و روند مبادالت تجاری ایران و چین با لحاظ 
وزنی خیلی تغییر نکرده اما از نظر ارزشی روند 
اعالم  آمارهای  اساس  است.بر  داشته  کاهشی 
و چین،  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  از  شده 
ایران در سال 2014 بیش از 50 میلیارد دالر با 
چین مبادالت تجاری داشته است و پس از آن 
روند کاهشی مبادالت با چین آغاز شد. در سال 
2015 این رقم به حدود 35 میلیارد دالر رسید 
این حرکت  ادامه  با  که  می شود  پیش بینی  و 
به 31  این عدد  پایان سال 2016  تا  کاهشی 
میلیارد دالر برسد.به گفته برخی از کارشناسان، 
این کاهش ارزش مبادالت تجاری با چین در 
دو - سه سال اخیر صرفا به دلیل کاهش ارزش 
قیمت نفت، پتروشیمی، میعانات گازی و سایر 
مواد اولیه خام مثل سنگ آهن، مواد کانی خامی 
بوده که به چین صادر می کرده ایم. به طور کلی 
روند افت مبادالت ایران با چین بسیار متوازن با 

روند کلی افت صادرات و وارداتمان است. 
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در پی استقبال خریداران در ورود به بازار معامالت 
مسکن شهر تهران در دی ماه سال جاری، حجم 
معامالت واحدهای مسکونی از رشد قابل مالحظه ای 
واحد  فقره   749 و  هزار   16 به  و  شد  برخوردار 
مسکونی رسید. این تعداد معامالت در مقایسه با 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 41,6 و 
3,2 درصد رشد نشان می دهد.بازار مسکن رشدی 
40 درصدی را در حجم معامالت خرید مسکن در 
دی ماه سال جاری در قیاس با آذرماه 95 تجربه کرد. 
در دی ماه 95 میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان 
در پایتخت نسبت به آذرماه 95، 4/1 درصد و نسبت 
به دی ماه سال گذشته 3/11 درصد افزایش یافت. 
در پی این روند، متوسط قیمت خریدوفروش یک 
مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران نیز در این 
ماه با برخورداری از رشد 1,4 و 9,9 درصدی به 
ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
4,4 میلیون تومان بالغ گردید.بر اساس آمارهای 
به دست آمده از دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی تعداد آپارتمان های مسکونی 
 93 سال  دی ماه  در  تهران  شهر  در  معامله شده 
حدود 14 هزار و 975 فقره، در دی ماه سال 94 
حدود 16 هزار و 225 فقره و در سال 95 حدود 
16 هزار و 749 فقره بوده است.بر اساس این آمار 
تعداد معامالت مسکن در دی ماه سال 94 نسبت 
به سال 93 حدود 8,5 درصد رشد داشته که این 
رقم نسبت به سال 95 حدود 3,2 درصد شده است.
حال باید دید این رشد ناشی از بازار شب عید است 
یا طبق گفته بانک مرکزی ناشی از تحوالت صورت 
گرفته در تسهیالت خانه اولی ها و زوجین جوان 
روزهای  در  مسکن  معامالت  افزایش  است.دالیل 
پایانی سال/ فروشنده های واقعی وارد گود شده اند+ 
روزهای  در  مسکن  معامالت  افزایش  جدولدالیل 

پایانی سال/ فروشنده های واقعی وارد گود شده اند.
در همین زمینه یک کارشناس دیگر بازار مسکن 
بابیان اینکه افزایش تعداد معامالت در زمستان 95 
بازار  نسبت به ماه های گذشته رفتار جدیدی در 

نمی کند گفت: همین  القا  را  مسکن 
معامالت  تعداد  افزایش  یعنی  روال 
مسکن در سال های قبل نیز در زمستان 
مشهود بوده است.فرهاد بیضایی با بیان 
افزود: همه ساله در چند  فوق  مطلب 
ماه از سال ازجمله فروردین، ماه های 
رکود  با  پاییز  فصل  و  رمضان  محرم، 
معامالت روبرو هستم؛ و فصل زمستان 
به دلیل تغییر فصل و نزدیک شدن 
به سال آینده بهترین زمان برای ورود 
بابیان  است.وی  مصرفی  خریداران 
اینکه ارائه تسهیالت یکم دلیل خوبی 
برای چرایی معامالت در فصل زمستان 

محل صندوق  از  تسهیالت  اعطای  گفت:  نیست 
پس انداز مسکن یکم از خردادماه آغازشده و پس 
چرا این افزایش معامالت در زمستان شکل گرفته 
است. در ثانی از خرداد در خصوص ارائه تسهیالت 
مسکن اتفاق خاصی شکل نگرفته است که باعث 
کاتالیزوری معامالت باشد.بیضایی با اشاره به اینکه 
اتفاقات بازار مسکن از آمارهای مرکز ایران یا بانک 
مرکزی حاصل نمی شود گفت: آمار و ارقام معامالت 
را باید از مشاوران امالک، انبوه سازان و سازندگان 
دریافت کرد. طبق گزارش های این عوامل صنعت 
ساخت وساز با رکود شدیدی روبرو است پروانه های 
صادرشده کاهش یافته و فاصله بین عرضه و تقاضا 
روزبه روز زیادتر می شود.این کارشناس گفت: افزایش 
تعداد معامالت در یک فصل بیانگر اتفاقات مهم در 
آینده مسکن نیست. بازار مسکن نیازمند تغییرات 
بزرگ در سطوح مختلف اقتصادی کشور است. وی 
درنهایت گفت: ارائه تسهیالت یکم بسیار محدود 
و بازپرداخت بسیار سنگینی برای زوج های جوان 

دارد بنابراین اکثریت جوانان به دنبال اخذ این وام 
نیستند؛ بنابراین نمی توانیم از این وام به عنوان یکی 
از دالیل افزایش تعداد معامالت مسکن یاد کنیم. 
این وام اگرچه مطلوب است اما به دلیل جذب عده 
کمی از اقشار جامعه موفقیت چندانی تاکنون کسب 

نکرده است.
رشد معامالت در دی ماه پیش رونق تلقی نمی شود

همچنین عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان با اشاره 
به این که وضعیت بازار مسکن مجموعه ای از تولید، 
تقاضا، قیمت، معامالت خریدوفروش و اجاره است 
گفت: توجه صرف به یکی از ابعاد یا شاخص های 
این بخش به منظور ارزیابی وضعیت بازار می تواند 
فوق  مطلب  بیان  با  رهبر  باشد.ایرج  گمراه کننده 
افزود: اقتصاد مسکن برشی از اقتصاد کالن است و 
اگر در عرصه اقتصاد اتفاقات خوبی شکل بگیرد بازار 
مسکن نیز به طبع آن دچار تغییرات می شود.رهبر با 
بیان اینکه نوسانات در ماه های پیش هم دیده شده و 
موضوع بسیار عادی تلقی می شود گفت: به طورکلی 
نمی تواند  تقاضا  بازار  در  مقطعی  افزایش  تحلیل 

آینده  رفتار  برای  موفقی  بررسی 
با  کارشناس  باشد.این  مسکن 
اشاره به اینکه تسهیالت مسکن 
یکم تاکنون به دلیل محدودیت 
تأثیر  سنگین  بازپرداخت های  و 
بالقوه ای در افزایش تعداد معامالت 
مسکن نداشته تأکید کرد: به طور 
تولید،  بخش  از  حمایت  کل 
بخش  توانمندسازی  و  نظارت 
تقاضا می تواند راه گشای مشکالت 
درعین حال  باشد.وی  مسکنی 
مازاد  که  درجایی  این که  بابیان 
تولید داریم، نباید سیاست ساخت 
دنبال شود تصریح کرد: در بافت ناکارآمد شهری 
مناسب  آن  زیرساخت های  که  مناطقی  در  یا  و 
این  زیرا  بگیرد؛  شکل  ساخت وساز  نباید  نیست 
واحدها در تغییر وزنه عرضه و تقاضا نقش مطلوبی 
ایفا نمی کنند.عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان 
درنهایت گفت: رکود چندساله مسکن به اقتصاد 
است.  رسانده  آسیب  به شدت  بازار  این  از  حاصل 
بسیاری از شرکت ها و کارگاه های مصالح ساختمانی 
تعداد  نیمه تعطیل درآمده و  به صورت تعطیل و 
اقتصادی  شرایط  بدترین  در  کارگران  از  کثیری 
بازار مسکن کنونی در  بنابراین  زندگی می کنند؛ 
انتظار برنامه جامع و تدوین شده برای سال 96 است.

رشد معامالت مسکن درگرو سیاست های اقتصادی کالن
در همین زمینه دبیر کانون انبوه سازان گفت: اگر 
افزایش تعداد معامالت به ماه های آتی کشیده شود 
بیانگر ورود بازار مسکن به دوره پیش رونق است.
فرشید پور حاجت بابیان اینکه تغییر و تحوالت در 
برجام باعث شده تحوالت خوبی در حوزه مسکن 

شکل بگیرد به صماگفت: از ابتدای سال 95 مردم 
شاهد رونق در بازار مسکن بودند اما انتظار می رود 
به  توجه  با  گفت:  باشد.وی  ملموس تر  رونق  این 
سیاست های اقتصادی در حوزه نفت انتظار می رود 
به خصوص  مختلف  عرصه های  در  مطلوبی  رونق 
مسکن شکل بگیرد.پور حاجت با اشاره به افزایش 
نقدینگی در پی ارتباط های اقتصادی با ملل مختلف 
خاطرنشان کرد: مشکالت مسکن را نباید یک سویه 
حل کرد این حوزه به شدت نیازمند تولید و عرضه 
مسکن است.وی با انتقاد از عملیاتی نشدن بسته های 
ارائه شده دولت گفت: تقویت و افزایش توانمندی 
خرید نباید به قشرهای خاصی تعلق بگیرد به طور 
مثال در کنار تقویت خانه اولی ها باید برنامه های 
در  جامعه  پایین  دهک  اقشار  برای  عملیاتی تری 
انبوه سازان  سراسری  کانون  شود.دبیر  گرفته  نظر 
بابیان اینکه سیستم بانکی حوزه تولید مسکن را 
به ورشکستی کشانده است گفت: در ادوار گذشته 
نرخ تسهیالت در حوزه خرید و ساخت مسکن از 
یک تابعی تبعیت می کرد که این نرخ در بدترین 
شرایط در طول 30 سال گذشته عدد 1,3 دهم 
بود و حال به 2,2 رسیده است یعنی با احتساب 
اینکه سود تسهیالت صندوق یکم 9,5 درصد است. 
حاصل ضرب این عدد در 1,3 باید معادل با نرخ سود 
تسهیالت ساخت باشد، اما اکنون مابه التفاوت 9,5  
درصد تا 18 درصد، تقریباً 2,2 است. درحالی که 
هیچ گاه چنین شرایطی حاکم نبوده و این فرآیند 
باید هر چه سریع تر اصالح شود.پور حاجت گفت: 
ارائه تسهیالت سهیل یک حقوق شهروندی است؛ 
وام  متقاضیان  که  می کنیم  مشاهده  عمالً  اما 
خرید باید سرمایه هایشان را به مدت یک سال در 
بانک سرمایه گذاری کنند تا حائز شرایط دریافت 
تسهیالت شوند.وی درنهایت گفت: ارائه تسهیالت 
با بروکراسی های سنگین مشکلی از دوش مسکن 
برنمی دارد بلکه بانک ها با این روش ها هرروز فربه تر 
شده و با ورود و حضور پررنگ در بازار مسکن باعث 

اختالل در این بازار و افزایش قیمت می شوند.
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دالیل افزایش معامالت مسکن در روزهای پایانی سال؛

 فروشنده های واقعی وارد گود شده اند
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پوران درخشنده گفت: » زیر سقف دودی« به 
سفارش مردم ساخته شده و این فیلم به خود 

آن ها تعلق دارد.
زیر سقف   « فیلم  کارگردان  و  کننده  تهیه   
فیلم جدیدش در  نمایش  دودی« در آستانه 
برج میالد جشنواره سی و پنجم فیلم فجر بیان 
کرد: این فیلم سفارش مردم بود که من آن را 
باید  برای خود مردم است و  ساختم. درواقع 

آن را ببینند.
او با اشاره با استقبال خوبی که در سینماهای 
مردمی جشنواره از فیلمش صورت گرفته و به 
سانس فوق العاده هم رسیده است، تاکید کرد: 
زیر سقف دودی از زبان خود مردم روایت شده 

است.
درخشنده همچنین در توضیح فیلم خود به 
عنوان کارگردان فیلم گفت: » یک روزی نگاه 
انگار هیچ کس تو را  می کنی و می بینی که 
نمی بیند، حتی شریک زندگی ات. خوب نگاه 

کن. شاید اولین کسی که تو را ندید خود تو 
بودی، زیر همین سقف دودی.«

این فیلم یک اثر اجتماعی است که به موضوع 

طالق عاطفی میان زوج ها می پردازد و در دو 
خانه واقع در منطقه الهیه، یک خانه در منطقه 
جردن، در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 

تحقیقات واقع در منطقه پونک، یک خانه در 
در خیابان  واقع  بانکی  تهران،  فرشته  منطقه 
ولی عصر تهران، سوله های انباری واقع در جاده 
لئون )سام سنتر(،  بهشت زهرا، در رستوران 
کارخانه ای در منطقه وردآورد کرج، خیابان های 

شهر تهران و ... فیلمبرداری شده است.
تدوین  صفی یاری«  »هایده  توسط  فیلم  این 
شده و صداگذاری این اثر اجتماعی نیز برعهده 

»محمدرضا دلپاک« بوده است.
در پروژه »زیر سقف دودی« تعدادی از بازیگران 
سینمای ایران، از جمله؛ فرهاد اصالنی، مریال 
توکلی،  هوشنگ  طباطبایی،  بهنوش  زارعی، 
متخصص،  فریبا  مرزبان،  هادی  بوبانی،  مریم 
شهرام حقیقت دوست، رسول نجفیان، نفیسه 
و  نواب صفوی  حاجیان، حسام  آزیتا  روشن، 
فرشید زارعی فرد به ایفای نقش پرداخته اند و 
در این پروژه سینمایی ابوالفضل میری و الله 

مرزبان نیز به سینمای ایران معرفی می شوند.

پوران درخشنده:

»زیرسقفدودی«بهسفارشمردمساختهشدهاست

وزیرارشادبهبرجمیالدآمد

آمدن وزیر ارشاد به برج میالد و تهیه کننده شدن احسان 
علیخانی در سینما از مسایلی بود که  فضای خبری برج 

میالد در جشنواره فیلم فجر را تحت تاثیر قرار داد.
سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
پنجمین روز برگزاری سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در 

برج میالد در این محل حاضر شد.
به  فیلم »انزوا«  تماشای  به  وی در سانس ساعت 20:30 
کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی که یکی از فیلم اولی 

های حاضر در بخش مسابقه است، نشست.
وزیر ارشاد که به همراه خانواده خود به برج میالد آمده بود 
پس از تماشای فیلم در جمع خبرنگاران حاضر شد ولی در 
سخنان کوتاهی اشاره کرد که چون در افتتاحیه به سواالت 

آنها جواب داده فعال دیگر حرفی برای گفتن ندارد.
از دیگر مسایلی که امروز فضای خبری برج میالد را تحت 
شعاع قرار داد این بود که احسان علیخانی مجری تلویزیون 
که با برنامه »ماه عسل« شناخته می شود نامش در تیتراژ 
فیلم »بدون تاریخ بدون امضا« ساخته وحید جلیلوند دیده 

شد که به عنوان تهیه کننده دیده می شد.

بزرگداشت4روزنامهنگارومنتقد
درجشنوارهفیلمفجربرگزارشد

با حضور دبیر جشنواره فیلم فجر، مهتاب کرامتی و جمعی 
از اهالی رسانه مراسم بزرگداشت محسن سیف، جمشید 
میالد  برج  در محل  وزیری  علی  و  رضا رستمی  ارجمند، 

برگزار شد.
روز چهارشنبه 13 بهمن مراسم بزرگداشت زنده یاد محسن 
از  وزیری  علی  و  رستمی  رضا  ارجمند،  جمشید  سیف، 
منتقدان و خبرنگاران حوزه سینما با حضور محمد حیدری 
دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر و مهتاب کرامتی 

بازیگر سینما و خانواده این درگذشتگان برگزار شد.
محمد حیدری در این مراسم گفت: امروز به رسم یادبود 
جای این چهار عزیز را خالی می کنیم. در این جلسه چهار 
صندلی به یاد این عزیزان و با هدف به خاطر آوردن آنها 
خالی گذاشته ایم و به رسم یادبود لوحی از طرف جشنواره 

فیلم فجر به خانواده آنها تقدیم می کنیم.
مهتاب کرامتی نیز گفت: اعتقاد دارم که سینما یک کار 
جمعی است و حضور ما به عنوان بازیگر و کارگردان زمانی 
مفهوم پیدا می کند که روزنامه نگاران و منتقدان باشند. بهتر 
است قدر یکدیگر را بدانیم تا در آینده کمتر حسرت بخوریم.

در ادامه مراسم از خانواده این چهار عزیز تجلیل شد.

حذف»قاتلاهلی«ازرقابتسیمرغمردمی

در  نگرفتن  قرار  دلیل  به  اهلی«  »قاتل  سینمایی  فیلم 
از  جشنواره،  اول  روز   3 در  مردمی  سینماهای  جدول 

رقابت سیمرغ مردمی حذف شد.
با  جشنواره  مردمی  آرای  بخش  مدیر  آشتیانی پور  علی 
رقابت  از  اهلی«  »قاتل  سینمایی  فیلم  حذف  به  اشاره 
سیمرغ مردمی، گفت: طبق آئین نامه هر کدام از 44 فیلم 
بخش چشم انداز باید در 3 روز اول جشنواره حداقل یک 
سانس در جدول سینماهای مردمی داشته باشد تا وارد 
»قاتل  سینمایی  فیلم   2 و  شود  مردمی  سیمرغ  رقابت 
اهلی« و »آذر« به دلیل قرار نگرفتن در جدول سینماهای 
مردمی طی 3 روز اول جشنواره، از رقابت سیمرغ مردمی 

حذف شدند.
سوم  روز  پایان  تا  هرکدام  دیگر  فیلم   42 افزود:  وی 
سانس  یک  حداقل  مردمی  سینماهای  در  جشنواره 
به  فیلم   2 این  تنها  دلیل  به همین  و  داشته اند  نمایش 
دلیل قرار نگرفتن در جدول سینماهای مردمی به دلیل 
آماده نبودن نسخه نهایی از گردونه رقابت سیمرغ مردمی 

کنار گذاشته شدند.

»حسنجوهرچی«بازیگرتلویزیونوسینمادرگذشت

ایست قلبی  به دلیل  تلویزیون  بازیگر سینما و  حسن جوهرچی 
درگذشت.

 حسن جوهرچی بازیگر سینما و تلویزیون ساعت 5 صبح دیروز 
جمعه 15 بهمن ماه درگذشت.

این بازیگر به دلیل ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.
حسن جوهرچی در سال 1347 در یک خانواده اردبیلی در تهران 
متولد شد. لیسانس عکاسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران دارد. بازی در سینما را در سال 1367 با »فیل در تاریکی« 
بازی مطرح  اولین  پانزده سال کامل شد شروع کرد.  از  بعد  که 
کارگردانی  به  »برخورد«  فیلم  با   1370 سال  در  سینما  در  او 
سیروس الوند بود. اما با بازی در سریال در پناه تو در سال 1373 

به شهرت رسید.
پیام زمان درگذشت این هنرمند را به خانواده وی و جامعه هنری 

کشور تسلیت می گوید.

آموزشمفاهیمصحیفهسجادیه
درفرهنگسراهایتهران

سجادیه(  )صحیفه  صاعد  قرآن  مفاهیم  تبیین  آموزش  نام  ثبت 
در  تهران  شهر  فرهنگسراهای  تمام  در  تهرانی  شهروندان  برای 

دهه مبارک فجر انقالب اسالمی آغاز شده است.
به گزارش پیام زمان از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 
طرح تبیین مفاهیم قرآنی در راستای سیاست های کالن و اهداف 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مبنی بر آموزش همگانی 
حوزه  سه  در  تهرانی  عالقه مند  شهروندان  برای  قرآنی  مفاهیم 
قرآن نازل »قرآن کریم«، قرآن ناطق »نهج البالغه« و قرآن صاعد 
»صحیفه سجادیه« تدوین شده که مقدمات و فاز نخست آن با 
ثبت نام در فرهنگسراهای شهر تهران با آموزش مفاهیم صحیفه 

سجادیه در دهه مبارک  فجر انقالب اسالمی آغاز شده است.
تمامی  در  و  فجر  مبارک  دهه  از  بعد  آموزشی  دوره های 
عالقه مندان  عموم  برای  و  می شود  آغاز  تهران  فرهنگسراهای 

رایگان است.
درسنامه  کتاب  درسی،  منبع  صاعد  قرآن  آموزشی  طرح  در 
از  بخشی  ارائه  هدف   با  که  است  اول(  )جلد  سجادیه  صحیفه 
برای  آموزان  صحیفه  در  رغبت  ایجاد  سجادیه،  صحیفه  معارف 
انس بیشتر و آموزش شیوه تدبر در صحیفه سجادیه در 20 جلسه 

آموزش داده می شود.
در پایان جلسات به قبول شدگان در آزمون نهایی مدرک اعطا 

می شود.

خبر

مرغ زیرک نزند در چمنش پرده سرای 
 هر بهاری که به دنباله خزانی دارد

مّدعی گو لُغز و نکته به حافظ مفروش 
 ِکلک ما نیز زبانی و بیانی دارد

امروز با حافظ

رشد آدمیان تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر 
اساس شایستگی ها و توانایی آنها باشد .

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

»ریشآبی«قدمبهبازارنشرگذاشت
آبی«  »ریش  رمان 
با  نوتوم  املی  نوشته 
سامعی  ویدا  ترجمه 
توسط نشر نو منتشر و 

راهی بازار نشر شد.
رمان  مهر،  گزارش  به 
نوشته  آبی«  »ریش 
ترجمه  با  نوتوم  املی 
ویدا سامعی به تازگی توسط نشر نو منتشر و 
راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این کتاب 

در سال 2012 منتشر شده است.
این رمان، روایتی مدرن از یک افسانه قدیمی 
غربی است که از یک آگهی عجیب اجاره اتاق 
و زنان متعددی که در صف انتظار نشسته اند، 
شروع می شود. این کتاب با اطالع نویسنده و 
منتشر شده  و  ترجمه  رایت  رعایت حق کپی 

است.
املی نوتوم نویسنده زن پلیسی نویس بلژیکی و 
متولد شهر بروکسل است. پدر او از اشراف زادگان 
بلژیکی است که هنگام کودکی املی او را به ژاپن 
برده و در شهر اوزاکا به مدت 4 سال، مسئول 
کنسولگری بلژیک بوده است. بعد از 4 سال، املی 
در شهرهای دیگری چون پکن و نیویورک هم 
زندگی می کند و به بنگالدش هم سفر می کند. 
اما هیچ کدام از سفرها و اتفاقات، به اندازه اقامتش 

در ژاپن بر او تاثیر نگذاشته است.
اولین کتابش را در سال 1992  این نویسنده 
و در سن 26 سالگی منتشر کرد. رمان پیش 
رو، بیست و یکمین اثر داستانی است که نوتوم 
به عضویت  او در سال 2014  چاپ می کند. 
آکادمی سلطنتی زبان فرانسه در بلژیک درآمد 
و تا به حال ریاست چند نمایشگاه کتاب را در 

فرانسه و بلژیک به عهده داشته است.
ریش آبی افسانه اشراف زاده ای ثروتمند است 
که  زنانی  کند،  می  ازدواج  زیبارو  زنان  با  که 
همگی پس از مدتی به طرزی مرموز در قصر 
او ناپدید می شوند. ریش آبی، کلید همه اتاق ها 
را به آخرین همسرش که دختری جوان است 
می دهد اما او را از ورود به یک اتاق خاص منع 

می کند.
در ادامه داستان، دختر جوان از غیبت ریش آبی 
استفاده کرده و وارد اتاق ممنوعه می شود. او 
با کشف رازی که ریش آبی در آن اتاق مخفی 

کرده، به شدت خشمگین می شود...
این کتاب با 136 صفحه، شمارگان هزار و 100 
شده  منتشر  ریال  هزار  قیمت 100  و  نسخه 

است.

در بازار کتاب

آگهیفراخوانمناقصهعمومیباارزیابیکیفی
شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان در نظر دارد پروژه به روز رسانی آمار منابع آب، نظارت و کنترل 
بهره برداری، انسداد چاههای فاقد پروانه و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در استان هرمزگان 
بر اساس آیین نامه خرید خدمات مشاوره به مهندس مشاور واجد صالحیت واگذار نماید.لذا از مشاورین 
به مدت )7(روز جهت دریافت  این آگهی حداکثر  تاریخ درج  از  دارای صالحیت الزم دعوت می شود 

اسناد ارزیابی کیفی به پایگاه اطالع رسانی مناقضات کشور به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
1-کارفرما :شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 

2-شرح مختصر عملیات : به روز رسانی آمار منابع آب،نظارت و کنترل بهره برداری،انسداد چاههای فاقد پروانه و جلوگیری از اضافه 
برداشت چاههای مجاز در استان هرمزگان 

3-محل اجرای پروژه :استان هرمزگان 
4-مدت زمان اجرای کا: 12 ماه 

5-برآورد هزینه کار: 000،590،228،52 ریال )پنجاه و دو میلیارد و دویست و بیست و هشت میلیون و پانصد و نود هزار ریال ( 
6-تخصص و پایه مشاور :رشته شبكه های آبیاری و زهكشی پایه یک با دو ظرفیت کاری آزاد 

7- محل تأمین اعتبار: طرحهای عمرانی 
8 –سایت های منتشره کننده آگهی:   www.hrrw.ir  http://iets.mporg.ir

اداری مهلت  پایان وقت  اکثرتا  ارزیابی، حد  اسناد  و مطالعه  از دریافت  مناقصه گران پس  ارزیابی:  اسناد  و مهلت تحویل  –محل   9
مقررشده در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقضات کشور،اسناد مربوط را تكمیل و در پاکت الک و مهر شده به دفتر امور قراردادهای این 

شرکت به نشانی: بندرعباس،بلوار امام خمینی)ره(، تلفن : 15-33335411-076  تحویل  نمایند.
10- هزینه درج اگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد .

روابطعمومیشرکتسهامیآبمنطقهایهرمزگان
تاریخ چاپ نوبت اول: سه شنبه 95/11/12    تاریخ چاپ نوبت دوم: شنبه 95/11/16 

 نوبت دوم

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

آگهیمزایدهاجارهبیلبوردتبلیغاتیسطحشهر
شهرداری نوشهر در نظر دارد به نسبت به اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر از طریق آگهی مزایده اقدام نماید

آگهیمناقصهعمومی

شهرداری در نظر دارد زیر سازی و آسفالت منطقه یک را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار ان یا 
شرکتهای واجد الشرایط واگذار نماید. 

1-برآورد اولیه انجام کار: 8/396/610/505 ریال بر اساس فهرست بهای راه و باند فرودگاه سال 95
2-تاریخ خریداری اسناد: از تاریخ نشر آگهی )95/11/16(لغایت 95/11/20
3-سپرده شرکت در مناقصه: 5٪مبلغ برآورد اولیه به میزان 419/830/526

4-شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مناقصه مبلغ 1/000/000 ریال بابت خریداری اسناد به حساب سیبا 
در آمد شهرداری به شماره 0108598799000واریز نمایند 

5-شرکت کنندگان می بایست حداقل دارای رتبه 5 رشته راه از معاونت برنامه ریزی استانداری و فرم ثبت نام 
مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اسناد مناقصه را دارا باشند 

6-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 
7-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد 

مهدیعبوریشهردارساری

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 
سایر جزئیات آگهی در دفتر چه مزایده درج گردیده است 

مکان اخذ اسناد مزایده امور قرار دادهای شهرداری نوشهر می باشد 
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 9:00 روز چهارشنبه مورخه 1395/11/27 می باشد 

تاریخ انتشار نوبت اول 95/11/16 تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/20 
فرهادبنیشیخاالسالمیشهردارنوشهر

ردیف

1

شماره حساب سپرده 
بانک ملی 

3100002116008

زمان تحویل اسناد

95/11/24الی 
95/11/25

عنوان مزایده

آگهی اجاره بیلبورد 
تبلیغاتی

مبلغ سپرده

20/000/000ریال

مهلت فروش اسناد

95/11/16الی 95/11/23

نشست پرسش و پاسخ فیلم »کوپال« ساخته 
کاظم مالیی با حضور عوامل این فیلم در سالن 

سعدی برج میالد برگزار شد.
فجر،  فیلم  جشنواره  از   زمان  پیام  گزارش  به 

نشست پرسش و پاسخ فیلم »کوپال« با حضور 
کاظم ُمالیی، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده، 
لوون هفتوان، پوریا رحیمی سام، بازیگران، محمد 
مجید  صحنه،  طراحی  و  هنری  مشاور  اکبری، 
صمدزاده،  حامد  فیلمبرداری،  مدیر  گرجیان، 
مدیرصدابرداری، بابک میززاخانی، موسیقی متن، 
با اجرای محمود گبرلو چهارشنبه چهاردهم بهمن 

در سالن سعدی برج میالد برگزار شد.
با  برخورد  ُمالیی  کاظم  نشست  این  ابتدای  در 
این فیلم را به دلیل فرم خاصش صفر و صدی 
عنوان کرد و افزود: من برای کار دکوپاژ مشخصی 
داشتم و هر آنچه که با حقیقت عاطفی شخصیت 
مطابقت نداشت، کنار گذاشتم. وی درباره همکاری 
با فیلمبردار پروژه گفت: فضای کار آقای گرجیان 
بسیار رئالیستی است و من به این دلیل که دوست 
داشتم فیلم اولم قصه گو باشد، نیاز به فیلمبردار 
رئال داشتم. با توجه به  فضای آبستره فیلمنامه، 

بستر اغراق آمیز شدن فیلم وجود داشت.

ُمالیی تعدد دوربین ها را مهمترین 
و  کرد  عنوان  فیلمبرداری  چالش 
ادامه داد: ما به غیر از دوربین اصلی، 
33 دوربین مدار بسته و یک دوربین 
گوپرو داشتیم که کار را مشکل می 

کرد.
حضور  درباره  »کوپال«  کارگردان 
در  لوون هفتوان گفت:  نقش  تک 
ابتدا قرار نبود آقای هفتوان حضور 
ایشان  انتخاب  با  و  باشند  داشته 

دست به بعضی تغییرات بر اساس فیزیک و شیمی 
بازیگر زدم و گذشته شخصیت را پررنگ تر کردم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا فیلم در حمایت از 
محیط زیست است یا خیر، گفت: کوپال ابتدا یک 
شکارچی بود که به اساسنامه شکار پایبند بود، اما 
بعد از مرگ فرزندش به شکارُکش تبدیل می شود.
وی حمایت سازمان محیط زیست از این فیلم را 

محدود به حمایت معنوی عنوان کرد.
در این نشست لوون هفتوان درباره حضور در نقش 

»کوپال« گفت: زمانی که فیلمنامه را خواندم به 
وسواس آقای مالیی غبطه خوردم و امیدوارم که ما 
توانسته باشیم هر آنچه را در فیلمنامه وجود داشت، 
اجرا کنیم. وی تجربه حضور در تک نقش را سخت 
عنوان کرد و افزود: برای من حضور در نقش اول 
یا مکمل اهمیتی ندارد و ترجیحم حضور در نقش 
های مکمل است. وی با بیان اینکه سینمای ما در 
حال پیدا کردن یک راه جدید است، ادامه داد: اگر 
فیلمنامه ای را دوست داشته باشم، حتی اگر نقشی 

کوتاه باشد، قبول می کنم.
کردن  کار  گفت:  سام  رحیمی  پوریا  ادامه  در 
در پروژه هایی مثل »کوپال« این موقعیت را به 
بازیگران می دهد که از فضاهای یکنواخت دور 
شوند. من با فیلم اولی های زیادی کار کردم که 
االن ستاره هستند و بازی در چنین فیلم هایی را 

سرمایه گذاری برای آینده می دانم.
رحیمی سام ادامه داد: بهای فیلم های تجربه گرایی 
مثل »کوپال« ممکن است سنگین باشد. در این 
فیلم، سازنده برای اینکه فیلمی مستقل بسازد و 
امضایش پای فیلم باشد، سختی های زیادی را 

تحمل کرد.
محمد اکبری درباره همکاری با پروژه »کوپال« 
گفت: من از نگارش فیلمنامه در جریان کلیات کار 
بودم. پیش تولید این فیلم در اسفند 93 آغاز شد و 
در آبان 94 فیلم را کلید زدیم و در 53 جلسه کار 

را فیلمبرداری کردیم.
بابک میرزاخانی این تجربه را دلچسب عنوان کرد 
و افزود: کارگردان به من گفت هر کاری دوست 
داری بکن. تنها در جهان فیلم باش! فکرنمی کنم 
بتوانم به این زودی ها به این نحو در فیلمی حضور 

داشته باشم.

فیلمبرداری فیلم سینمایی »اکسیدان« به نویسندگی 
و کارگردانی حامد محمدی و تهیه کنندگی منوچهر 

محمدی آغاز شد.
دومین فیلم سینمایی حامد محمدی 13 بهمن ماه در 
تهران کلید خورد ودر سکانس نخست »اکسیدان« جواد 

عزتی مقابل دوربین رفت.   
در خالصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: اصالن 
اگر می دانست گرفتن ویزا اینهمه دردسر دارد، اصال 

عاشق نمی شد.

جواد عزتی، امیر جعفری، شقایق دهقانی، شبنم مقدمی، 
رضا بهبودی، لیندا کیانی ترکیب بازیگران اصلی این 
فیلم سینمایی را تشکیل می دهند و در روزهای آینده 

بازیگران دیگری به این لیست اضافه خواهند شد.
و  نویسنده  از  عبارتند  سینمایی  فیلم  این  عوامل 
فرشاد  فیلمبرداری:  مدیر  محمدی،  حامد  کارگردان: 
اول  دستیار  بجنوردی،  سعید  صدابردار:  محمدی، 
کارگردان و برنامه ریز: علی صابری، طراح چهره پردازی: 
ایمان امیدواری، مدیر تولید: مجید کریمی، طراح صحنه 

و لباس: کامیاب امین عشایری، منشی صحنه: فاطمه 
سادات سیدی، مدیر تدارکات: احمد عطایی، عکاس: 
مهدی دلخواسته، مشاور رسانه ای: بهناز شیربانی، تهیه 

کننده: منوچهر محمدی.

»کوپال«،فیلمنامهایآبسترهبافیلمبرداریرئال

فیلمبرداری»اکسیدان«بابازیجوادعزتیآغازشد


