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حجت االسالم صدیقی: 

مردم هرگز  با فتنه گران آشتی نخواهند کرد

امـسال 22بـهمن 
بـرای کـشور 

آبـرو شـد

جریمه ۴ هزار میلیارد تومانی
۴ واردکننده پوشاک

۹۰ درصد گوشی های بازار قاچاق است

باز  و  ایران  نفت  صادرات  میزان  افزایش  با  همزمان 
شدن بنادر جهان به روی نفتکش های کشورمان، صف 
تازگی،  به  که  ای  گونه  به  شده  تر  طوالنی  مشتریان 
اندونزی و هلند نیز به جمع خریداران نفت ایران پیوسته 

اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شناسایی افرادی 
پرونده  اما  داشتند،  فراوانی  مالیاتی  های  تراکنش  که 
وزارت  پست  گفت: شیفته  بودند،  نداده  تشکیل  مالیاتی 
نیستم. علی طیب نیا با محوریت اقتصاد مقاومتی گفت: 
مهمترین منبع اطالعاتی که باید برای انجام امور مالیاتی 

از آن استفاده کنیم، سامانه جامع مالیاتی است. 1011

اقتصادینفت و انرژی

فتح بنادر جهان 

توسط نفتکش های ایرانی

شناسایی ثروتمندانی
 که پرونده مالیاتی نداشتند

1

ایران قهرمان جام جهانی کشتی آزاد شد
 ثبت ششمین قهرمانی متوالی

خاندان محترم قنبری
مصیبت وارده را به شما و 

سایر بازماندگان تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحومه غفران 
الهی و برای بازماندگان صبر 

مسئلت داریم.
خانواده حیدری

جناب آقای حسین حیدری
درگذشت مادر همسر گرامیتان 
را به شما تسلیت عرض نموده 

و از درگاه خداوند متعال 
برای آن مرحومه آرامش ابدی 

خواهانیم.
روزنامه زمان

دیدار  در  ایران  بزرگساالن  آزاد  کشتی  ملی  تیم 
فینال چهل و پنجمین دوره جام جهانی کشتی آزاد 
با پیروزی برابر تیم قدرتمند آمریکا برای هشتمین 

مرتبه بر سکوی قهرمانی قرار گرفت.
جام جهانی کشتی آزاد در سال 2017 میالدی، روز 
پنج شنبه در سالن امام خمینی )ره( شهر کرمانشاه 
آغاز شد و دیروز با معرفی تیم های برتر به کار خود 

پایان داد.
در گروه یک این مسابقات تیم های روسیه، آمریکا، 
جمهوری آذربایجان و گرجستان و در گروه دو نیز 

ایران، ترکیه، هند و مغولستان حضور داشتند.
دیدار فینال بین تیم های ایران و آمریکا با تشویق 
سالن  در  حاضر  جمعیت  هزار   6 از  بیش  امان  بی 
امام خمینی )ره( آغاز شد که ملی پوشان  ورزشی 
کشورمان در این دیدار حساس، سخت و نفس گیر 
با نتیجه 5 بر 3 به پیروزی رسیدند و قهرمان جام 
جهانی شدند. این ششمین قهرمانی پیاپی تیم ملی 
ملی  تیم  است.  تاکنون  از سال 2012  آزاد  کشتی 
ایران پیش از این هفت مرتبه در سال های 1996 
تهران،   2013 باکو،   2012 ساری،   2006 تهران، 
2014، 2015 و 2016 لس آنجلس عنوان قهرمانی 
قهرمان  نایب  هم  مرتبه   11 و  بود  کرده  کسب  را 

شده بود. 
ملی پوشان کشتی آزاد ایران طی سال های 2014، 
2015 و 2016 سه مرتبه پیاپی در لس آنجلس و 

در خاک آمریکا جام قهرمانی را باالی سر بردند.
ایران در سال های 1996، 2009 و 2013 میزبان 

جام جهانی کشتی آزاد بود.
تیم های ملی کشتی آزاد آمریکا و ایران پیش از این 
5 مرتبه در فینال جام جهانی با یکدیگر روبرو شده 
سال  در  ایران  پوشان  ملی  پیروزی  تنها  که  بودند 

2015 در لس آنجلس آمریکا بود.
با  مقدماتی  مرحله  در  ایران  آزاد  کشتی  ملی  تیم 
نتیجه قاطع 8 بر صفر تیم های ترکیه، مغولستان 
های  تیم  نیز  آمریکا  تیم  و  داد  شکست  را  هند  و 
روسیه، جمهوری آذربایجان و گرجستان را از پیش 

رو برداشت.
گزارش دیدارهای انفرادی ایران و آمریکا:

طالی  و  المپیک  برنز  مدال  دارنده  رحیمی  حسن 
نخستین  کیلوگرم   57 وزن  در  جهان  قهرمانی 
آنتونی  مقابل  و  آمد  تشک  روی  که  بود  آزادکاری 
راموسی قرار گرفت که سابقه شکست وی را داشت.
تیم  کاپیتان  نخست  وقت  از  نیمی  گذشتی  از  بعد 
ملی با رسیدن به پاهای راموس و خاک کردن وی 

امتیازات خود را به 4 رساند.
حال  آزادکاران  ترین  تجربه  با  از  یکی  که  رحیمی 
حاضر تیم ملی در وقت دوم با صبر و حوصله کشتی 
را اداره کرد. راموس که تحت تاثیر تشویق های بی 
امان تماشاگران ایرانی قرار گرفته بود در این کشتی 
نهایت  در  رحیمی  و  نداشت  گفتن  برای  حرفی 
 6 نتیجه  با  را  آمریکا  برابر  ایران  پیروزی  نخستین 

بر صفر رقم زد.
مسعود اسماعیل پور دارنده مدال نقره و برنز جهان 
کیلوگرم   61 وزن  در  ملی  تیم  کشتی  دومین  در 

مقابل لوگان استیبر دارنده مدال طالی جهان قرار 
گرفت.

اسماعیل پور که بعد از بازگشت از وزن 65 به 61 
تیم  برای حضور مجدد در  فراوانی  انگیزه  کیلوگرم 
ملی داشت بعد از دو پیروزی که در دور مقدماتی 
برابر  فینال  مبارزه  در  کرد  کسب  حریفان  برابر 
استیبر آمریکایی در وقت نخست با یک زیرگیری و 

اجرای بارانداز امتیازات خود را به 4 رساند. 
مقاومت  ادامه  در  ملی  تیم  جویباری  آزادکار  این 
برابر حمالت قهرمان جهان داشت و  جانانه ای در 
او نیز با پیروزی 6 بر 2 دومین پیروزی کشتی آزاد 
ایران را ثبت کرد. البته کادر فنی تیم ملی به یک 
امتیاز داده شده به آمریکا اعتراض داشتند که مورد 

قبول واقع نشد.
دارنده  نصیری  میثم  کیلوگرم،   65 وزن  مبارزه  در 
مدال طالی آسیا و آزادکار المپیکی ایران و فرانک 
مولینارو دارنده مدال برنز جهان از آمریکا در حالی 
که تا یک دقیقه و 30 ثانیه به پایان کشتی از حریف 
عقب بود دو مرتبه حریف خود را خاک کرد و کشتی 
را به تساوی کشاند. مولینارو و تیم ملی آمریکا که 
چیزی برای از دست دادن نداشت ، 30 ثانیه پایانی 
نهایت  در  که  کرد  حمله  نصیری  به  محابا  بی  را 
حریف   4 بر   5 پیروزی  با  زنجانی  آزادکار  نصیری 

سرسخت خود را شکست داد.
در  برنز جهان  مدال  دارنده  خانی  مصطفی حسین 
چهارمین کشتی این دیدار مهیج و زیبا برابر جیمز 
گرین که او نیز مدال برنز جهان را در کارنامه دارد 

در وزن 70 کیلوگرم روبرو شد که با کسب دو امتیاز 
که به دلیل کم کاری گرین به مصطفی خانی داده 

شد دستش به عنوان برنده باال رفت.
اما دیدار حساس و مهیج وزن 74 کیلوگرم با حضور 
جردن باروز دارنده مدال طالی المپیک لندن و سه 
مدال طالی قهرمانی جهان از آمریکا مقابل پیمان 
یاراحمدی دارنده مدال طالی آسیا درحالی برگزار 
تماشاگران  مسابقات  برگزاری  روز  دو  طی  که  شد 

حمایت همه جانبه ای از باروز داشتند.
حریفان  مقابل  در  مرتبه   9 این  از  پیش  که  باروز 
ایرانی خود از جمله صادق گودرزی، مرتضی رضایی 
ا... اکبری و علیرضا قاسمی به پیروزی  قلعه، عزت 
رسیده بود در این مسابقه نیز با برتری 3 بر 2 برابر 
حریفان  برابر  خود  ناپذیری  شکست  یاراحمدی 
ایرانی را تداوم بخشید. در ششمین کشتی این دیدار 
حسن یزدانی دارنده مدال طالی بازی های المپیک 
ریو در وزن 86 کیلوگرم برابر دیوید تیلور از آمریکا 
قرار گرفت که یزدانی در یک کشتی حساس و بحث 
برانگیز این مبارزه را درحالی که 6 بر 4 عقب بود با 
ضربه فنی به این کشتی گیر آمریکایی واگذار کرد. 
به نظر می رسد یزدانی در وقت دوم از نظر قدرت 
کرد  خالی  بدنش  گیران  کشتی  اصطالح  به  بدنی 
دو  در  یزدانی  بود.  رفته  تحلیل  وی  بدنی  قدرت  و 
مسابقه ای که در مرحله مقدماتی برگزار کرده بود 
حریفان مغولستانی و ترکیه ای خود را با امتیاز عالی 

شکست داده بود.
ادامه در صفحه 7

با غلبه بر تیم آمریکا؛

ایران قهرمان جام جهانی کشتی آزاد شد
 ثبت ششمین قهرمانی متوالی

صفحه 2 و 11
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امام باقر )ع(:

کالم  نور

آیین چهلمین روز ارتحال
 آیت ا... هاشمی رفسنجانی

هاشمی  ا...  آیت  ارتحال  روز  چهلمین  آیین 
رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با حضور رئیس جمهور در مرقد مطهر امام 

خمینی)ره( برگزارشد.
رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسالمی 
و چهره های سیاسی  وزرا  از  تعدادی  اتفاق  به 
در مراسم چهلمین روز ارتحال آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 

نظام حضور پیدا کردند.
االسالم  حجت  همچنین  مراسم  این  در 
دفتر  رئیس  گلپایگانی  محمدی  والمسلمین 
مقام معظم رهبری ، اسحاق جهانگیری معاون 
، آیت  اول رئیس جمهور، علوی وزیر اطالعات 
رئیس  نهاوندیان  ، محمد  ا... مجتهد شبستری 
و  ارتباطات  وزیر  واعظی   ، جمهور  رئیس  دفتر 
معاون  شریعتمداری  اطالعات،محمد  فناوری 
حجت  تهران،  استاندار  جمهور،  رئیس  اجرایی 
االسالم والمسلمین سید حسن خمینی ، علی 
عسکری رئیس سازمان صدا و سیما ، علی اکبر 
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ، وزیر سابق 
آموزش و پرورش ، مقیمی معاون وزیر کشور ، 
محمد علی ابطحی ، منتجب نیا قائم مقام حزب 
اعتماد ملی ، آیت ا... موسوی بجنوردی ، سید 
عبدا...  کرباسچی،  غالمحسین  دعایی،  محمود 
جاسبی، اشرفی اصفهانی، محسن رفیق دوست ، 
موسوی الری وزیر اسبق کشور و تعدادی دیگری 

از مقامات و مسئوالن حضور داشتند.

سه برنامه مخالفان دولت برای
  از صحنه خارج کردن روحانی

مردم  پرشور  حضور  لزوم  بر  ارشاد  سابق  وزیر 
در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و ضرورت 

حمایت آنها از حسن روحانی تاکید کرد.
شورای  اعضای  جمع  در  که  جنتی  علی 
اعتدال و  سیاستگذاری کانون فرهنگیان حزب 
خسته  سیاست  افزود:  گفت  می  سخن  توسعه 
کردن روحانی و به انصراف رساندن او از حضور 
در  روحانی  و  خورده  شکست  انتخابات  در 

انتخابات آتی ریاست جمهوری شرکت می کند.
جنتی افزود : مخالفان دولت ابتدا سیاست خسته 
کردن روحانی و دولت و به انصراف رساندن او از 
حضور در عرصه انتخابات را در پیش گرفتند و 
رسانه های وابسته به آنان هم برای تحقق این 
سیاست در طول این مدت حتی یک تیتر مثبت 

در باره عملکرد های دولت منتشر نکردند.
ا... هاشمی در  آیت  موثر  نقش  به  اشاره  با  وی 
شرایط حساس انقالب اظهار کرد: در هفته های 
آخر حیات پر برکت این شخصیت اعتدالی آیت 
ا... هاشمی از آقای روحانی خواسته بودند که با 
حضور در دور بعدی انتخابات این مسیر عقالنی 

و همراه با تدبیر را ادامه دهند.
توسعه  و  اعتدال  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
درباره سیاست و برنامه دوم مخالفان دولت گفت 
: سیاست دوم مخالفان دولت تک دوره ای شدن 
روحانی و دمیدن در این فکر از طریق رسانه ها 
است، آنها همزمان تالش کردند با تاثیر گذاری 
بر برخی شخصیت ها و نهادها برطبل زاویه دار 
بودن رییس جمهور با رهبری بکوبند که حمایت 
کلیت  از  مختلف  های  برهه  در  رهبری  های 
برنامه ها و اقدامات دولت این سیاست تخریبی 

هم به شکست انجامید.
وزیر سابق ارشاد تصریح کرد : این روزها مخالفان 
رای  یا  و  آرا  کاهش  سیاست  روحانی  و  دولت 
نیاوردن روحانی را در دستور کار قرار داده اند 
و مذبوحانه دنبال این پروژه هستند، بنابراین ما 
هم باید تالش کنیم با اعتماد آفرینی و معرفی 
که  روحانی  جمهور  رییس   ، دولت  های  کار 
تجربه های ارزشمندی به دست آورده اند با رای 
سیاست  این  و  انتخاب شده  مجددا  ایشان  باال 
شکست  به  هم  اعتدال  و  عقالنیت  مخالفان 

بیانجامد.
وی با اشاره به فراز و نشیب های حزب اعتدال 
و توسعه خاطر نشان کرد:در دوره احمدی نژاد 
احساس ما این بود که همه تالش ها برای انحالل 
مناظره مشهور  از  بعد  و حتی  است  این حزب 
دبیرکل این خصومت با حزب شدیدتر و جنبه 

عناد گرفت.
بابیان  توسعه  و  اعتدال  مرکزی  شورای  عضو 
برای  اسالمی  جمهوری  نظام  و  کشور  که  این 
ادامه مسیر مدبرانه و عقالنی خود نیازمند افراد 
دانشمند و با تجربه برای اداره امور کشور است 
اعتدال می  فرهنگیان حزب  کانون  کرد:  اظهار 
از جامعه معلمان شریف به  به نمایندگی  تواند 
حتی  و  حزب  برای  خوب  فکری  اتاق  عنوان 
اجتماعی  سرمایه  تا  کند  عمل  نظام  و  کشور 
عظیم اعتماد و حمایت معلمان و اولیا پشتوانه 

ارزشمند نظام باشد.
جنتی با بیان این که در هشت سال گذشته در 
بخش های مختلف کشور یک فاجعه به معنای 
کامل رخ داده بود گفت : تدابیر مسوالن ارشد 
نظام و تحقق برجام توانست تا حدی برخی منافذ 
را برای حل این خرابی ها باز نماید و الحمدا... 

کشور االن در شرایط مناسبی قرار گرفته است.
با  توسعه  و  اعتدال  مرکزی حزب  عضو شورای 
عرصه  در  فرهنگیان  همراهی  اهمیت  به  اشاره 

های مختلف انقالب اسالمی تصریح کرد :
همه  از  کوتاه  مدت  این  در  فرهنگیان  کانون 
اگر  و  است  کرده  عمل  بهتر  حزب  تشکیالت 
حزب اعتدال و توسعه تنها یک کانون فرهنگیان 
فراگیر داشته باشد می تواند اثرگذاری خود را در 

جامعه به شکل مطلوب ایفا نماید.

خبر

جزئیات فعالیت قرارگاه انتخاباتی ناجا  
اوایل دی ماه بود که قرارگاه انتخاباتی ناجا آغاز به کار کرد، قرارگاهی که 
هرچه به روزهای برگزای دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر 
نزدیک می شویم فعایتش هم بیشتر می شود، فرمانده ناجا از وظایف این 

قرارگاه گفته است.
سردار حسین اشتری درباره فعالیت قرارگاه انتخاباتی ناجا اظهارکرد: 
این قرارگاه وظایف مختلفی بر عهده دارد و یکی از اقداماتی که در حال 
حاضر در این قرارگاه انجام می شود،  بررسی موضوعات  مرتبط با امنیت 
انتخابات و هماهنگی با دستگاه های دیگر در اجرای بهتر انتخابات در 

امنیت کامل است.
وی با بیان اینکه پلیس همکاری هایی هم با مراجع مربوطه در مورد 
استعالم ها و ... دارد، گفت: اقدامات خوبی در این قرارگاه انجام شده و 
با یاری خداوند این انتخابات نیز همچون دیگر انتخابات برگزار شده با 
مشارکت باالی مردم و در کمال امنیت برگزار خواهد شد و  برگ زرینی 

در افتخارات جمهوری اسالمی خواهد بود.
به گزارش ایسنا افزایش مشارکت، تامین امنت انتخابات و همکاری با دیگر 
دستگاه های مجری انتخابات  از جمله وظایف این قرارگاه انتخاباتی در 

ناجا خواهد بود.

اقدامات پیشگیرانه درخصوص خودروهای گازسوز
دادستان کل کشور بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه درخصوص خودروهای 
گازسوز تاکید کرد و گفت :  غالب خودروهای گازسوز فاقد استانداردهای 

ایمنی هستند.
حجت االسالم والمسلمین محمد جعفر منتظری درباره غیر استادارد 
بودن مخازن سی ان جی خودروهای گازسوز و انقضای بازرسی و آزمون 
های دوره ای مرتبط هشدار داد و دستگاه های ذیربط را به انجام دادن 
اقدامات پیشگیرانه مکلف و دادستان های سراسر کشور را به نظارت بر 
روند این اقدامات موظف کرد تا از بروز حوادث و آسیب ها پیشگری شود.

وی با ابالغ دستورالعملی در این زمینه اعالم کرد: حسب گزارش های 
واصله، غالب وسایل نقلیه گازسوز به دلیل انقضای بازرسی و آزمون های 
مرتبط با مخازن سی ان جی خود، فاقد برچسب تاییدیه ایمنی استاندارد 
آزمون های مذکور هستند و غیر استاندارد بودن این مخازن در صورت 
وقوع حادثه موجب صدمات و آسیب های جبران ناپذیر نظیر انفجار در 
معابر و یا جایگاه های سوخت و به خطر افتادن سالمت شهروندان خواهد 

شد.
براساس دستورالعمل دادستان کل، وزارت کشور و تابعین استانداری ها، 
فرمانداری های ویژه، فرمانداری ها،شهرداری ها ) مراکز معاینه فنی ( 
بخشداری ها و وزارت راه و شهرسازی و تابعین به ویژه سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای مکلفند با اجرای تکالیف قانونی خود و تهیه سامانه 
مورد لزوم برای ارتباط با سازمان ملی استاندارد ، گزارش اقدامات خود را 
درخصوص بازرسی سراسری ادواری سیستم سوخت رسانی و مخازن سی 
ان جی خودروهای مختلف هر سه ماه یک بار به سازمان ملی استاندارد 

ارائه کنند. 
همچنین شوراهای اسالمی شهرها، شهرداری ها و مراکز معاینه فنی 
مکلفند زمینه حضور بازرسان استاندارد را در مراکز معاینه فنی خودرو 
فراهم و بدون انجام بازرسی سیستم سوخت رسانی و مخازن سی ان جی 

و صدور تاییدیه از صدور گواهی و برچسب معاینه فنی خودداری کنند. 
دادستان کل کشور پلیس راهور را مکلف کرده است به محض رویت 
خودروهای گازسوز فاقد برچسب استاندارد مخازن سی ان جی، برابر 

مقررات با رانندگان خاطی برخورد کند. 
همچنین استانداری های سراسر کشور مکلفند ضمن شناسایی کارگاه 
های غیر مجاز تبدیل خودروهای بنزین سوز به گازسوز از فعالیت این 

کارگاه ها جلوگیری کنند.
منتظری همچنین سازمان ملی استاندارد را مکلف به اعمال وظایف 
حاکمیتی و قانونی خود در این زمینه و ارسال گزارش های دریافتی هر 

سه ماه یکبار از مراجع ذیربط به دادستانی کل کشور کرد. 
دادستان کل کشور صدور این دستورالعمل را در اجرای ماده 290 قانون 
آیین دادرسی کیفری مبنی بر نظارت و پیگیری حقوق عامه اعالم و 
دادستان های مراکز استان ها را موظف کرد در اجرای این دستورالعمل 
بر انجام دادن وظایف دستگاه های ذیربط نظارت و برابر مقررات قانونی 

اقدام کنند.

ترامپ دستورالعمل مهاجرتی جدید صادر می کند  
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته است که در آینده نزدیک در 
مورد پذیرش مسافر و مهاجر از هفت کشور با جمعیت عمدتا مسلمان - از 
جمله ایران - دستورالعمل مهاجرتی جدیدی صادر خواهد کرد که با حکم 

اخیر یک دادگاه تجدید نظر فدرال مطابقت خواهد داشت.
شعبه نهم دادگاه تجدید نظر فدرال مستقر در شهر سان فرانسیسکوی 
کالیفرنیا یک هفته پیش علیه دستورالعمل مهاجرتی جنجال برانگیز 

ترامپ رای داد و لغو اجرای آن را تمدید کرد.
به این ترتیب، مسافران و مهاجران از ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان، 
سوریه و یمن همچنان اجازه یافته اند که در صورت داشتن ویزای معتبر 

به آمریکا سفر کنند.
ترامپ بالفاصله پس از ناکامی در دادگاه، حکم هیات سه نفر قضات را قویا 
محکوم کرد و در حساب کاربری توییتر خود نوشت: »شما را در دادگاه 

خواهم دید، امنیت کشور ما در معرض خطر است!«
پنجشنبه در یک کنفرانس  روز  آمریکا  رئیس جمهوری  این حال  با 
خبری در کاخ سفید اعالم کرد که به جای دنبال کردن یک دعوای 
حقوقی طوالنی، دستورالعمل تازه ای صادر خواهد کرد. ترامپ گفت: 
»دستورالعمل جدید تا حد زیادی با حکمی که من آن را بد می دانیم 

مطابقت خواهد داشت.«
به گزارش بی.بی.سی در این رابطه، وکالی وزارت دادگستری آمریکا رسما 
به شعبه نهم دادگاه تجدید نظر فدرال خبر داده اند که دستورالعمل بعدی 

به طور قابل مالحظه ای تغییر خواهد کرد.
آنها درباره دستورالعمل آتی جزئیاتی اعالم نکردند.

باند خرید و فروش گوشت خوک فروپاشید
رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل گفت که اعضای یک باند خرید و 

فروش گوشت خوک در این شهرستان شناسائی و دستگیر شدند.
 بهمن صادق نژاد افزود : اعضای این باند 2 نفره عصر پنجشبنه توسط 
ماموران اجرایی محیط زیست آمل به همراه 10 راس خوک و 2 سر تشی 

در جنگل › بلیران › این شهرستان دستگیر شدند.
وی گفت که متهمان دارای سابقه فعالیت در شکار خوک و خرید و فروش 

گوشت آن در آمل و شهرهای همجوار بودند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل اضافه کرد که از متهمان یک 
قبضه اسلحه شکاری تک لول کشف و برای بازجویی وتحقیقات بیشتر 

تحویل دادگستری شدند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی حماس را تهدید کرد
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، جنبش مقاومت اسالمی )حماس( را تهدید 
کرد که در صورت انجام هرگونه اقدام تحریک آمیز در باریکه غزه، با 

واکنش شدید روبرو خواهد شد.
 به گزارش خبرگزاری فرانسه، »اویگدور لیبرمن« روز پنجشنبه گفت: 
چنانچه مردم غزه جنبش حماس را سرنگون کنند یا حماس روش خود 
را تغییر دهد، اسرائیل باریکه غزه را به منطقه ای آباد و پر رونق تبدیل 

خواهد کرد.
اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در حالی است که 10 روز پیش 
یک فروند موشک از غزه به جنوب فلسطین اشغالی شلیک شد و اسرائیل 
نیز در واکنش به این حمله غزه را هدف حمالت توپخانه ای و هوایی قرار 

داد که بر اثر آن سه فلسطینی زخمی شدند.
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امام جمعه موقت تهران: بعضی ها گویا دوباره می 
خواهند اعالن موجودیت کنند و با وجود اینکه در 
فتنه 88 سهم داشتند و زیان های غیرقابل جبرانی 
به مردم وارد کردند، زبانشان دراز شده و از »آشتی 

ملی« حرف می زنند.
در  صدیقی  کاظم  المسلمین  و  االسالم  حجت 
خطبه دوم نمازجمعه این هفته تهران با اشاره به 
راهپیمایی 22  مراسم  در  مردم  حضور گسترده 
بهمن امسال افزود: مردم با حضور اعجاب انگیز در 
این مراسم هم نشان دادند منتظر قدوم مبارک امام 
زمان )عج( هستند و هم مشت محکمی بر دهان 

یاوه گویان زدند.
وی گفت: حضور مردم در مراسم راهپیمایی امسال 
از نظر کمی افزایش چشمگیری داشت به طوری 
که در شهرهایی مثل شیراز، یزد، مهاباد و قم حضور 

مردم خیلی زیاد بود.
امام جمعه موقت تهران افزود: افزایش کمی مردم 
از  پیام دارد  امسال خیلی  راهپیمایی  در مراسم 
جمله اینکه معلوم می شود همان دستی که شما 
را در انقالب مقاومت بخشید و از شکنجه، توپ و 
تانک نترسیدید و در خیابان ها زیر پرچم امامت 
و والیت حضور پیدا کردید و خدا پیروزتان کرد، 
در هشت سال دفاع مقدس در صحنه های نبرد 
حضور پیدا کردید و خسته نشدید، بعد از جنگ 
بسیار خطرناک فتنه 88، جعل و دروغ و تقلب و 
فتنه اشخاصی که از زمینه ها و سوابق آنها استفاده 
کرده بودند و آن غائله را به پا کردند، خدا به دل 
های شما انداخت و در 9 دی حضور یافتید و خدا 

پیروزی را به دست شما خلق کرد.
وی گفت: خدایی که در طبس نشان داد نیازی به 
شما ندارد ولی اگر 22 بهمن، روز قدس، 9 دی و 
در انقالب شماها را به میدان می آورد این عظمتی 
است که خداوند می خواهد شماها را نشان دار کند 
و  می خواهد شماها را در دنیا به عنوان برترین 

مردم عالم ارائه کند.
حجت االسالم صدیقی ادامه داد: نکته دوم بصیرت 
غیرقابل وصف چشمه بصیرت، مقام معظم رهبری 
است به طوری که ایشان در دیدار با عزیزان نیروی 
هوایی درباره رئیس جمهور جدید امریکا فرمودند 
جواب آنها را مردم ما روز 22 بهمن خواهند داد، 
رهبر عزیز ما روح مردم است و قلوب مردم با ایشان 

همراه است، ایشان مردم و مردم ایشان هستند.
وی گفت: رهبر معظم انقالب این موضوع را پیش 
بینی می کردند و شبیه پیش بینی هایی که درباره 
پیروزی سوریه، پیروزی لبنان و خیلی جاهای دیگر 
با الهام الهی این پیشگویی را می کند، انتخاب 
رئیس جمهور فعلی امریکا را مطرح کرد در اینجا 
هم پیشگویی رهبر معظم انقالب را خدای متعال 

آبروی مضاعفی داد.

خطیب جمعه تهران افزود: حضور حماسه مردم در 
مراسم راهپیمایی 22 بهمن سبب اعتراف دشمنان 
بود، در هیچ سالی دشمن اینگونه اعتراف به حضور 
میلیونی جمعیت نداشت و این اولین بار بود که 
استقامت شما آنها را به عقب راند و به عظمت شما 

اعتراف کردند.
وی اظهار داشت: باید همه بدانند انقالب مردم، 
و در  است  اسالمی  و  فقاهتی، والیتی، حسینی 
انقالب اسالمی با رهبری صاحب والیت این انقالب 
حضور  مردم  اگر  و  است  شده  واقع  و  داده  رخ 
اینچنینی دارند معنای آن این است که ما خودمان 
نگهبان، سپر و فدایی  انقالب کردیم و صاحب، 
انقالب خودمان هستیم و این به آن معنا نیست 

که ما از مسئوالن گله مند نیستیم.
هایی  تلخی  به  اشاره  با  االسالم صدیقی  حجت 
که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند، افزود: 
مسئله رکود، گرانی، بیکاری، شیوع اعتیاد، تبعیض 
و برخی چیزهایی که خجالت می کشم از تریبون 
نمازجمعه اعالم کنم، مواردی است که مردم از 

مسئوالن مطالبه می کنند.
وی گفت: این انسجام ملی و تشکل دینی و همدلی 
معنوی و انقالبی نشان داد که حرف بعضی ها که 
باز هم گویا می خواهند اعالن موجودیت کنند و در 
فتنه سهم داشتند و زیان های غیر قابل جبران در 
فتنه 88 به مردم وارد کردند باز زبان آنها دراز شده 

است و می گویند آشتی ملی.
فراگیر  حضور  افزود:  تهران  نمازجمعه  خطیب 
مملکتی و ملی قشرهای مختلف مردم به خصوص 
جوان هایی که امام را ندیده اند و جبهه و اوایل 
انقالب را درک نکرده اند ولی امروز در یک حضور 
حماسی عاشقانه در هوای سرد و زیر برف در کنار 
مردم اعالم کردند که ما با همه وجود انقالب را باور 
کردیم در چنین شرایطی چه کسی می خواهد با 
چه کسی آشتی کند؟ چه کسانی با هم قهر بودند؟ 

وی ادامه داد: اینها یک امت هستند و یک امام 
دارند، آنهایی که با امامت و مردم نساختند و فتنه 
کردند، بسیجی را برهنه کردند و کتک زدند، به 
حضرت سیدالشهدا )ع( جسارت کردند، اصل نظام 
را قبول نداشتند و شعار نه غزه - نه لبنان سردادند، 
انواع هتاکی ها به مقدسات و شعایر امام و انقالب 
کردند؛ حاال آنها آمده و می گویند آشتی ملی؟! 

مردم با شما هرگز آشتی نخواهند کرد.
 حجت االسالم صدیقی گفت: مسئول امور اروپا 
گفته است اگر برجام نبود وقوع جنگ ضروری بود؛ 
این یک فریب و دروغ است، اگر دنیا با ما نمی 
جنگد به خاطر این است که توان جنگ را در خود 
نمی بیند، این موضوع را آزموده اند، ملت ما اگر 
حمله ای شود ملت جنگی هستند و تا آخر ایستاده 

اند و هرگز عقب نشینی نمی کنند.
وی افزود: اگر امریکا و قدرت های استکبار جهانی 
به ما حمله نمی کنند معلول اقتدار و روحیه دینی 
و حکم جهاد واقعی اهل بیت ماست و دشمنان از 
روحیه ایثارگرانه و شهادت طلبانه ما و در کنار آن 

از قدرت نظامی ما خبر دارند.
خطیب جمعه تهران گفت: آنها می خواهند ابتدا 
ذهن ما را درگیر کنند که بگویند برجام حداقل این 
خاصیت را داشت که شما مبتال به جنگ نشدید 
از طرفی با دو جنگ اقتصادی و فرهنگی مواجه 
هستیم و می خواهند حواس مسئوالن را از این 

اقتصاد مقاومتی منحرف کنند.
وی افزود: بر مسئوالن ما واجب است هم به عنوان 
ادای دین به این مردم که 22 بهمن آمدند و به شما 
امنیت و دلگرمی دادند و هم برای مورد اکرام قرار 
دادن این مردم به مشکالت اقتصادی و معیشت 
مردم حساسیت نشان بدهند و نگویند چه باید 

بکنیم بلکه توضیح بدهند که چه کرده اند.
حجت االسالم صدیقی ادامه داد: چیزی را بگویید 
که مردم در زندگی خودشان لمس کنند و اال شما 

آمار بدهید آمارها رسانه ای است و مردم به جیب و 
سفره شان نگاه می کنند.

اقدام  مجازی  های  شبکه  مقابل  در  گفت:  وی 
نکردید این سیل بنیان کن آمده و خطر جدی 

است و باید برای آن چاره ای اندیشید.
امام جمعه موقت تهران در بخش پایانی خطبه دوم 
اظهار داشت: مردم به پا خاسته بحرین ششمین 
انقالب خود را سپری می کنند و به رغم  سال 
سرکوب، شکنجه و دادن شهید نه تنها انقالب آنها 
خاموش نشده است بلکه مردم بحرین محکم تر از 
سال های قبل به صحنه آمده اند؛ به حکومت آل 
خلیفه توصیه می کنم که راه شاه ایران را نرو که 
شاه نیز امام را به ترکیه تبعید کرد و ظاهراً شما 
هم می خواهید همان راه را بروید گویا روزهای 

آخر شماست.
 خطبه اول نماز؛ تقوا موجب همدلی می شود

امام   حجت االسالم والمسلمین کاظم صدیقی 
جمعه موقت تهران در خطبه اول نماز توصیه خود 
و نماز گزاران به رعایت تقوای الهی ان را سپر بال 
،مایه رحمت الهی و جذب عنایت حق و از اسباب 

بصیرت خواند. 
 خطیب جمعه این هفته تهران در مبحث تقوا 
خود  فردی  رفتارهای  مواظب  باید  انسان  گفت: 
باشد و از بیان حرف های دروغ بپرهیزد و نباید 
سخنی را که خدا را ناراضی می کند بیان نماید.  

حجت االسالم و المسلمین صدیقی دروغ و غیبت 
را از بدترین گناهان دانست که موجب ناراحتی و 

ناخشنودی خداوند می شود.
به  اشاره  با  همچنین  تهران  موقت  جمعه  امام 
تاکیدات دین اسالم به رعایت تقوا در جمع خانواده 
گفت: استبداد و زور نسبت به همسر و فرزندان در 

خانواده موجب دوری از دین می شود.
وی تقوا را اساس ارائه الگو در خانواده دانست و 
گفت: رعایت تقوا موجب همدلی و ارتباط متقابل 

در خانواده می شود.
امام جمعه موقت تهران قسمتی از خطبه اول را به 

تفسیر سوره مبارکه حمد اختصاص داد.
حجت االسالم والمسلمین صدیقی یکی از مظاهر 
رحمت خدا را انتقام از دشمنان خدا ذکر کرد و 
گفت :ان روزی که مظلومان، ظالم را در چنگال 

عدالت می بینند خوشحال می شوند. 
وی سوره الرحمن را عروس قران ذکر کرد و گفت 
: خداوند جلوه های رحمت را در این سوره نام برد.
 خطیب نماز جمعه تهران جهنم را یکی از نعمت 
جمع  جای  :جهنم  گفت  و  خواند  خداوند  های 
شدن غده های سرطانی ظلم و ستم است و در 
روز قیامت مومنین با دیدن اوضاع کافران در جهنم 
خندان می شوند چرا که می بینند در کار دنیا 

حساب و کتابی بوده است .

حجت االسالم صدیقی: 

مردم هرگز  با فتنه گران آشتی نخواهند کرد
مردم از مسئوالن مطالبه می کنند

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به وجود 
85 استاندارد خودرو تاکید کرد: تحول در تولید و 

عرضه خودرو در راه است.
موضوع  اینکه   اعالم  با  پیروزبخت،  نیره  خانم 
استاندارد سازی خودرو و افزایش استانداردهای 
این صنعت در دستور کار سازمان حمایت مصرف 
است،  قرارگرفته  تولیدکنندگان  و  کنندگان 
گفت: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
استانداردهای خودرو به 85 عنوان رسیده است 
و تا سال 97 قطعا تولید برخی خودروها که با 
معیارهای این استانداردها مطابقت نداشته باشد 

متوقف خواهد شد.
مورد  در  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
با همکاری  خودروهای مشترکی که قرار است 
فرانسوی ها در کشور تولید می شود، افزود: نظارت 
خود را بر استانداردهای این خودروها بر اساس 
استاندارد اروپا انجام می دهیم به نحوی که اگر 
مشکلی در این زمینه به وجود آمد حتما اعالم 
خواهیم کرد. پیروزبخت اظهار داشت: با اجرای 
طور  به  خودرو  صنعت  گانه  استانداردهای85 
حتم در سال 1397 شاهد تحول جدی در عرصه 
خودرو خواهیم بود و خودروسازان 2 سال فرصت 

دارند ایرادات فعلی تولید خود را برطرف کنند.
وی گفت: مسایلی مانند رتبه بندی ایمنی خودرو و 
همچنین رویکردهایی شامل محافظت از سرنشین 
بزرگسال، محافظت از خردسال، عابران پیاده و 
تجهیزات ایمنی، از جمله موارد ی است که باید 
در فرآیند تولید و خدمات پس از فروش و عرضه 

خودرو به آن توجه شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: بر 

تولید خودرو نظارت می کنیم اما به عنوان پلیس 
عمل نخواهیم کرد بلکه تمرکز خود را بر اجرای 
استانداردها قرار داده و گزارش کیفیت خودرو را به 

دولت و مجلس ارائه می کنیم.
پاسخگویی کامل و بموقع به مدارک ارسالی از 

سازمان ایزو 
تدوین  در  مشارکت  و  تطبیقی  مطالعات  دفتر 
استاندارد بین المللی اسیتاندارد ایران اعالم کرد : 
بنا به گزارش دریافتی از سازمان بین الملل )ایزو( 
در سال 2016 درصد قصور جمهوری اسالمی 
ایران نسبت به پاسخگویی به مدارک ارسالی از آن 
سازمان )ملزم به پاسخگویی ( صفر درصد بوده و 
جایگاه کشور ما در بین 141 کشور مورد ارزیابی 
عضو سازمان ایزو، در رتبه 26 از نظر تعداد مدارک 

دریافتی بین کشورهایی با قصور صفر است.
آماری،  گزارش  ارائه  با  ایزو  سازمان  ساله  هر 
پاسخگویی اعضای اصلی خود در یک سال را مورد 
ارزیابی قرار می دهد و در این رتبه بندی »درصد 
قصور کشورها« یعنی تعداد قصور در مورد مدارک 
فنی که ملزم به پاسخگویی به آنان است، مورد 

ارزیابی قرار می گیرد.
کشورهای با عضویت فعال یا P در کمیته های 
فنی ایزو، ملزم به پاسخگویی و اعالم رای به مدارک
CIB )مدارک داخل کمیته(،DIS)پیش نویس 
استاندارد بین المللی(،FDIS )پیش نویس نهایی 
استاندارد بین المللی( و SR )بازنگری دوره ای( در 
موعد مقرر هستند که با ساماندهی به عمل آمده 
و پیگیری مستمر مسئوالن و اعضای کمیته های 
فنی متناظر در سطح کشور، این موفقیت حاصل 

شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد:

تحول صنعت خودرو ایران در راه است

کننده  وارد  و  تولید  مشهور  برند  چهار 
پس  حسابرسی  فرآیند  طی  در  پوشاک، 
جریمه  تومان  میلیارد  هزار   4 ترخیص  از 

شدند.
به گزارش تسنیم، چهار شرکت واردکننده 
از  پس  حسابرسی  فرآیند  طی  در  پوشاک 
ترخیص و مشخص شدن تخلفات گمرکی  
تومانی  میلیارد  هزار   4 حدود  جریمه  با  

مواجه شدند.
عرصه  در  فعاالن  از  بسیاری  که  حالی  در 
را  محصول   این  رسمی  واردات  پوشاک، 
پوشاک  واردات  کل  درصد   10 از  کمتر 
سامانه های  کمک  به  حاال  می دانند، 
پوشاک،  متخلف   برند   چهار  الکترونیکی 

نقره داغ شده اند.
 L و   Z مانند   مشهوری  بسیار  برندهای 
دارند  فروش  واحدهای  دنیا  در سراسر  که 
جزو این چهار شرکت هستند که بر اساس 
باید  ترخیص   از  پس  حسابرسی  فرایند 
جریمه  تومان  میلیارد  هزار   4 حدود  در 

پرداخت کنند.
در  صنفی،  مقام  یک  گفته های  اساس  بر   
برندهای  اکنون  هم  پوشاک  فروش  حوزه 
مختلف وارداتی به خصوص از کشور ترکیه 
در ایران فعال شده اند و یکی از مجوزهای 
این شرکتها  وارداتی  ادامه روند  برای  الزم 

تعیین شریک داخلی می باشد.

قاچاق پوشاک و دستور العمل 
عجیب وزارت صنعت

از  پوشاک  قاچاق  و  واردات  خصوص  در 
به  صنعت  وزارت  قبل   ماه  چند  ترکیه، 
یک   کشور،   تجارت  گذار  سیاست  عنوان 
تصمیم مهم اتخاذ کرده است. بر این اساس 
داخلی  نمایندگی  دارای  شرکتهای  تنها 
مبنای  بر  داشت.  خواهند  واردات  امکان 
خانه،  وزارت  این  ماه  شهریور  دستورالعمل 
کلیه واردکنندگان واحدهای پوشاک که به 
بایستی  می شوند  کشور  وارد  تجاری  شکل 
گواهی واردات در قالب اشخاص حقوقی را 
از مرکز امور اصناف ایران دریافت کنند.  در 
واقع وزارت صنعت به جای سود بازرگانی و 
واردات  برای  حقوق گمرکی 150 درصدی 
پوشاک، شرط کرده بود که  20 درصد تولید 
ایران شکل گرفته و 50 درصد   بایستی در 
محصول نیز  باید از کشور به بازارهای هدف 
صادر شود. بر اساس پیگیریهای انجام شده 
پوشاک  کننده  وارد  برند   25 برای  هرچند 
مهلت سه ماهه برای تطبیق با این شرایط 
از سرنوشت  بود، هنوز  نظر گرفته شده  در 
در  خبری  مهم  بسیار  العمل  دستور  این 

دست نیست.
گفتنی است، پیش از این نیز یک برند معتبر 
لوازم خانگی کره ای به دلیل ارتکاب تخلفات 
متعدد گمرکی، حدود 3 هزار میلیارد تومان 

جریمه شده بود.

جریمه ۴ هزار میلیارد تومانی
 ۴ واردکننده پوشاک

ترامپ  به  رئیس جمهور خطاب  حقوقی  معاون 
گفت: شما اگر راست می گویید و دلسوز ملت ما 
هستید، تحریم های ظالمانه و غیر قانونی را از مردم 

ایران بردارید.
حجت االسالم مجید انصاری معاون حقوقی رئیس 
جمهور عصر امروز در مراسم بزرگداشت چهلمین 
روز درگذشت آیت ا... هاشمی رفسنجانی در حرم 
برگزاری  داشت:  اظهار  امام)ره(  حضرت  مطهر 
مراسمی همچون بزرگداشت امروز، گرچه نشانه 
که  است  مردی  زحمات  از  سپاس  و  ادب  ابراز 
تمام عمر خود را وقف مردم، اسالم و انقالب کرد 
اما مساله درباره مردانی همچون هاشمی فراتر از 

بزرگداشت و ادای احترام است.
وی افزود: مساله، بازخوانی تاریخ انقالب، اهداف 
و آرمان هایی است که مردانی همچون هاشمی 
پروانه وار نه یک سال و دو سال بلکه متجاوز از 
60 سال، عمر سیاسی، علمی، اجتماعی و مدیریتی 

خود را صرف آن کردند.  
اما  رفته  ما  میان  از  هاشمی  داد:  ادامه  انصاری 
صحیفه بلند و منظومه پر افتخار زندگی وی که 
طی بیش از 60 سال در عرصه های مختلف صرف 
تهذیب نفس، مبارزه با استبداد و استکبار، اداره 
جنگ و خدمت رسانی به مردم شد، برای ما باقی 
مانده است. هر صفحه از این زندگی پر ثمر برای 
آیندگان و کسانی است که می خواهند در تراز 

اسالم زندگی کنند.
انصاری با بیان اینکه در سطح رسانه های عمومی 
و مراسم و مجالس مختلف، زوایایی از اندیشه ها و 
خدمات هاشمی بازگو شده است گفت: به عقیده 
طبعا  و  وی  معرفی  برای  مسیری  آغاز  این  من 

معرفی انقالب اسالمی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: اگر از هاشمی و 
هاشمی ها و شهدا تجلیل می شود و اگر از امام)ره( 
سخن به میان می آید، به این دلیل است که این 
ها شاخصه های حیات طیبه در زمان ما و تفسیر 
کامل قرآن در سیمای انسان های کامل در عصر 

دشوار مبارزه با دین و دین داری بودند.
انصاری در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید 
بر اینکه حوزه های ما نمی تواند جدای از سیاست 
باشد گفت: حوزه های ما باید تامین کننده نیازهای 
روز فکری، عقیدتی و پرسش های متعدد در حوزه 

حیات بشری و اداره کشور باشند.
وی افزود: رمز دست یافتن به این هدف، زانو زدن 
یعنی حضرت  زمان  انقالبی  مرد  بزرگ  برابر  در 
ایشان نظیر  از شاگردان  امام)ره( و کسب فیض 

شهید مطهری و شهید بهشتی است.

انصاری با بیان اینکه اخالص، جوهره اعمال انسانی 
است اظهار داشت: در مکتب هاشمی، خودخواهی، 
خودپسندی و خودبینی سر بریده شده بود. چنین 

افرادی به مبدا مسیر وصل شده بودند.
وی در ادامه با بیان اینکه حضرت امام)ره( نه از زنده 
باد مشعوف و نه با طعنه های سنگین سال های 42 
و 43 و در دوران تبعید، غم زده و دلگیر می شد 
گفت: هاشمی هم نه باالی خطبه ها و تریبون نماز 
جمعه در برابر سیل احساسات پاک مردم، خود را 
می باخت و نه زمانی که در برابر تیغ های تهمت 
و تخریب قرار میگرفت، از جاده اعتدال، انصاف و 

آرامش خارج شد.
انصاری در ادامه با اشاره به نقش هاشمی در پایان 
دادن به جنگ تحمیلی 8 ساله گفت: گذشتن از 
جان سخت است اما سخت تر از آن، گذشتن از آبرو 
است. هاشمی برای پایان دادن به جنگ، آبرویش 

را وسط آورد.
وی درباره اقدامات موثر هاشمی گفت: رابطه ایران 
و عربستان در سطح عالی، بازکردن درهای مراوده 
با کشورهای منطقه و انعقاد قراردادهای استراتژیک 
با برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای، پایه 

گذاری ساخت موشک در دوران تحریم جنگ و 
دوران  در  ای  هسته  توسعه  پایه  کردن  محکم 
سازندگی، از جمله کارهای بزرگ این انسان توسعه 

گرا با فکر بلند بود.
اینکه  بر  تاکید  با  معاون حقوقی رییس جمهور 
دشمنان می خواهند امید کشور را ناامید کنند 
تصریح کرد: دشمنان می خواهند با سیاه نمایی، 

خدمات را کم رنگ جلوه دهند.
انصاری افزود: مردم در راهپیمایی 22 بهمن، زنده و 
پویابودن خود را به نمایش گذاشتند. به کاخ سفید، 
ترامپ و سخنگوی وی هم می گویند که شما به 
رتق و فتق مشکالت خود بپردازید و در کار ملت 

ایران دخالت نکنید.
وی ادامه داد: ملت ایران احتیاجی به دلسوزی های 
شما ندارد. این ملت خودش از پس مشکالتش 
برمی آید. شما اگر راست می گویید و دلسوز ملت 
ما هستید،  تحریم های ظالمانه و غیر قانونی را 
از مردم ایران بردارید و به ملت رشید ایران اهانت 
نکنید و به رییس دولت تروریستی اسرائیل پناه 

ندهید.
انصاری تصریح کرد: حمایت از مردم ایران پیش 
کش، در کار ملت ما دخالت نکنید. مردم ایران 38 
سال است که در برابر توطئه های شما روی پای 
خود ایستاده است. ما مردمی صلح طلبی هستیم 

که اهل جدال و جنگ با دنیا نیستیم.

انصاری در مراسم چهلم هاشمی رفسنجانی:

آمریکا تحریم های غیرقانونی را بردارد
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اختالفات حاصل قانون شکنی

* سعید شفیعیان

حتی پیامبر اسالم و ائمه معصومین هم تسلیم 
این  است.  همه  برای  قانون  اند.  بوده  قانون 
امام  انقالب  کبیر  معمار  بیانات  دقیقا  عبارات 

ارزیابی  شاخص  قانون  دیگر  عبارت  به  بعضی  است.  )ره(  خمینی 
رفتارها و اقدامات حضرات است. اگر همه از آنان تبعیت کنند هیچ 
مشکلی پیش نخواهد آمد و اختالفی هم اگر حادث شود قابل حل 
و رفع خواهد بود. زیرا درست همانند محکمه ای الهی کتاب قانون 
را وسط خواهیم گذاشت و حرف ها و رفتارها و نکات اختالفی خود 

را با متن قانون تطبیق خواهیم داد.
 ولی چه می توان کرد که برای بعضی قانون تا وقتی محترم است 
که مطابق با منافع و سود آنها باشد ولی به محض زاویه دار شدن 
قانون با منفعت ها به راحتی قانون را زیر پا خواهند گذاشت و از 
قانون هم عبور خواهند کرد همانطور که از رفقای خود عبور می 

کنند.
اگر منشور و چارچوب گفتارها و رفتارها و عمل ها قانون باشد حتما 
اختالف ها کمتر خواهد شد و حتی ممکن است در بعضی شاخص 
ها به نزدیک صفر برسد ولی مشکل این است که عده ای همیشه 
به  معتقدند که  و حتی  نموده  از مردم تصور  باالتر  و  برتر  را  خود 
کلی با مردم متفاوت هستند در حالی که حتی اگر بخواهیم آنها را 
نعوذباله در حد حتی پیامبر خدا هم بدانیم در تاریخ آمده است که 
پیامبر در جمع یاران خود طوری می نشست که اگر کسی وارد می 
شد نمی توانست بفهمد که پیامبر کدام است حاال عده ای بعد از 
هزار و چهارصد سال به نام پیروی از پیامبر همیشه عادت دارند که 
در باالی مجلس بنشینند و هر کجا که می روند مردم کوچه بدهند 

تا آنها به رأس مجلس بروند و این یعنی خود شیطان! 
به آدم و تمرد  او  نکردن  بزرگترین علت سجده  شیطانی که اصال 
از دستور خالق غرور بی جای او بود که خود را از جنس برتر می 
دانست! اگر روزی بخواهیم شاهد جامعه علوی باشیم  چاره ای جز 
نورچشمی  روحانی  شیخ حسن  قول  به  و  نداریم  قانون  از  اطاعت 

نداریم!

ابراز نگرانی فرانسه از قصد آمریکا 
در خصوص توافق هسته ای

که  است  طبیعی  غیر  و  ممکن  غیر  کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزیر 
درباره توافقی که با سختی به دست آمده، مجددا بحث و گفت وگو 

انجام شود.
خارجه  امور  وزیر  آیرو  مارک  ژان  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
فرانسه که برای شرکت در نشست گروه جی 20 به آلمان سفر کرده 
است، با رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود دیدار و درباره مسائل 

مختلف از جمله خاورمیانه و روسیه گفت وگو کرد.
آیرو پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که درباره موضع واشنگتن 

در قبال مسکو اطمینان خاطر یافته اما درباره خاورمیانه، نه.
با  و  کرده  سفر  تهران  به  تازگی  به  که  فرانسه  خارجه  امور  وزیر 
مقامات ایرانی دیدار داشته است، گفت که نسبت به موضع دولت 
جدید آمریکا در قبال توافق هسته ای مبنی بر بازبینی این توافق 

نگران است.
وی افزود: این توافق باید به طور کامل از سوی ایران مورد متوجه 
باشد، اما این غیر ممکن است، توافقی که با سختی به دست آمده 
در  که  می کنم  فکر  من  گذاشته شود.  گفت وگو  و  بحث  به  دوباره 

اینجا یک اختالف نظر وجود دارد.
سیاست های  علیه  اساس  بی  ادعاهایی  بر  تکیه  با  همچنین  آیرو 
منطقه ای ایران گفت که در حال حاضر مساله ایران، توافق هسته ای 
نیست، بلکه موضوع دخالت این کشور در منطقه به ویژه در عراق 
و سوریه است. این در حالی است که مقامات ایران همواره هرگونه 
ادعا مبنی بر دخالت های ایران در امور داخلی دیگر کشورها را رد 
و به ویژه تاکید می کند که ملت ها خود باید درباره سرنوشتشان 
داخلی  امور  در  دخالت  حق  دولتی  هیچ  و  کنند  گیری  تصمیم 

کشوری دیگر را ندارد.

ترکیه: 
بخش اعظم الباب را تحت کنترل درآورده ایم

چارچوب  در  کردند:  اعالم  بیانیه ای  در  ترکیه  مسلح  نیروهای 
کشور  مسلح  نیروهای  سوریه،  شمال  در  فرات  سپر  عملیات 

توانستند بخش اعظم الباب را تحت کنترل درآورند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، نیروهای مسلح ترکیه در بیانیه ای با 
اشاره به پیشرفت عملیات سپر فرات اعالم کردند: انتظار می رود در 
چند روز آینده شهر الباب به کنترل کامل درآید. در همین راستا 

در بخش اعظم شهر الباب نیروهای داعش شکست خورده اند.
به نوشته این بیانیه »مبارزه با گروه های تروریستی و تهدید کننده 

امنیت کشورمان با قاطعیت ادامه خواهد داشت.«
چند روز قبل نخست وزیر ترکیه در اظهاراتی اعالم کرد، شورشیان 
تحت حمایت نیروهای مسلح این کشور تا حد زیادی کنترل شهر 

الباب را از دست تروریست های داعش خارج کرده اند.
این اظهارات در حالی بیان شد که دیده بان حقوق بشر سوریه با 
اکثر شهر  این تروریست ها همچنان  این اظهارنظر عنوان کرد  رد 

را تحت کنترل خود دارند.
اوت  ماه  در  سوریه  در  ترکیه  ارتش  حمایت  مورد  شورشیان 
گذشته در عملیاتی تحت عنوان سپر فرات با پشتیبانی تانک ها و 
جنگنده های ترکیه وارد شمال خاک سوریه شدند تا داعش را از 
مناطق اطراف مرز ترکیه به عقب رانده و همزمان جلوی پیشروی 

شبه نظامیان کرد را بگیرند.

رایزنی ظریف و دی میستورا در مونیخ
وزیر امور خارجه کشورمان با نماینده ویژه دبیر 
کل سازمان ملل متحد در امور سوریه دیدار و 

رایزنی کرد .
امنیتی  محمد جواد ظریف در حاشیه اجالس 
مونیخ با استفان دی مستورا نماینده ویژه دبیر 
کل سازمان ملل متحد در امور سوریه دیدار و 

رایزنی کرد .
دیروز  همراهش  هیات  و  ظریف  جواد  محمد 
اجالس  سومین  و  پنجاه  در  شرکت  برای 
کنفرانس امنیتی مونیخ وارد شهر مونیخ مرکز 

ایالت بایرن آلمان شد.
کنفرانس امنیتی مونیخ با مشارکت قابل توجه 
10 رئیس جمهور ، معاون رئیس جمهور آمریکا 
، 8 نخست وزیر ، وزرای امور خارجه 30 کشور 
بین  مقامات  و  وزرای دفاع حدود 20 کشور   ،
متحد،  ملل  سازمان  کل  دبیر  شامل  المللی 
همکاری  سازمان  کل  دبیران  ناتو،  کل  دبیر 
 ، شانگهای  سازمان   ، عرب  اتحادیه  اسالمی، 
روسای پارلمان و شورای اروپا، رئیس سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا ، مدیران کل آژانس بین 
بین  سازمان   ، پل  اینتر   ، اتمی  انرژی  المللی 
پناهندگان  عالی  و کمیسیونر  مهاجرت  المللی 
تا  از روز جمعه  اروپا  اتحادیه  و کمیسیونرهای 
روز یکشنبه در هتل بایریشر هوف مونیخ برگزار 

می شود.
از  المللی  بین  مهم  موضوعات  اجالس  این  در 
جمله آینده ناتو ، نظم جهانی ، امنیت انسانی 
، مسائل منطقه ای  افراط گرائی  و  تروریسم   ،
شامل آسیای جنوب شرقی و شبه جزیره کره، 
جهان عرب، سوریه و اکراین در قالب جلسات 
عمومی مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

جلسات تخصصی ویژه هم با موضوعات امنیت 
دفاع  انرزی،  امنیت  سالمت،  امنیت  سایبری، 

اروپائی و تروریسم برگزار خواهد شد.
سید عباس عراقچی معاون حقوقی بین المللی 
و مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکایی 
امور  وزیر  سفر  این  در  خارجه  امور  وزارت 

خارجه را همراهی می کنند.

پرداخت به موقع حقوق و عیدی 
کارکنان دولت

سخنگوی دولت: تالش می شود حقوق و عیدی 
کارکنان دولت در کمترین زمان پرداخت شود.
سخنگوی  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به 
دولت در نشست با مدیران دستگاه های اجرایی 
گیالن در رشت با بیان این مطلب گفت: حقوق 
عیدی  همچنین  و  اسفند  و  بهمن  های  ماه 
بزودی و حداکثر 15تا 20 روز دیگر  کارکنان 

پرداخت خواهد شد.
برای  تومان  میلیارد  هزار  نوبخت گفت: 177   
شده  ابالغ  دولت  کارکنان  عیدی  و  پرداخت 

است.
 معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه 
و بودجه افزود: کارکنان خزانه دولت تالش می 
و  بهمن  بیشتر حقوق  و سرعت  دقت  با  کنند 
را  دولت  کارکنان  عیدی  همچنین  و  اسفند 

یکجا پرداخت کند.
گفت:  ها  یارانه  پرداخت  به  اشاره  با  نوبخت   
و  دارد  مالی  انضباط  یک  ها  یارانه  پرداخت 
ان  و  شود  می  واریز  تاخیر  بدون  ماه  هر   26
شاا... برای ماه آینده هم به وقت و حتی زودتر 

پرداخت خواهد شد.

اخطاریه هواشناسی کشور
 در پی تشدید بارش ها

با صدور اخطاریه ای  سازمان هواشناسی کشور 
بودن  طغیانی  و  معابر  آبگرفتگی  به  نسبت 
تشدید  پی  در  بهمن  ریزش  و  رودخانه ها 

بارش ها هشدار داد.
هواشناسی  سازمان   81 شماره  اخطاریه  در 
آمده است: با توجه به پیش بینی تشدید بارش، 
امروز  برای  کشور  مختلف  مناطق  هوای  وضع 
و  رعد  و  رگبار  با  باران  بارش  از:  است  عبارت 
برق و وزش باد شدید همراه با آبگرفتگی معابر، 
طغیانی بودن مسیل ها و رودخانه ها در جنوب 
برخی  و  رضوی  خراسان  شرقی  نیمه  کرمان، 

نقاط سیستان و بلوچستان.
موجب  یخبندان  و  کوالک  و  برف  همچنین 
خواهد  کوهستانی  جاده های  تردد  در  اختالل 
شد که در گذرگاه های البرز با کوالک و خطر 
ریزش بهمن نیز همراه خواهد بود و بهتر است 
خودداری  گذرگاه ها  این  در  تردد  از  را  امروز 

شود.
همچنین با پیش بینی شرایط جوی فوق توصیه 
خسارت های  بروز  از  جلوگیری  جهت  می شود 

احتمالی تمهیدات الزم پیش بینی شود.
سازمان هواشناسی همچنین اعالم کرد: آسمان 
گاهی  و  باد  وزش  با  همراه  ابری  امروز  تهران 
کمینه  با  ابر  کاهش  روز  اواسط  برف،  بارش 
دمای منفی 3 و بیشینه پنج درجه سانتی گراد 

پیش بینی می شود.
آسمان تهران فردا صاف تا کمی ابری با کمینه 
و بیشینه منفی 2 و 7 درجه پیش بینی می شود.
همچنین با نفوذ زبانه پرفشار و هوای سرد در 
نیمه شمالی و نوار غربی کشور دمای هوا کاهش 
می یابد که امروز افت دما در شمال شرق کشور 
محسوس می باشد. فردا در قالب مناطق کشور 
و دمای  پایدار پیش بینی می شود  نسبتاً  جوی 

هوا نیز به طور نسبی افزایش می یابد.

ایستگاه آخرخبر

رهبر معظم انقالب تاکید کردند: امسال 22 بهمن 
برای کشور آبرو شد؛ بنده زبانم قاصر است از اینکه 

از ملت تشکر کنم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
معظم  رهبر  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت  رهبری، 
انقالب اسالمی در دیدار پر شور هزاران نفر از مردم 
آذربایجان، حضور منسجم، مقتدارنه و پرطراوت 
ملت در راهپیمایی 22 بهمن را »مایه ی آبروی 
انقالب و نظام و ایران« خواندند و با اشاره به اینکه 
مسئوالن نباید این حضور را به معنای گله نداشتن 
مردم تصور کنند، افزودند: آمریکا می خواهد با تکرار 
ترفند تهدید و جنگ نظامی، توجه مسئوالن کشور 
را از صحنه جنگ واقعی یعنی جنگ اقتصادی 
منحرف کند، مسئوالن هوشیار باشند و همه همت 
بیکاری،  همچون  مشکالتی  حل  صرف  را  خود 

رکود، گرانی و تبعیض کنند.
رهبر معظم انقالب اسالمی، حضور پرشکوه ملت در 
راهپیمایی 22 بهمن امسال را »مایه آبروی انقالب 
و نظام و ایران« خواندند و با تشکر صمیمانه ی قلبی 
از مردم خاطرنشان کردند: امسال نه فقط منابع 
داخلی از افزایش حضور مردم در بسیاری از شهرها 
سخن گفتند بلکه دشمنان انقالب هم بر خالف 
سالهای قبل، با استفاده از تعابیر »میلیونی« به این 
حضور عزت بخش اذعان کردند و زبان بنده حقیقتاً 

از ادای تشکر از ملت قاصر است.
موساد،  سیا،  بی وقفه  تالش  به  اشاره  با  ایشان 
انگلیس و هزینه  دستگاه اطالعاتی و جاسوسی 
شدن دالرهای نفتی قارونها برای فضاسازی بر ضد 
انقالب و جمهوری اسالمی گفتند: در تمام طول 
و  مجازی  فضای  ماهواره ای،  شبکه  صدها  سال، 
ورشکستگان فراری از ایران، به تحقیر و تضعیف 
اما حضور عظیم  نظام مشغولند  متهم سازی  و 
ملت همچون باران رحمت الهی، در روز 22 بهمن 
این فضای غبارآلود را پاکیزه می کند و همچون 

رودخانه ای زالل و مبارک، آلودگی ها را می زداید.
حضرت آیت ا... خامنه ای تأمل در ترکیب جمعیتی 
مهم  بسیار  و  ضروری  را  بهمن   22 راهپیمایی 
عظیم،  جمعیت  این  اکثر  افزودند:  و  برشمردند 
دوران تلخ و سیاه اختناق طاغوت، پیروزی انقالب، 
امام راحل و دفاع مقدس را ندیده اند اما با احساس 
و معرفت و روشنفکری و روشن بینی به خیابانها 

می آیند.
و  امیدآفرین  حضور  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
از  ایستادگی نسل سوم و چهام در میدان دفاع 
انقالب و نظام، نشان دهنده رویندگی و بالندگی 

انقالب و نکته ای بسیار مهم و درخور توجه است.
برای  را  دشمنان  تالش  اسالمی،  انقالب  رهبر 
ناکارآمد نشان دادن نظام، کوبیدن آب در هاون 
جای  همه  مثل  البته  ما  افزودند:  و  برشمردند 
دنیا نابسامانی هایی داریم که به هیچ وجه از آنها 
نمی گذریم اما دشمن در تالش است پیشرفتها و 
کارهای بسیار مهم 38 سال اخیر را نادیده بگیرد و 

مردم را مأیوس کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با استناد به گزارشهای 
واقعی، پیشرفتهای کشور را در 4 دهه اخیر در 
و  خواندند  شگفت انگیز  زیربنایی،  امور  برخی 
یادآوری کردند: برخی از این پیشرفتها و جهش ها 
در دوره های صدساله هم معموالً امکان پذیر نیست.
ایشان آبرو و عزت ملی ایرانیان را در مقایسه با 
دوران تحقیرآمیز طاغوت، از دستاوردهای پرافتخار 

انقالب برشمردند و افزودند: رژیِم تو سری خور 
را ذلیل و خوار کرده  انگلیس، ملت  و  امریکا  از 
بود اما امروز همه به عزت و اقتدار ملت و حضور 
تعیین کننده ایران اذعان دارند و می دانند در تقریباً 
همه مسائل منطقه، اگر ایران حضور نداشته باشد و 

اراده نکند، کاری به پیش نخواهد رفت.
رهبر انقالب 22 بهمن را »نعمتی الهی و فرصتی 
گرانقدر« برای اعالم مواضع و خواسته های ملت 
دانستند و افزودند: امسال، ملت نشان داد در مقابل 
دشمنان ایستاده است و به دنبال تحقق اسالم و 
پیشرفت نظام اسالمی برخاسته از مردم است و هر 
مسئولی با ملت همراه نباشد و ایستادگی نکند ملت 

او را بدون تردید پس خواهد زد.
حضرت آیت ا... خامنه ای به مسئوالن کشور تأکید 
کردند: حضور پرشور مردم در مقابل دشمن کمین 
کرده برای بلعیدن ایران را به حساب گالیه نداشتن 
آنها از عملکرد مسئوالن نگذارید چرا که مردم از 
مسائل مختلف از جمله تبعیض و کم کاری و بی 
اعتنایی به مشکالت گالیه مندند و احساس ناراحتی 

و رنج می کنند.
ایشان خاطرنشان کردند: سال »اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل« در حال پایان یافتن است و مسئوالن 
دولت و دیگر قوا باید به مردم گزارش دهند در این 

زمینه چه کرده اند؟
رهبر انقالب در همین زمینه افزودند: مسئوالن 
نباید به مردم بگویند »باید چنین بشود«، بلکه باید 

بگویند »چنین شد«.
و  رکود  و  »بیکاری  خامنه ای،  ا...  آیت  حضرت 
گرانی« را از مشکالت مهم کشور خواندند و گفتند: 
البته مسئوالن در تالش هستند اما ظرفیت های 
کشور بیش از اینهاست و راه خروج از مشکالِت 

چند بعدی هم مشخص است.
زمینه  در  خود  پیش  سال  به سخنان 6  ایشان 
فشارهای  تشدید  برای  دشمن  هدف گذاری 
و  کردند  اشاره  مردم  شدن  دلسرد  و  اقتصادی 
افزودند: مسئوالن باید به مسائل اقتصادی توجه 
کامل کنند، البته مسائل فرهنگی و علمی نیز مهم 
است اما در نگاه کوتاه مدت، مسائل اقتصادی در 

اولویت است. 
رهبر انقالب اسالمی در تحلیل هدف واقعی دولت 
قبلی و فعلی امریکا در تکرار ترفند »تهدید ایران به 
جنگ« افزودند: امروز هم مثل قبل از گزینه های 
نظامی روی میز حرف می زنند و آن مسئول اروپایی 
هم به مسئوالن ما می گوید »اگر برجام نبود وقوع 
جنگ حتمی بود«، اما این حرف یک دروغ محض 

است و آنها می خواهند ذهن ما را از جنگ واقعی 
به جنگ  و  کنند  منحرف  اقتصادی  نبرد  یعنی 
نظامی سوق دهند تا مسئوالن کشور از تمرکز در 
عرصه پیشرفت اقتصادی و توجه به جنگ فرهنگی 

غربی ها با ملت ایران باز بمانند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، نظارت و پیگیری طرحها 
و برنامه ها را کامالً ضروری خواندند و گفتند: از 
رئیس جمهور محترم خواسته ام به مدیران اجرایی 
تذکر دهد که مدیریت باید با شفافیت و نظارت 
و پیگیری همراه باشد وگرنه صرف اینکه مدیران 
بگویند »بشود« و طرف مقابل هم بگوید »چشم«، 
انجام  عینی  کار  و  گیرد  نمی  پیشرفتی صورت 

نخواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی با استناد به آیه »واعدوا لهم 
ما استطعتم من قوه« تأکید کردند: منظور این آیه 
فقط توجه به قوه نظامی نیست بلکه معنای آیه این 
است که هرچه می توانید درون خود را از همه نظر 
قوی کنید که این همان استحکام ساخت داخلی 

است که بارها گفته ام.
رهبر انقالب اسالمی، تحقق رشد 8 درصدی را به 
استناد نظر متخصصان و به شرط استفاده کامل از 
ظرفیتهای داخلی امکان پذیر دانستند و خاطرنشان 
کردند: معنای واقعی رشد، رشد تولید و استحکام 
داخلی اقتصادی یعنی همان اقتصاد مقاومتی است 
نه فقط فروش بیشتر نفت که البته آن هم مفید 

است.
ایشان با انتقاد از عناصری که فقط روی کمبودها 
و ضعفها دست می گذارند و آنها را بزرگنمایی 
می کنند، افزودند: نکته قابل تأمل این است که این 
عناصر همان کسانی هستند که خودشان به دشمن 

گرای تحریم ها را داده اند.
از  دیگری  بخش  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
سخنانشان، حادثه 29 بهمن 1356 تبریز را درسی 
مهم و همچون موتور پیش برنده ملت در پیروزی 
انقالب اسالمی دانستند و افزودند: مردم آذربایجان 
در همه تحوالت مهم اجتماعی و سیاسِی 130 
سال گذشته کشور مانند قضیه تنباکو، مشروطه، 
نهضت ملی شدن صنعت نفت، انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس از اصلی ترین محورهای مبارزه بوده اند 
و این، شناسنامه و تاریخ پر افتخار آذربایجان است.
تحرکات  به  اشاره  با  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
اول  سالهای  در  گروهها  برخی  تفرقه افکنانه 
انقالب در تبریز، گفتند: امام بزرگوار ما در مقابل 
قدیمی  سیاستهای  از  برخاسته  که  حرکتها  آن 
انگلیسی ها بود، فرمودند »هیچ کس نگران نباشد، 

چراکه خود مردم تبریز جواب آنها را خواهند داد« 
و همین گونه نیز شد.

ایشان، هوشیاری قشرهای مختلف مردم از جمله 
مردم و جوانان و نخبگان آذربایجان را در مقابل 
ستودنی  دشمنان  وسوسه های  و  اختالف افکنی 
خواندند و گفتند: آذربایجان نقطه قوت انقالب و 
نظام اسالمی است و مردم آن در راه دفاع از وحدت 
ملی از جانشان مایه گذاشته اند که همه باید قدردان 

این فداکاری باشند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، تنوع قومیتهای مختلف 
را  بلوچ  و  عرب  ُکرد،  لُر،  فارس،  ترک،  همچون 
فرصتی ارزشمند برای ایران دانستند و خاطرنشان 
قومیتی  ایجاد شکاف  به  همواره  کردند: دشمن 
چشم طمع دوخته تا به خیال خود از هر گسلی 
در کشور استفاده و زلزله ایجاد کند، در حالی که 
هیچ گسلی در کشور وجود ندارد و مردم، یکپارچه 

و متحد هستند.
رهبرانقالب اسالمی با اشاره به سینه سپر کردن 
بهتر  همه  از  و  ایرانی  بزرگ  اقوام  ایستادگی  و 
مردم آذربایجان در مقابل سیاستهای خباثت آلود 
از  ساداتی  عبدالعزیز  مولوی  مرحوم  دشمنان، 
علمای اهل سّنت بلوچ، مرحوم شهید شیخ االسالم 
از علمای اهل سّنت کردستان و همچنین سردار 
جوان و عرب خوزستانی شهید علی هاشمی را 
نمونه هایی از حرکت متحد و هماهنگ اقوام در 
دفاع از اسالم و انقالب دانستند و افزودند: ملت 

ایران متحد، منسجم، همراه و همدل است.
حضرت آیت ا... خامنه ای از همین زاویه به تعبیر 
مطرح شده در روزهای اخیر با عنوان »آشتی ملی« 
اشاره کردند و با بی معنی دانستن این تعبیر و انتقاد 
از پر و بال دادن به آن در روزنامه ها، گفتند: مگر 
مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ 
قهری وجود ندارد، البته مردم ما با کسانی که در 
سال 88 به روز عاشورای حسینی اهانت کردند و با 
قساوت و لودگی و بی حیایی، جوان بسیجی را در 
خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر هستند و با 

آنها آشتی هم نمی کنند.
انقالب  اصل  با  که  کسانی  البته  افزودند:  ایشان 
مخالف بودند و می گفتند »انتخابات بهانه است و 
اصل نظام هدف ماست«، عده ای معدودند و در 
مقابل اقیانوس عظیم و پر طراوت ملت ایران، فقط 

یک قطره کوچک هستند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: مردم ایران 
در جایی که پای اسالم، ایران، استقالل و ایستادگی 
مقابل دشمن در میان است، با همه وجود ایستاده 
البته  هستند،  مجتمع  و  متحد  یکدیگر  با  و 
ممکن است در فالن قضیه سیاسی دو نفر با هم 
اختالف نظر داشته باشند، اما این چیز مهم و مؤثری 
نیست و مسئله ای عادی و طبیعی به شمار می رود.

حضرت آیت ا... خامنه ای تأکید کردند: اقیانوس 
خروشان، منسجم و متحد ملت باید روز به روز 

تقویت شود.
رهبر انقالب با اشاره به شعله های امید مقدس و 
الهی که همواره دل ملت را گرم کرده است افزودند: 
با وجود همه پیشرفتها ما تاکنون در تحقق آرمانهای 
اسالم و انقالب، تنها قدمی کوتاه برداشته ایم و باید 
به سوی جامعه ی اسالمِی عادالنه، پیشرفته، مقتدر 
و با عزت گامهای بلندی برداریم که به فضل الهی 
با ادامه مسیر ملت و نظام، قطعاً پیروزی و آینده 

متعلق به ملت عزیز ایران خواهد بود.

رهبرمعظم انقالب:

امـسال 22بـهمن بـرای کـشور آبـرو شـد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پی عملیات 
تروریستی و انتحاری در ایالت سند پاکستان، 
حمالت  اینگونه  شدید  محکومیت  ضمن 
تمام  و  ملت  دولت،  با  و وحشیانه،  بیرحمانه 
بازماندگان قربانیان این جنایت هولناک ابراز 

همدردی کرد.
بهرام قاسمی خاطرنشان کرد: استفاده ابزاری 
اغراض  تامین  برای  افکنی  ترور و دهشت  از 
سیاست  سپهر  در  شیوه  پلیدترین  سیاسی، 
است که منطقه و جهان را ناآرام، ناامن و بی 

ثبات کرده است. 
جهان  است  آن  وقت  امروز  افزود:  وی   
و  آیند  خود  به  گذشته  از  بیش  جهانیان  و 
از  دور  به  و  هماهنگ  و  عملی  اقدامات  با 
استانداردهای دوگانه برای همیشه سایه شوم 
ترور و کشتار بی گناهان را از سر افراد بشر 
دور کند. جهان باید بداند و به خاطر داشته 

نقاط  همه  در  ها  انسان  تمام  جان  که  باشد 
جهان به یک میزان ارزشمند است. 

یادآوری  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
بین  مسئولیت همه کشورها و سازمان های 
المللی در این زمینه گفت: الزم است حرکتی 
و  خشونت  ترور،  علیه  جهانی  و  گسترده 
افراطی گری برپا شود و همه دولت ها و ملت 

های صلح جو بدان بپیوندند.
ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تاکید  وی   
همانگونه که در گذشته مطرح کرده، معتقد 
است راه نجات جهانیان و ممانعت از یک بی 
فرو خواهد  با هم در خود  را  ثباتی که همه 
برد، مقابله بی امان با این بلّیه قرن و اجماع 
و  تروریسم  و  گری  افراطی  علیه  جهانی 
خشکاندن ریشه های فرهنگی آن است و در 
این زمینه همچنان آماده همراهی و همکاری 

در این هدف مقدس است.

دبیرکل حزب هلل لبنان در واکنش به تهدید 
های رژیم صهیونیستی به شروع جنگ علیه 
آمریکا  جدید  دولت  کار  به  آغاز  با  که  لبنان 
افزایش یافته است، تاکید کرد درصورت شروع 
توان  و  قدرت  از  لبنان،  علیه  جنگی  هرگونه 

مقاومت غافلگیر خواهید شد.
آرزوی  ایران  اسالمی  انقالب  گفت:  وی 
ایران  ملت  و  کرد  زنده  را  جهان  مستضعفان 
با تمام توان در کنار مظلومان جهان ایستاده 

است.
سیدحسن نصرا...، دبیر کل حزب ا... لبنان در 
سالگرد شهادت سید شهدای مقاومت اسالمی، 
مقاومت  شهدای  شیخ  و  موسوی  سیدعباس 
جهادی  رهبر  و  حرب  راغب  شیخ  اسالمی 
کبیر حاج عماد مغنیه گفت که انقالب اسالمی 
آرزوی  و  داد  تغییر  را  منطقه  چهره  ایران، 
مستضعفان و رویاهای پیامبران را محقق کرد 

و افزود: بر ملت عزیز و فداکار و شریف ایران 
در  توان  تمام  با  که  ملتی  فرستم،  می  درود 
کنار ملت های منطقه، مظلومان، مستضعفان 
و کسانی که از کرامت و مقدسات و سرزمین 

هایشان دفاع می کنند، ایستاده است.
چهره  که  بدانند  همه  گفت:  ادامه  در  نصرا... 
ا... و مقاومت شیخ راغب حرب،  واقعی حزب 
سید عباس و عماد مغنیه می باشند و تاکید 
زندگی  زمان  در  چه  شهید  رهبران  که  کرد 
شان و چه پس از شهادت عامل پیروزی حزب 

ا... هستند.
دبیرکل حزب ا... در ادامه گفت: امروز زمانی 
که در مورد پیروزی بزرگ سوریه و پیروزی بر 
طرح تکفیری آمریکا که هدف آن نابودی ملت، 
دولت و جنبش های مقاومت در منطقه است، 
صحبت می کنیم، می گویم، شهدا فرماندهان 

این پیروزی هستند.

قاسمی:

حرکت فراگیر علیه ترور در همه نقاط جهان الزامی است
نصرا...: 

درصورت آغاز جنگ غافلگیر می شوید

وزارت راه و شهرسازی از توافق نهایی با یک شرکت 
لیزینگ برای تامین مالی خرید 77 فروند هواپیمای 
اقدامات  از  یکی  عنوان  به  بوئینگ  و  ایرباس 

پسابرجامی این وزارتخانه خبر داد.
اقدام عمل مشترک )برجام( وزارت راه  به  با توجه 
فروند   77 خرید  لیزینگ  بر  عالوه  شهرسازی  و 
فروند   17 خرید  مالی  تامین  برای  نو،  هواپیمای 
بوئینگ  توسط  بوئینگ  فروند   6 ایرباس،  توسط 
این  سازنده  شرکت  توسط   ATR فروند  هشت  و 

هواپیما مذاکرات ادامه دارد.
همچنین مذاکره با شرکت MTU آلمان در زمینه 
یافت  ادامه  هواپیماها  قطعات  و  موتور  تعمیرات 

دیگر  و  شرکت  این  توسط  هواپیما  موتورهای  و 
شرکت ها تعمیر و به کشور بازگردانده شده است.

بنابر این گزارش، پیش از این انعقاد قرارداد خرید 
80 فروند هواپیمای مسافربری با بوئینگ به ارزش 
خرید  قرارداد  انعقاد  و  دالر  میلیارد   16.6 دفتری 
100 فروند هواپیمای مسافربری با ایرباس به ارزش 
خرید  قرارداد  انعقاد  و  دالر  میلیارد   17 دفتری 
از  مقیاس  متوسط  مسافربری  هواپیمای  فروند   20
دیگر  از  میلیون دالر  دفتری400  ارزش  به   ATR
و  راه  وزارت  پسابرجامی  نتایج  و  عملکردها  نتایج 

شهرسازی بوده است.
در  شهرسازی  و  راه  وزارت  اقدامات  در  همچنین 

رادار  دستگاه   3 خرید  قرارداد  نقل،  و  حوزه حمل 
تالس  شرکت  و  کشور  فرودگاه های  شرکت  بین 

فرانسه منعقد و تجهزات وارد کشور شد.
انعقاد قرارداد خرید 3 دستگاه رادار با شرکت تالس 
عقد  و  دالر  میلیون   11 تقریبی  ارزش  به  فرانسه 
نهایی قرارداد با شرکت Vinci فرانسه برای توسعه 
سرمایه گذاری،  اصفهان،  و  مشهد  های  فرودگاه 
و  تبریز  فرودگاه  جدید  ترمینال  تجهیز  و  ساخت 
عقد قرارداد مشاوره با شرکت ناکو هلند برای اجرای 
دیگر  از  خمینی)ره(  امام  فرودگاهی  شهر  پروژه 

اقدامات صورت گرفته است.

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد:

توافق نهایی برای تامین مالی خرید 77 فروند هواپیما
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آگهی

خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  دشتی    فائزه  و  بیات  امیرحسین  خواهان 
عمومی شهرستان  دادگاه  تقدیم  ازدواج   در  اذن  به خواسته   حمداله دشتی  
تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 275دادگاه خانواده  مجتمع قضایی 
شهید  مفتح  تهران  واقع در  تهران  بلوار آیت اله کاشانی  نرسیده  به میدان 
به کالسه  و  ارجاع   تربیت   و  اصالح  کانون  شهرزیبا  خیابان مخابرات  جنب 
9509982164801732  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  1396/1/19 
ساعت 9/00 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در 
خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
11۰/138788    منشی دادگاه حقوقی شعبه 275 دادگاه خانواده مفتح  تهران

ابالغ وقت 
رسیدگی 1396/1/21  ساعت 13)به نام لیال علم خانی  (

خواهان بانک ملت دادخواستی به طرفیت خوانده  لیال علم خانی    به خواسته  
مطالبه وجه  تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی 
به شعبه 220دادگاه  عمومی حقوقی    مجتمع قضایی شهید  مفتح  تهران  
میدان شهرزیبا  خیابان  به  نرسیده   اله کاشانی   آیت  بلوار  تهران   در   واقع 
مخابرات  جنب کانون اصالح و تربیت  ارجاع  و به کالسه  ثبت گردیده که 
و وقت رسیدگی آن  1396/1/21 ساعت 13/00 تعیین شده است  به علت 
به تجویز ماده 73  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و  مجهول  
قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور 
تا  از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود  نوبت  در یکی  دادگاه  مراتب یک 
خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن 
اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت 

فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
11۰/138778 مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه 22۰ دادگاه عمومی حقوقی مفتح  تهران

ابالغ وقت 
رسیدگی 1396/1/26  ساعت 13)به نام های  حسین محسن مهدوی (

خواهان سرکیس مارگسیان خویگانی    دادخواستی به طرفیت خوانده  مهدی  
عمومی  دادگاه  تقدیم  وجه چک    مطالبه  خواسته   به  مهدوی    مسن  سنی 
عمومی  220دادگاه   شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده   تهران   شهرستان 
حقوقی    مجتمع قضایی شهید  مفتح  تهران  واقع در  تهران  بلوار آیت اله 
به میدان شهرزیبا  خیابان مخابرات  جنب کانون اصالح و  نرسیده   کاشانی  
تربیت  ارجاع  و به کالسه  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  1396/1/26 
ساعت 13/00 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در 
خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
11۰/138781    مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه 22۰ دادگاه عمومی حقوقی مفتح  تهران

ابالغ وقت 
رسیدگی 1396/1/27  ساعت 13)به نام های  آذردخت آذرنوش حمیدقدسی 

مقدم غالمعباس رحمانی  میرعلی عسگر سیدزاده (
پرآبی  محسن  و  توحیدپور  همگی  منصور  و  رویا  و  آزیتا  و  مهرداد  خواهان 
آذرنوش حمیدقدسی  به طرفیت خواندگان آذردخت  قمصری     دادخواستی 
مقدم غالمعباس رحمانی  میرعلی عسگر سیدزاده به خلعی ید ابطال  سندرسمی 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده   تهران   شهرستان  عمومی  دادگاه  تقدیم 
220دادگاه  عمومی حقوقی    مجتمع قضایی شهید  مفتح  تهران  واقع در  
تهران  بلوار آیت اله کاشانی  نرسیده  به میدان شهرزیبا  خیابان مخابرات  جنب 
کانون اصالح و تربیت  ارجاع  و به کالسه  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  
1396/1/27 ساعت 13/00 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن 
خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  
های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در 
یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع 
از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم 

دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
11۰/138773مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه 22۰ دادگاه عمومی حقوقی مفتح  تهران

آگهی مفقودی
شماره  به  بهزاد  فرزند  طالشی  زاده  جمشید  فرناز  اینجانب  دانشجویی  کارت 
دانشجویی 93169039 شماره ش.ش 0250201-221 مقطع کارشناسی رشته 
عمران از دانشگاه علم و فناوری مازندران)بهشهر( مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

مفقودی
 سند کمپانی کامیون کمپرسی ولو1812مدل 65با شماره پالک 498ع534ایران 
اصغری  علیرضاعلی  016573بنام  شاسی  شماره  007543و  موتور  62باشماره 

گنجی مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پراید مدل 1385 به شماره انتظامی ایران 72-428ج59 و شماره 
ذاکری  یوسف  نام  به   S1412285002365 شاسی  شماره  و   1793359 موتور 

گتابی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
سند کمپانی پژو هاج بک تیپ 206 مدل 1382 به رنگ مشکی متالیک با شماره 
شاسی  شماره  10fse24070808و  موتور  شماره  62با  ایران  181س76  پالک 
81626454بنام نفیسه قاسمی مله مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 ساری 

مفقودی
موتور  شماره  و   81 446ق   -72 پالک  شماره  به  پیکان  وانت  خودرو  سبز  برگ 
11489077961و شماره شاسی NAAA46AA5BG161939مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است 
بهشهر

ابالغ 
حسب دادخواست عزت اله ترنگ بطرفیت آقای کاظم پیله ورق فرزند حمزه مبنی 
بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک در تاریخ 1396/1/26 ساعت 8 صبح جلسه 

رسیدگی در شعبه اول حقوقی دادگاه بخش سرخ رود برگزار می گردد 
منشی شعبه اول حقوقی دادگاه بخش سرخ رود سیده فاطمه عباس پور 

ابالغ اجرائیه

وحسین  سهرابی  صفر  آقای  شعبه  از  صادره   9505401557 اجرائی  پرونده  در 
خواسته  اصل  65،000،000ریال  مبلغ   پرداخت  به  است  محکوم  سهرابی 
و1،780،000ریال بابت هزینه دادرسی به عنوان محکوم به درحق کاظم کله هویی 
است،  محکوم  دولت  اجرادرحق  هزینه  بابت  ریال   3،250،000 مبلغ  وپرداخت 
بنابراین با توجه به مجهول المکان بودن اقامتگاه محکوم علیه در اجرای ماده 9 
قانون اجرای احکام مدنی مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مواد 118و119 قانون 
یاد شده آگهی و به نامبرده ابالغ میگرددتا ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
مفاد و موضوع اجرائیه را اجراء نمایدواال اجرا احکام مدنی نسبت به اجرای حکم و 
وصول هزینه اجرا اقدام می نماید در این صورت برای عملیات اجرائی به محکوم 
علیه ابالغ یا اخطار دیگری نخواهد شد مگر اینکه محکوم علیه اقامت خود را کتبا 

به این اجرا اعالم نماید.
شعبه 12 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری  کرمانشاه

آگهی ابالغ وقت دادرسی
نظر به اینکه خواهان آقای یوسف منتظری فرزند حبیب دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت احمد فردستان فرزند جمشید در این شعبه تسلیم نموده 
مورخه  برای  و  ثبت   11/903/95 کالسه  به  قانونی  مقدمات  انجام  از  پس  که 
96/2/3 ساعت 9/30 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان 
آیین دادرسی مدنی  قانون  استناد ماده 73  به  تقاضای خواهان  بودن خوانده و 
ابالغ  به خوانده  و  االنتشار درج  از روزنامه های کثیر  نوبت در یکی  مراتب یک 
میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه یازدهم حاضر و قبل از آن جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه یازدهم مراجعه نماید در غیر 
اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل 

خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   1390/09/20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
13956031001400011867 مورخه 95/11/14 هیات اول به کالسه پرونده 
شماره 1394114410014000011 موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی جویبار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقا محمد رضا ابراهیمی 
جویباری فرزند سلیمان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 135/14 متر مربع به شماره پالک..... فرعی از 10 اصلی واقع در جویبار 
مالک  پدری  ارثیه  آقای/ خانم  از  واسطه  بدون  الواسطه/  مع  7 خریداری  بخش 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا  است  گردیده  محرز  رسمی 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این 
در  کثیراالنتشار  محلی/  روزنامه  طریق  از  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  آگهی 
ذینفع  اشخاص  صورتیکه  در  تا  الصاق  هیات  رای  روستاها  در  و  منتشر  شهرها 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
اداره ثبت محل  به  را  اعتراض خود  تا دو ماه  الصاق در محل  تاریخ  از  روستاها 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و در صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م.الف: 9509531
تاریخ انتشار: نوبت اول 1395/11/30

نوبت دوم 1395/12/14
حسین روحانی- رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده: 4/1198/95
وقت رسیدگی: 96/1/21 ساعت 11/30 صبح

خواهان: سید جلیل میرباقری میان دسته با وکالت منصور چیتگر
خوانده: محمد علی رکتال به آدرس مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
مجهول  بعلت  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  اختالف  حل  چهارم 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دارسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی میشود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهم برساند چنانچه بعدأ ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مسئول دفتر شعبه چهارم حل اختالف شهرستان بابل 

دادنامه
خواهان: آقای ناصر افتخار منش فرزند گل احمد  با وکالت خانم شقایق فروغی 
فرزند ابوطالب به نشانی تهران خیابان پاسداران شمالی حد فاصل بهارستان 6 و 7 

خ خاش شمالی پالک 18 واحد 2  
خوانده: شرکت پرورش شتر مرغ سیمرغ  زاگرس الیگودرز با وکالت آقای کامیار 
نهار دانی فرزند محمد حسین به نشانی خیابان ولیعصر باالتر از جام جم کوچه 

پروین پالک 34 واحد 4 کد پستی: 1966813515   
خواسته: صدور حکم ورشکستگی و توقف خوانده  

رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای ناصر افتخار منش  با وکالت خانم شقایق فروغی به 
طرفیت شرکت پرورش شتر مرغ سیمرغ  زاگرس الیگودرز به شماره ثبت 1164  
با وکالت آقای کامیار نهار دانی به خواسته صدور حکم اعالن ورشکستگی و توقف 
خوانده از تاریخ 90/2/1 و اجرای موقت حکم و تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه 
صالح به انضمام کلیه خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و جمیع اوراق 
آن مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی خواهان از جمله تصویر مصدق چک 
شماره 643095 مورخ 90/2/1 به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال عهده بانک 
تجارت شعبه بهشت زهرا که خواهان با مراجعه با بانک محال علیه مواجه با عدم 
پرداخت چک مذکور گردیده و خوانده به جهت توقف و عدم تمکن در پرداخت 
دین قادر به پرداخت وجه چک مذکور نبوده است لذا با عنایت به اینکه خوانده 
تاجر محسوب شده و مطابق مواد 20 و 2 قانون تجارت تاجر بودن خوانده محرز 
می باشد و اینکه خوانده ایراد و افاع موثری در مقابل خواسته خواهان بعمل نیاورده 
دادگاه در مجموع دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 412 
و 415 و 416 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به اعالن ورشکستگی شرکت پرورش شتر مرغ سیمرغ زاگرس الیگودرز به 
شماره ثبت 1164 از تاریخ 90/2/1 صادر و اعالم میدارد. ضمنا خوانده محکوم به 
پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در 
حق خواهان می گردد. همچنین آقای حسین بابایی به عنوان مدیر تصفیه و آقای 
جواد مهرجو به عنوان عضو ناظر جهت انجام امور تصفیه تعیین می گردند رای 
صادره حضوری بوده  ظرف مهلت  بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در 

محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. م / الف 2580
اصفهانی-  رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان 

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139560331057003176 مورخ 1395/10/30 هیات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسین رحمانی زاده فرزند رحمان بشماره شناسنامه 995 کد ملی 
1717942131 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
503/75 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1977 فرعی 
از 9 اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی صدیقه 
امرا...ی کوچه بیوکی و غیره 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 آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضاي مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد. 51374  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:95/11/30

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/16 
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

آگهی درخواست  گواهی حصروراثت
خانم منور عسگردان به شرح درخواستی که به کالسه فوق مذکر 13/1672/95  
ازاین شورا ثبت گردیده درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نادعلی عباس فرد به شماره شناسنامه 2060836425/764 صادره 
ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 92/11/30در  در  بابل 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-منور عسگردان  فرزند رحمت ش ش 1 صادره از بابل متولد سال 1343 نسبت 

همسر متوفی
2-سعید عباسی فرد  فرزند نادعلی ش ش 474 صادره از بابل متولد سال 1361 

نسبت پسر متوفی
3-محمد عباسی فرد  فرزند نادعلی ش ش 982 صادره از بابل متولد سال 1364 

نسبت پسر متوفی
4-سمیرا عباسی فرد  فرزند نادعلی ش ش 15 صادره از بابل متولد سال 1365 

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

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه سیزدهم شورای حل اختالف بابل

آگهی ابالغ
 دادخواست وقت رسیدگی 

خواهان  آقای وحید زارع فرزند امیر قلی   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
  14 شعبه  تقدیم  وجه  مطالبه  خواسته  به  محمد  فرزند  اسکوئی  مکاری  افشین 
ثبت شده  به کالسه 528/14/95  که  نموده  بوستان  بخش  اختالف  شورای حل 
و برای روز چهارشنبه مورخ 95/12/25   ساعت 15:30   وقت رسیدگی تعیین 
گردیده و چون نامبرده مجهول المکان اعالم شده لذا بر حسب تقاضای خواهان 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی  قانون  از  به ماده 73  و دستور شورا و مستندا 
وانقالب در امور مدنی مراتب فوق یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و 
از خوانده فوق الذکر دعوت میشود که در مورخ یاد شده در جلسه شورا حاضر شده 
و ضمنا تا قبل از طول وقت رسیدگی میتواند به دبیرخانه شورا مراجعه و بادریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آدرس سکونت خودرا اعالم نماید در صورت عدم 

حضور شورا  مطابق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م/ الف 2570
عضو شورای حل اختالف شعبه چهاردهم شهرستان بهارستان 

آگهی ابالغ
خواهان / شاکی بانک مهر اقتصاد استان مازندران دادخواستی به طرفیت خوانده/

متهم روح ا... جوادیان کوتنایی به خواسته مطالبه طلب دادگاه عمومی شهرستان 
حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  بابل  شهرستان 
شهرستان بابل شهرستان بابل- ارجاع و به کالسه 950466 ثبت گریدده که وقت 
رسیدگی آن 1396/02/12 ساعت 09:00 است. صبح تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
از انتشار آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

جهت رسیدگی حاضر شود.
استان مازندران- شهرستان بابل- میدان والیت – دادگستری شهرستان بابل – 

کدپستی 4713658739 
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – محمدیان

دادنامه
فروغی  شقایق  خانم  وکالت  با  محمدعلی  فرزند  مرادوند   مرضیه  خانم  خواهان: 
فرزند ابوطالب به نشانی تهران خیابان ولیعصر باالتر از دو راهی یوسف آباد خیابان 

چهارم پالک 3 واحد 7 
شهر  نسیم  نشانی  به  الیگودرز  فریدون  زاگرس  صنعت  و  کشت  شرکت  خوانده: 

اسماعیل آباد خ 45 متری نبش میدان امام خامنه ای پ 76 طبقه 2 واحد 3 
خواسته: صدور حکم ورشکستگی  

رای دادگاه
شقایق  خانم  وکالت  با  وند  مرادی  مرضیه  خانم  دادخواست  موضوع  در خصوص 
شماره  به  الیگودرز  فریدون  زاگرس  صنعت  و  کشت  شرکت  طرفیت  به  فروغی 
ثبت 1286  به خواسته اعالم توقف و ورشکستگی شرکت خوانده از تاریخ توقف 
1390/02/28  با ارجاع امر به کارشناس رسمی در زمینه حسابرسی و امور مالی 
و مهر و موم اموال و تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر و اجرای موقت حکم مستند 
به تصویر چک شماره 17909/56 مورخ 1390/2/28 و گواهی عدم پرداخت آن 
با امعان نظر در محتویات پرونده، اظهارات خواهان و وکیل مدافع ایشان ، متن 
دادخواست تقدیمی، مدارک و مستندات ابرازی و عدم حضور خوانده و عدم ارائه 
هرگونه دفاع موثر از سوی ایشان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بویژه 
توجها براینکه براساس نظریه کارشناسی پیوست که از هرگونه اعتراض مصون و 
 90/3/7 تاریخ  از  دیون خویش  پرداخت  در  خوانده  توقف شرکت  مانده  محفوظ 
در  توقف  به جهت  مزبور  تاجر  این محکمه  نظر  از  و  است  بوده  و حتمی  قطعی 
پرداخت دیون خویش ور شکسته محسوب می گردد و با لحاظ این مهم که دیون 
شرکت خوانده مازاد بر دارایی ها و اموال آن می باشد و از سوی شرکت مزبور دفاع 
موجهی در اثبات خالف آن ارائه نگردیده با التفات به مواد 413، 415، 416، 417، 
418، 421، 427، 433، 440  قانون تجارت حکم به تایید ور شکستگی شرکت 
خوانده و توقف ایشان در پرداخت دیون خویش از تاریخ 90/3/7 و نیز مهر و موم 
اموال شرکت خوانده تحت نظارت عضو ناظر که اداره تصفیه امور ورشکستگی است 
صادر می نماید ضمنا از تاریخ ثبوت قطعیت توقف شرکت 90/3/7 تاجر ورشکسته 
از مداخله در تمامی اموال خود ممنوع بوده و هرگونه ادعایی علیه تاجر ورشکسته 
نسبت به اموال منقول یا غیر منقول باید بطرفیت اداره تصفیه طرح گردد ضمنا 
براساس این حکم در اجرای مواد 427 و 440 قانون تجارت اداره تصفیه امور ور 
تصفیه  مسئول  و  ناظر  عضو  عنوان  به  تهران  شهر  در  مستقر  شرکتها  شکستگی 
موضوع ماده 440 این قانون تعیین گردید رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل 
اعتراض در مراجع محترم  قابل  از آن  بیست روز پس  و  این مرجع  واخواهی در 

تجدید نظر استان است. م / الف 2580
دکتر رهنما فر-  رئیس شعبه ششم  حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان 

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه   13 شعبه   9509988311300425 کالسه  پرونده 

شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره 9509978311300844
خواهان:خانم پروانه نیرومندی فرزند فتح اله با وکالت آقای پرویز رزم دیده فرزند 
عیوضعلی به نشانی کرمانشاه- اسالم آبادغرب-خ طالقانی ط فوقانی لوازم خانگی 
استان کرماشناه-شهرستان  نشانی  به  بامراد  با  فرزند  نجفی  آقای مجید  و  نظری 

اسالم آبادغرب- خیابان طالقانی طبقه فوقانی لوازم خانگی نظری
خوانده:آقای حسن شمشیر گران فرزند سلطانعلی به نشانی )مجهول المکان(

خواسته:تایید فسخ قرارداد)مالی(
با مالحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به انشاء 

رای می نماید.
))رای دادگاه((

دعوای آقای مجید نجفی وپرویز رزم دیده به وکالت از خانم پروانه نیرومندی و 
به خواسته اعالم فسخ قرارداد عادی فاقد تاریخ که مشارکت در احداث آپارتمان 
وباستناد  قانونی  خسارات  بانضمام   14،525،000 به  مقوم  است  شده  توصیف 
اختالف  حل  شورای  از  صادره  ساخت(،رای  در  قراردادعادی)مشارکت  رونوشت 
مبنی برالزام به ایفاء تعهد علیه خوانده واجراییه صادره،قرارداد حق الوکاله وکیل،و 
وکالتنامه که در جلسه دادرسی نیز رونوشت نامه شهرداری مبنی بر عدم صدور 
پروانه ساخت بتاریخ 93،2،28 ونظریه کارشناس تامین دلیل بتاریخ 93،2،27 که 
تایید  اول  از طبقه  تامه 30درصد  را صرفا  قرارداد  اجرای  دلیل  تامین  کارشناس 
کرده است،می باشدکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی دفاعی نکرده است 

ودادگاه در نهایت رای خود را بنا به جهات ذیل می نهد.
متعهد  خواهان  برابر  در  خوانده  دعوا  مستند  عادی  قرارداد  رونوشت  مطابق 
برای  تحویل  از  پس  ماه  پانزده  پس  را  ملک   91،11،1 تاریخ  از  که  گردیده 
 30 صرفا  دلیل  تامین  کارشناس  نظر  مطابق  اما  دهد  خواهان  ساخت،تحویل 
شهرداری  از  صادره  نامه  مطابق  و  است  کرده  اجرا  را  اول  طبقه  از  درصد 
از  صادره  رای  ومطابق  است.  نشده  اخذ  ساخت  به  شروع  برای  مجوزی  اصال 
اجرایی  اقدامات  که  گردیده  خود  تعهد  اجرای  به  وملزم  محکوم  خوانده  شورا 
و  ماه   15 مهلت  گذشت  علیرغم  اینرو  از  است  نداشته  پی  در  ای  نتیجه  نیز 
حکم به الزام خوانده اقدامی صورت نداده وتداوم قرارداد موجب ضرر خواهان 
دادگاه  اینرو  یابد.از  ضرررهایی  این  از  باید  الضرر  قاعده  مطابق  و  گردد  می 
قانون   10،219،220،222،223،225،234،237،239،444 مواد  به  استناد  با 
از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در  مدنی ومواد 515،519 
عادی)مشارکت  قرارداد  فسخ  اعالم  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  امور 
شامل  قانونی  بابت خسارات  ریال   152.152.125 مبلغ  وپرداخت  در ساخت( 
می  واعالم  صادر  قضایی  وخدمات  بدوی  مرحله  الوکاله  دادرسی،حق  هزینه 
نماید.رای صادره غیابی وظرف 20 روز پس از ابالغ رای قابل اعتراض واخواهی 
در این دادگاه وسپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید 

باشد. نظر استان کرمانشاه می 
محمد مهدی ذکاوتی رستمی-رئیس شعبه 13 دادگاه حقوقی کرمانشاه

آگهی ابالغ
 ماده 18 آئین نامه اجرای اسنادرسمی 

بدین وسیله به آقای ناصرابراهیمی قاشقای فرزند بهروز شناسنامه شماره 1697 
شود  می  ابالغ  مسکن  تعاونی  پروژه  قائمیه   – اسالمشهر  ساکن  ازتهران  صادره 
 1385/12/15 مورخ    113258 شماره  رهنی  سند  استناد  به  ملت   بانک  که 
ومبلغ  اصل  بابت  ریال   131/599/341 مبلغ  وصول  جهت  8اسالمشهر  دفتر 
43/959/573 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1395/01/25 وازتاریخ مذکور تا 
روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی 
به کالسه 9500205 دراین اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ 1395/05/28 
مامور پست. محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده. لذا بنا به تقاضای 
از  دریکی  مرتبه  یک  فقط  اجرائیه  مفاد  اجرا  نامه  آئین   18 ماده  طبق  بستانکار 
از  روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روز 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد. نسبت به پرداخت بدهی خود 
از  با تقاضای بستانکار پس  اقدام ننمایید. مورد وثیقه مندرج درسند رهنی فوق 
ارزیابی از طریق مزایده فروخته واز حاصل فروش آن طلب بستانکار وحقوق دولتی 

استیفا خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اسالمشهر – فریدون فتحی 

)آگهی مزایده نوبت دوم اموال غیر منقول(
اجرای احکام شورای حل اختالف در اجرا دادنامه 577  مورخ 93/12/3  شعبه 
اول شورای حل اختالف روانسروطی دادنامه 9409978400400476 شعبه اول 
حقوقی شهرستان روانسر به کالسه 940412 قطعیت یافته است که محکوم علیهم 
1-فارغ 2- یاسر 3- پروانه 4- پروین 5- صبری 6- پرستو همگی عبدالهی فرزند 
محمدرشید 7- غزاله عزیزیان فرزند عزیز محکومند در حق محکوم لهم 1- کبری 
2-چینی 3-سارا هرسه عبدالهی فرزند محمد رشید وحال این اجرا بصورت مزایده 
در شهرک گل سفیدبه  شرح  واقع  بفروش یک طبقه ساختمان مسکونی  اقدام 

ذیل مینمائید/
یک  شماره  درقطعه  که  960مترمربع  مساحت  به  جمعا  آبی  زمین  قطعه  1-دو 
24 اصله درخت گردو غرس شده ویک قطعه دیم به مساحت 30332 مترمربع 
از این قطعه 10110/6 مترمربع است ارزش  است که سهم محمدرشیدعبدالهی 
اراضی  ارزش  و  ریال   960/000/000 زمین  نوع  به  باتوجه  آبی  اراضی  ریالی 
اصله(   24( یک  قطعه  در  واقع  گردو  درخت  وارزش  ریال   202/220/000 دیم 

72/000/000 ریال ومجموعا 1/234/220/000 ریال برآورد گردیده
2- ساختمان مسکونی مورث طرفین واقع در روستای قوری قلعه  دارای مساحت 
عرصه 310 مترمربع است که اعیانی احداثی در آن در دو بخش مجزا شامل 180 
مترمربع بافت قدیمی با دیوار سنگی وسقف تیرچوب و198 مترمربع در دوطبقه با 
سقف تیرچه وفوم با دیوار آجری ودارای شناژ افقی وقائم میباشد که ارزشی فعلی 
کل ملک در دوساختمان بابافت قدیمی وساختمان نوساز1/754/100/000 ریال 
در  راس ساعت 10 صبح  درمورخ 95/12/24  دارد  نظر  در  اجرا  این  میباشد.لذا 
محل اجرای احکام اقدام  بفروش امالک مذکور نماید ومزایده از قیمت کارشناسی 
شروع وکسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب ومیباست 
صندوق  به  ماه  یک  ظرف  ومابقی  المجلس  رافی  پیشنهادی  مبلغ  درصد   /10
دولت)حساب سپرده دادگستری( واریز نماید واال ده درصد واریزی به نفع صندوق 
دولت ضبط خواهد شد متقاضی میتواند 5 روز قبل از مزایده نسبت به بازدید از 

ملک باهماهنگی این اجرا اقدام نمایند/
مدیر دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف دادگستری
 شهرستان روانسر – هوشیار حسینی

آگهی ابالغ اجرائیه
 387—95،9،22  به محکوم علیه داوودپرهیمه

خواهان:علیرضا آزادی
خواسته:مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته مزید بر هزینه دادرسی 
تاریخ  از  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  ونیز خسارت  ریال  هزار  وسی  میلیون  یک  ومبلغ 

95،7،12 لغایت اجراءحکم
دادخواست  خصوص  در  مرجع  این   325،95،3 کالسه  پرونده  محتویات  حسب 
علیرضا آزادی بطرفیت داوود پرهیمه بخواسته مطالبه که به موجب دادنامه  387-

بابت اصل خواسته مزید  به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال  95،9،22 محکوم 
تادیه  تاخیر  ونیز خسارت  ریال  میلیون وسی هزار  ومبلغ یک  بر هزینه دادرسی 
از تاریخ 95،7،12 لغایت اجرای حکم وپرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت گردیده است.ودرتاریخ 95،10،9  آگهی روزنامه گردیده است و نسبت به آن 
در مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردیده لذا رای صادره قطعی تلقی شده و نسبت 
به آن بخواسته خواهان اجرائیه صادر گردیده است لذا محکوم علیه باید از تاریخ 
انتشار آگهی در روزنامه به مدت 10 روز مفاد اجرائیه رابه مرحله اجرا بگذارد.تاریخ 

انتشار،تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب می شود.
مدیر دفتر شعبه سه شورای حل اختالف دادگستری شهرستان اسالم آبادغرب

ابالغ اجرائیه
سهرابی  اله  لطف  آقایان  شعبه12  از  صادره   9505401556 اجرائی  پرونده  در 
و  خواسته  اصل  ریال   19،000،000 مبلغ  پرداخت  به  محکومند  -خسروسهرابی 
مبلغ 630،000 ریال هزینه دادرسی ،به عنوان محکوم به درحق کاظم کله هویی 
محکوم  دولت  اجرادرحق  هزینه  بابت  ریال   950،000 مبلغ  پرداخت  وهمچنین 
اجرای  علیه در  اقامتگاه محکوم  بودن  المکان  به مجهول  توجه  با  بنابراین  است، 
ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مواد 118و119 
قانون یاد شده آگهی و به نامبرده ابالغ میگرددتا ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
آگهی مفاد و موضوع اجرائیه را اجراء نمایدواال اجرا احکام مدنی نسبت به اجرای 
حکم و وصول هزینه اجرا اقدام می نماید در این صورت برای عملیات اجرائی به 
محکوم علیه ابالغ یا اخطار دیگری نخواهد شد مگر اینکه محکوم علیه اقامت خود 

را کتبا به این اجرا اعالم نماید.
شعبه 12 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری کرمانشاه

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

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 3936/ه 2مورخ 86/9/15تصرفات آقای /خانم 
شماره  زرگانی  سعاده  و  زرگانی  باوی،حسین  ،حکیمه  شکوه  حسینی  مصطفی 
شناسنامه صادره از اهواز فرزند دارای کد ملی شماره نسبت به یکباب ساختمان 
به مساحت 146/51متر مربع در قسمتی از ششدانگ پالک 2690/210واقع در 
بخش 2اهواز اخبار خروجی بنام سید مطرود مع الواسطه از علی خدا دادی منجر 
بصدور رای گردیده برابر ماده 3قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هر کس نسبت به تصرفات مفروزه و 
مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
و  تسلیم  اهواز  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  مستقیما  را  خود  اعتراض  ماه  دو 
رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اخذ  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  تقدیم  قضایی  مقامات  به  دادخواست  اعتراض 
و به اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
نمود. مالکیت خواهد  اقدام بصدور سند  برابر مقررات  ثبت  اداره  در موعد مقرر 

شماره م الف :)5/4728( 
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/11/16

تاریخ انتشار نوبت دوم:)1395/11/30(
شیخ زاده –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز
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کسب رتبه نخست عملکردی وزارت بهداشت 
بین 39 دستگاه دولتی در دوسال اخیر

سخنگوی وزارت بهداشت در سفر به نیشابور گفت: قبل از اجرای طرح 
تحول رتبه عملکردی وزارت بهداشت در بین 39 دستگاه دولتی 32 تا 37 

بوده و در دو سال اخیر ، رتبه اول و دوم را کسب کرده ایم.
 دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان 
وآموزش پزشکی که به منظور افتتاح پروژه های عمرانی بهداشتی درمانی 
به نیشابور سفر کرده است، با تاکید بر اینکه، دستاوردهای مثبت اجرای 
طرح تحول سالمت ناشی از زحمات و تالش مجریان طرح است، گفت: 
الزم است از پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، بهورزان و پرسنل اداری به 

عنوان مجریان طرح تشکر کنم.
های  افزود: خوشبختانه شاخص  ادامه  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
بهداشتی و درمانی افزایشی بیش از میزان هزینه کردشان داشته اند و 
سال گذشته 820 میلیون بار مراجعه سرپایی و 8 میلیون بار بستری در 

بخش های دولتی و خصوصی کشور داشته ایم
وی با اشاره به اینکه، قبل از اجرای طرح به مدت 20 سال رتبه عملکردی 
وزارت بهداشت در بین 39 دستگاه دولتی 32 تا 37 بوده است، گفت: در 
نظرسنجی های دو سال اخیر و پس از اجرای طرح نظام سالمت ، رتبه 

اول و دوم را کسب کرده ایم.
معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: شهر نیشابور عقب افتادگی 
های جدی در زیر ساختهای بهداشتی و درمانی داشته که اقدامات خوبی 
شده اما کافی نیست همانطور که رهبر معظم انقالب در دیدار مردمی 
دیروز فرمودند: »در خیلی از شاخص ها در کشور رشد هزار، دوهزار و 

شش هزار درصدی داشته ایم اما باز هم کافی نیست.
وی با اشاره به اینکه، در حال حاضر به ازای هر هزار نفر جمعیت یک و 
نیم پزشک و رتبه 17 و 18 را در میزان پرستاران داریم ، گفت: براساس 
استانداردها یک بیمار نباید برای دریافت خدمات بیمارستانی بیش از 30 
کیلومتر تا رسیدن به بیمارستان را طی کند که با اجرای طرح تحول 

اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است.
دکتر حریرچی با تاکید بر اینکه، هیچ کشوری در دنیا در 20 سال اخیر 
نتوانسته هزینه های بهداشتی درمانی را کاهش دهد، افزود:تغییر بافت 
سنی جمعیت و افزایش امید به زندگی تغییری در روند ارائه خدمات 
درمانی ایجاد کرده است همانطور که در بخش کنترل بیماری های واگیر 
بسیار خوب عمل شد،  اکنون در بخش بیماری های غیر واگیر باید تالش 

کنیم تا بار مالی ناشی از آنها را کاهش دهیم.
براساس گزارش وبدا، وی در پایان افزود: اقدامات بهداشتی درمانی صورت 
گرفته در این منطقه افتخار بزرگی است که صرف نظر از خدمت رسانی 

ثواب و پاداش اخروی نیز به همراه دارد

 افزایش 50 درصدی کرایه اتوبوس  های دوکابین
عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران از بررسی الیحه افزایش 
نرخ وسایل حمل و نقل عممی در کمیسیون مربوطه در شورای شهر تهران 
خبر داد. ابوالفضل قناعتی ، با بیان اینکه شهرداری تهران پیشنهادات خود 
را در خصوص افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی در سال 96 
به کمیسیون حمل و نقل ارائه کرده است، گفت: پیشنهاد شهرداری برای 
کرایه اتوبوس بخش خصوصی، افزایش نرخ حدودا 20 تا 30 درصد بوده 
است و از آنجایی که نرخ کرایه اتوبوس های دوکابین که طی سال های 
گذشته افزایش نداشته است، این بار در الیحه پیشنهادی شهرداری در 

سال 96 رشد 50 درصدی داشته است.
وی با بیان اینکه هنوز پیشنهاد شهرداری برای افزایش نرخ کرایه تاکسی 
نیامده است، گفت: در بخش مترو نیز افزایشی در حوزه بلیت های دو سفره 
نداشته ایم اما شهرداری پیشنهاد افزایش 50 درصدی نرخ بلیت تک سفره 
را ارائه کرده است. عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان 
اینکه در جلسات هفته آتی کمیسیون این موضوع بررسی می شود، افزود: 
به نظر اعضای شورای شهر تهران این افزایش معقول نیست و قطعا پس از 
بررسی های بیشتر نظر خود را اعالم خواهیم کرد اما به نظرمان این ارقام 

پیشنهادی، با توجه به شرایط معیشتی مناسب نیست.

کالس های تک جنسیتی یکی از نقاط قوت آموزش
 در ایران است

مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده که به همراه معاون رییس جمهور 
در امور زنان به ژاپن سفر کرده بود، گفت: از نقاط مشترک میان دو کشور 
ایران و ژاپن تمایل به سرمایه گذاری در آموزش زنان در هر دو کشور 
است اما باید توجه داشت که فضای آموزشی ایران و ژاپن متفاوت است 
وکالس های تک جنسیتی در دوران آموزش ابتدایی و دبیرستان در ایران 

یکی از نقاط قوت آموزش برای حضور زنان در این حوزه است.
دکتر الهه حجازی در خصوص ویژگی های آموزش در بحث توانمندسازی 
زنان اظهارکرد: دختران قبل از ورود به دانشگاه در یکی از دشوارترین 
صحنه های رقابت علمی یعنی کنکور شرکت می کنند و پذیرفته شدن 
آنها در این رقابت احساس کارآمدی و عزت نفس آنها را افزایش می دهد. 
همچنین ورود به آموزش عالی و یادگیری مطالب جدید، بینش  آنها را در 

مسائلی نسبت به خود و دنیای پیرامون تغییر می دهد.
وی با بیان اینکه کمرنگ شدن کلیشه های جنسیتی و باورپذیری دختران 
نسبت به توانمندی های شان یکی از جنبه های کارکرد آموزش است، 
گفت: تغییرات به وجود آمده در بینش دختران اعتماد به نفس آنان 
را تقویت می کند و ضمن افزایش آگاهی، آنان را در مسیر پیشرفت قرار 
می دهد وپس از کسب مدرک و خروج از آموزش عالی نیز  با احساس 
توانمندی بیشتری  وارد دنیای کار می شوند. به طورکلی آموزش به عنوان 
کلید توسعه پایدار می تواند در چرخش بینش زنان نسبت به خود و دنیای 
اطرافشان موثر باشد. حجازی همچنین به تجربیات کشورهای ژاپن  و 
استرالیا اشاره کرد و گفت: معلمان در این کشورها در کالس های مختلط 
به ویژه در دروس متاثر از جنسیت، به پسران توجه بیشتری نسبت به 
دختران نشان می دهند و همین امرموجب خارج شدن آنان از چرخه 
رقابت می شود که این نکته خصوصا در دوره نوجوانی بیشتر به چشم 
می خورد.  مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه در 
ایران آموزش دوره ابتدایی و دبیرستان تک جنسیتی است و همین امر 
موجب شده تا دختران در تمام رشته های تحصیلی درمیان خود به رقابت 
پرداخته و توانایی ها و عالیق خود را بدون احساس شرمندگی و یا ترس 
ابراز نمایند،گفت:در کشور ژاپن هنوز کلیشه های وابسته به جنسیت در 

رشته های تحصیلی وجود دارد و همین امر موجب تفاوت شده است.

پیشرفت درمان بیماری های قلبی
 در کشور 

چهارمین  حاشیه  در  عروق  و  قلب  متخصص 
همایش ملی پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی 
گفت: خوشبختانه امکانات درمانی در حوزه قلب و 
عروق در طول دو دهه اخیر با پیشرفت بسیار خوبی 
همراه بوده است و تمامی بیماران در داخل کشور 

درمان می شوند.
 مسعود قاسمی رئیس انجمن آرترواسکلروزیس 
ایران در حاشیه چهارمین همایش ملی پیشگیری 
از سکته های قلبی و مغزی در جمع خبرنگاران 
در خصوص اهداف این همایش گفت: چهارمین 
مغزی  و  قلبی  سکته های  از  پیشگیری  همایش 
همچنین  و  عروق  و  قلب  متخصصان  همت  با 
متخصصان برجسته مغز و اعصاب کشور در حال 

برگزاری است.
وی افزود: در این همایش در خصوص بیماری های 
قلبی خصوصاً بیماری های مرتبط با تنگی  رگ های 
عروقی پنل های آموزشی ارائه خواهد شد و بحث  و 
گفت وگوهایی در این زمینه انجام می شود. موضوع 
کلی مباحث ارائه شده تأکید بر اهمیت به موقع 
و  است  قلب  و  عروق  تنگی  بیماری های  درمان 
همچنین تأثیر زود هنگام تشخیص و درمان این 

بیماری ها مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد.
است که روش های  از 15 سال  بیش  افزود:  وی 
از  استفاده  با  قلب  عروق  کردن  باز  و  درمانی 
تکنولوژ های مدرن و همچنین استفاده از بالن در 
سطح جهان در حال انجام است که این موضوع از 

سال 2001 در کشور ما نیز انجام می شود.

پلیس ایران و ارمنستان تجربیات 
ضدجرائم را مبادله می کنند

جانشین  میرزایی  مرتضی  سردار  مذاکرات  در 
فرمانده پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و سرکیس 
ماروتی روسیان رئیس پلیس شهر ایروان پایتخت 
ارمنستان بر لزوم تبادل تجربیات ضد جرائم تاکید 

شد.
در این دیدار سردار میرزایی و سرهنگ ماروسیان 
راههای همکاری پلیس دو کشور در حوزه های 

مرتبط را بررسی کردند.
پلیس  فرماندهی  مرکز  در  که  مذاکرات  این  در 
پایتخت ارمنستان برگزار شد، طرفین ضمن بررسی 
حوزه های فعالیت پلیس دو کشور به ویژه در زمینه 
مبارزه با جرائم مرتبط با مواد مخدر، از گسترش 

همکاری ها استقبال کردند.
پلیس  آمادگی  مالقات  این  در  میرزایی  سردار 
جمهوری اسالمی را برای تبادل تجربیات ضدجرائم 
اعالم کرد که با استقبال طرف ارمنستانی مواجه 

شد. 
همچنین در مذاکرات جداگانه جانشین فرمانده 
پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران با سرهنگ لورین 
پلیس  کیفری  تحقیقات  اداره  رئیس  صفریان 
ارمنستان، زمینه های همکاری در حوزه پلیس 
آگاهی دو کشور، تشخیص جرائم و انتقال تجربیات 

بررسی شد.
این  در  همراه  انتظامی  هیات  و  میرزایی  سردار 
برنامه از آزمایشگاههای جرم شناسی پلیس آگاهی 

ارمنستان نیز بازدید کردند.

بهزیستی بکارگیری معتادان بهبود یافته 
در درمان را به رسمیت شناخت

معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از 
به رسمیت شناخته شدن همتایان یا همان معتادان 
بهبود یافته در مراکز اقامتی میان مدت برای درمان 

معتادان خبرداد.
محسن روشن پژوه اظهار کرد: پیش تر هم برخی 
برای  یافته  بهبود  معتادان  از  اعتیاد  ترک  مراکز 
درمان استفاده می کردند اما از این به بعد ، این 
بهبودیافتگان یا همتایان با به رسمت شناخته شدن 
توسط بهزیستی و در کنار سایر مداخالت علمی 

بکار گرفته می شوند.
وی خاطرنشان کرد: بهزیستی در برنامه های درمان 
، هم رویکرد همتا را به رسمیت می شناسد و هم 
مداخالت علمی و اثربخشی را که در رویکردهای 
روانشناختی و مدل های دیگر وجود دارد مورد 
حذف  قصد  اینکه  ضمن  است؛  قرارداده  توجه 
یا حتی بزرگ کردن  این رویکردها  از  هیچکدام 
آنها را ندارد. وی ادامه داد: در مراکز درمانی اعتیاد، 
جای مداخالت اثربخش مبتنی بر شواهد خالی 
یعنی  سایکوسوشیال  و  بایومدیکال  بنابراین  بود 
مداخالت روانی و پزشکی را در کنار مداخالت همتا 

یا خودیاری قرار دادیم. 
معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی کشور 
گفت: در مراکز اقامتی درمان اعتیاد فعلی، اکنون 
از ابتدای روز تا انتهای روز برای فرد مقیم، برنامه 
ارزیابی  یک  بر  مبتنی  که  دارد  وجود  مشخصی 
دقیق صورت می گیرد و فرد براساس این ارزیابی 
ها، ممکن است احتیاج به جلسات مشاوره تخصصی 

و اختصاصی داشته باشد. 

خبرخبر

در  ایران  اسالمی  جمهوری  بهداشت  وزیر 
با رئیس و سناتورهای  به مکزیک  سفر خود 
کمیسیون بهداشت، آموزش و پرورش، کار و 
بازنشستگی و رؤسای کمیسیون های مجلس 

سنای مکزیک دیدار و گفت وگو کرد.
 سیدحسن هاشمی در این دیدار با اشاره به 
جایگاه برتر ایران از نظر شاخص های بهداشتی 
در منطقه خاورمیانه، اظهار کرد: سعی کردیم 
که در دولت یازدهم در گام اول، منابع حوزه 
به  را  آن  وابستگی  و  کرده  پایدار  را  سالمت 
نفت  فروش  از  حاصل  عمومی  بودجه های 

کاهش دهیم.
اقدامات  از  بخشی  تشریح  به  بهداشت  وزیر 
و  پرداخت  سالمت  حوزه  در  یازدهم  دولت 
افراد  از  نفر  میلیون   11 کردن  بیمه  گفت: 
فاقد پوشش بیمه، کاهش پرداخت هزینه های 
درصد   6 و  روستاها  در  درصد   3 به  درمانی 
مورد  داروی  درصد   96 تولید  شهرها،  در 
برابری   2.5 افزایش  و  کشور  داخل  در  نیاز 
در  واکسن  تولید  از  حمایت  دارو،  صادرات 
داخل کشور، گسترش شبکه بهداشت و ارائه 
خدمات بهداشتی اولیه توسط 50 هزار مراقب 
سالمت در شهرها، حاشیه شهرها و روستاها 
الکترونیک  پرونده  تشکیل  و  کالشهرها  و 
سالمت، تنها بخشی از اقدامات انجام شده در 

حدود 3.5 سال گذشته است.
از محورهای همکاری مشترک  هاشمی یکی 

مکزیک  در  واکسن  تولید  را  مکزیک  و  ایران 
تولید  حوزه  در  ایران  گفت:  و  کرد  عنوان 
منطقه  از کشورهای شاخص  واکسن همواره 
بوده و در تالش هستیم تا بتوانیم همکاری های 

بین المللی را در این حوزه افزایش دهیم.
وزیر بهداشت یکی از بزرگترین مشکالت ایران 
غیرواگیر  بیماری های  را  سالمت  حوزه  در 
قند  چاقی،  فشارخون،  افزود:  و  دانست 
خون، بیماری های قلبی و عروقی، سرطان و 
بیماری های تنفسی هر سال باعث مرگ تعداد 
قابل توجهی از مردم در دنیا و ایران می شود و 

هزینه های سنگینی را به دولت تحمیل می کند 
سند  ایران  در  بیماری ها  این  کاهش  برای  و 
غیرواگیر  بیماری های  کاهش  و  کنترل  ملی 
که یک سند با همکاری های بین بخشی است 

تدوین شده و در حال اجرا است.
دانشجو  هزار   200 تحصیل  به  اشاره  با  وی 
در  پزشکی  علوم  دانشگاه   60 از  بیش  در 
طریق  از  تا  کردیم  تالش  کرد:  اظهار  ایران، 
بومی گزینی و اختصاص 30 درصد از ظرفیت 
نسبی  عدالت  محروم،  مناطق  به  دانشگاه ها 
برقرار  پزشکی در کشور  آموزش  را در حوزه 

کنیم.
حوزه  در  ایران  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
و  طوالنی  بسیار  تجربیات  اعضاء،  پیوند 
از نظر فرهنگ سازی  افزود:  ارزشمندی دارد، 
اقدامات  ایران  در  عضو  پیوند  حوزه  در 
یک  به  عضو  اهدای  تا  شده  انجام  بسیاری 
رهبری،  معظم  مقام  و  شود  تبدیل  فرهنگ 
رئیس جمهور، اعضای دولت و هیأت همراهی 
دارند، همگی دارای  این محل حضور  که در 

کارت اهدای عضو هستند.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  هاشمی 
اظهار کرد: امروز ایران باثبات تر و قدرتمندتر 
و  روابط  توسعه  خواستار  و  است  همیشه  از 
همکاری های مشترک با همه کشورها به ویژه 
تکنولوژی  و  علم  حوزه  در  پیشرو  کشورهای 
هدف،  این  به  رسیدن  برای  باید  و  است 
مکزیک  و  ایران  بین  کارشناسی  هیات های 

رفت و آمد داشته باشند.
وزیر بهداشت تصریح کرد: فرهنگ مردم ایران 
و مکزیک همانند رنگ های پرچم دو کشور، 
بهم نزدیک است باید همکاری های مشترک 
به سرعت در دستور کار دو کشور قرار گیرد. 
مجلس  رئیس  با  نشست،  این  از  پس  وی 
توسعه  و  تحکیم  بر  و  دیدار  مکزیک  سنای 
و  سالمت  حوزه  در  به ویژه  مشترک  روابط 
تبادل هیأت های کارشناسی پارلمانی، تجاری 

و بازرگانی تاکید کرد.

وزیر بهداشت در دیدار با رئیس و جمعی از سناتورهای مجلس سنای مکزیک:

امروز ایران باثبات تر و قدرتمندتر از همیشه است

ارتقاء  گفت:  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
سوخت،  کیفیت  بهبود  خودروها،  استاندارد 
اقدام  بسیاری  و  فرسوده  خودروهای  خروج 
هوا  آلودگی  با  مقابله  حوزه  در  دیگر  های 

انجام شده است.
بین  همایش  سومین  در  ابتکار  معصومه 
در  که  آلرژی  و  آسم  ایمونولوژی،  المللی 
بیمارستان امام خمینی تهران برگزار شد،   با 
اشاره به پژوهش وزارت بهداشت، درخصوص 
آلودگی  به  و مرگ های منتسب  ها  بیماری 
هوا، گفت: این پژوهش که مجموعه اطالعات 
سال های 92 تا 94 را شامل می شد نشان 
بر خالف  و  در کشور  بار  نخستین  برای  داد 
روند افزایشی سابق، بیماری ها و مرگ های 
مرتبط با آلودگی هوا در کشور روند کاهشی 

داشته است.
های  گام  داد  نشان  پژوهش  این  افزود:  وی 
های  برنامه  غایی  هدف  مسیر  در  درستی 
بهبود کیفیت هوا، یعنی ارتقا کیفیت زندگی 
آن  از  ناشی  های  بیماری  و  مرگ  کاهش  و 

برداشته شده است.
ارتباط  اینکه  بیان  با  جمهور  رییس  معاون 
آلرژی  و  آسم  ویژه  به  مختلف  های  بیماری 
با آلودگی ها بسیار گسترده تر از آلودگی هوا 

است، اظهار کرد:  آلودگی خاک، بقایای سم و 
کود شیمیایی در غذا و محصوالت خوراکی از 
دیگر آالینده های مهم در این خصوص است.
ارتباط  علمی  محاسبات  داد:  ادامه  ابتکار 
و  بیماری  با  آلودگی هوا  ویژه  به  ها  آلودگی 
نگاهی  با  نباید  و  است  پیچیده  بسیار  مرگ 
نادرست در  اطالعات  و  اخبار  انتشار  و  ساده 
تخصصی  و  علمی  کار  برای  فضا  زمینه،  این 

را از بین برد.
وی ضمن تاکید بر ضرورت انجام پژوهش های 
کاربردی و علمی به عنوان پایه مهم تصمیم 
امیدواری کرد  ابراز  گیری درست در کشور، 
روند آغاز شده در دانشگاه ها و مراکز علمی 
های  پژوهش  در خصوص  پژوهشی کشور  و 

محیط زیستی مستمر و گسترده شود.
بخش  ریزی  برنامه  به  اشاره  ضمن  ابتکار 
خطرها  سنجش  برای  آمریکا  زیست  محیط 
و تهدیدهای نانو به ویژه تاثیر این تکنولوژی 
گاهی  متاسفانه  گفت:   آلرژی،  و  آسم  بر 
دستاوردهای علمی بدون سنجش خطرهای 
قرار می  استفاده  مورد  ریسک  ارزیابی  و  آن 
گیرد. همانطور که به طور نمونه، در مورد نانو 
در  وسیع  استفاده  شاهد  در حال حاضر  هم 

فرآورده های مختلف صنعتی هستیم.

معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به تاثیرات 
منفی تغییر اقلیم همچون خشکسالی، کاهش 
بارندگی، افزایش طوفان های گرد و غبار در 
واسطه  به  اقلیم  تغییر  گفت:  و  داشت  ایران 
می  زیستی  محیط  مختلف  های  مخاطره 
نیز  کشور  در  آلرژی  و  آسم  شیوع  در  تواند 

موثر باشد.
وی با اشاره به اثرات آلودگی هوا بر سالمت 
همچون  هایی  بیماری  در  تاثیر  و  ها  انسان 

بیماری  و  تنفسی  های  عفونت  ریه،  سرطان 
های قلبی، گفت: متاسفانه سازمان بهداشت 
جهانی در گذشته از این موضوع غفلت کرده 
و آلودگی هوا را جزء عوامل بیماری های غیر 
اثبات اینکه  با  اما بعدتر  واگیردار ثبت نکرد، 
آلودگی هوا یکی از دالیل اصلی مرگ و میر 
در کشورهای صنعتی است که آثار و عوارض 
را  آن  دارد  سنگینی  بسیار  های  خسارت  و 
موضوع  این  به  و  داد  جای  خود  لیست  در 

پرداخت.

ابتکار عنوان کرد؛

کاهش روند مرگ های ناشی از آلودگی هوا

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: میزان ابتال به تمامی بیماریهای واگیردار 
به جز هپاتیت B و C در ایران کاهش چشمگیری یافته 

است.
و  بیماریها  ثبت  همایش  در  زاده   ملک  رضا  دکتر 
پیامدهای سالمت در مشهد بدون اشاره به آمار تشریحی 
چشمگیر  کاهش  شاهد  میالدی   1990 سال  از  افزود: 

انواع بیماریهای واگیردار در دنیا و کشورمان هستیم. 
اصلی حوزه  از مشکالت  را  غیرواگیردار  بیماریهای  وی 
عروقی،  و  قلبی  بیماریهای  کرد:  بیان  و  ذکر  سالمت 
سرطانها و حوادث جاده ای بیشترین علل مرگ و میر 

در ایران هستند. 
ترین  تازه  اساس  بر  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر  معاون 
بررسیها 25 درصد از مرگهای رخ داه در کشور زودرس و 

در سنین زیر50 سال رخ می دهد. 
وی گفت: پیشگیری از مرگهای زودرس از برنامه های 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و نظام 
ثبت بیماریها در شناخت، کنترل و درمان انواع بیماریها 

نقش بسزایی دارد. 
دکتر ملک زاده افزود: 42 درصد از مرگهای زودرس در 
کشورمان مربوط به بیماریهای قلبی و عروقی بوده است. 
وی ادامه داد: بر اساس همین بررسیها از بین 385 هزار 
مرگ رخ داده طی سال 1394 در کشور 55 درصد زیر 

سنین 70 سال رخ داده است. 
کنگره ثبت بیماریها و پیامدهای سالمت که به میزبانی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد سه شنبه 26 بهمن جاری 

آغاز شد، امروز به کار خود پایان داد.

نرم افزار ازدواج موفق با حضور سلطانی فر وزیر ورزش 
و جوانان در خرم آباد رونمایی شد.

حضرت  نهاد  مردم  سازمان  سوی  از  افزار  نرم  این   
امور  و  فرهنگی  معاونت  همکاری  با  ولیعصر)عج( 
جوانان اداره کل ورزش و جوانان لرستان ساخته شده 

است.
زندگی  و  عقد  نامزدی،  دوران  خصوص  در  اطالعاتی 
مشترک و فرزندآوری در قالب کلیپ تصویری، صوت 
و دل نوشته در این نرم افزار به کاربران ارائه می شود.

استفتائات  و  احکام  از  می توانند  افزار  نرم  کاربران 
با موضوعات خواستگاری  نوشته  و متن و دل  مراجع 

استفاده کنند.
سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان امروز به لرستان سفر 
در جام جهانی کشتی  برای حضور  آن  از  بعد  و  کرد 

آزاد راهی کرمانشاه شد.

تلفات سوانح  درصد  ناجا گفت: 51  راهور  پلیس  رئیس 
رانندگی در ایران مربوط به موتورسواران است که بیشتر 

جانباختگان بین 21 تا 50 سال سن دارند.
 سردار تقی مهری  در آیین اختتامیه هفتمین سمینار 
بین المللی کاهش سوانح و حوادث رانندگی در شیراز 
افزود: در دنیا به ازای هر 100 هزار وسیله نقلیه، 57 نفر 
جان خود را در حوادث رانندگی از دست می دهند که 

این رقم در ایران 75 نفر است. 
افزون بر یک میلیون و  وی اظهار کرد: در دنیا ساالنه 
250 هزار نفر جان خود را در حوادث رانندگی از دست 
می دهند و بین 50 تا 55 میلیون نفر نیز مجروح می 

شوند. 
سهم  به  اشاره  با  ادامه  در  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
موتورسواران در تلفات حوادث جاده ای و شهری گفت: 
موتورسیکلت  از  استفاده  برای  بیشتر  سازی  فرهنگ 

ضروری است. 
مهری در ادامه با بیان این که حدود 9 درصد از جان 
باختگان سوانح رانندگی کشور مربوط به استان فارس 
است، اظهار کرد: در 9 ماهه امسال، این استان در بین 
استان های کشور بیشترین سهم کشته ها در حوادث 

ترافیکی دارد. 
فرمانده انتظامی استان فارس نیز در این آیین گفت: در 
حوادث ترافیکی 10 ماهه امسال، یک هزار و 180 نفر 
از شهروندان در این استان جان خود را از دست داده 
اند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، هفت درصد 

افزایش داشته است. 

ابتال به بیماریهای واگیردرایران 
کاهش یافت

رونمایی از نرم افزار ازدواج موفق 
در حضور وزیر ورزش و جوانان

51درصد تلفات سوانح رانندگی 
درایران موتورسوارانند

آگهی تجدید  مناقصه عمومي 
شهرداری وحیدیه در نظر دارد به استناد موافقت نامه واصله از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهران  به 

شماره 976616 به تاریخ 95/11/03 نسبت به اجرای پروژه مندرج درجدول ذیل اقدام نماید:

فراخوان عمومی نوبت اول 
اداره کل بهزیستی استان البرز بر اساس ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
80/11/27 درخصوص فضاهای مازاد این اداره کل جهت انعقاد و یا تمدید قراردادهای ماده 28 شامل 

موارد ذیل بمدت یکسال شمسی واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده ظرف مدت 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم در جهت اخذ و تحویل 
فرم ها و اسناد مزایده به آدرس ) کرج . میدان طالقانی . بلوار تعاون . خیابان فرهنگ . اداره کل بهزیستی استان البرز » 

دبیرخانه کمیته ماده 28 دفترحقوقی » مراجعه نمایند.
2-واحد بوفه اداره بهزیستی کرج 1-واحد چاپ و تکثیر اداره بهزیستی شهرستان کرج  

4-واحد خیاطی و طراحی لباس مجتمع شهید صدوقی 3-واحد خیاطی مجتمع بهزیستی شهید صدوقی  
6-واحد بوفه مجتمع بهزیستی ماهدشت 5-واحدنجاری مجتمه شهید صدوقی   

8-واحد پیشگیری مجتمع بهزیستی ماهدشت 7- واحد چاپ و تکثیر مجتمع بهزیستی ماهدشت 
10-واحد چاپ و تکثیر مجتمع توانبخشی هشتگرد  9-مرکز مهر هشتگرد    

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز 

لذا ازکلیه  متقاضیان شرکت درمناقصه دعوت به عمل می آورد، جهت  خرید  اسناد مناقصه و ارائه حداقل  قیمت پیشنهادی خوددر سه پاکت جداگانه 
به شرح زیر: 1.پاکت الف :حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر )طبق جدول فوق ( 2.پاکت ب:حاوي مدارك مثبته شرکت 3.پاکت ج: حاوی قیمت پیشنهادی 

حداکثر تا 10روز ازتاریخ درج آگهی نوبت دوم به امورمالی شهرداری وحیدیه مراجعه وپس از تحویل اسناد ،رسید دریافت نمایند. درضمن شهرداری 
دررد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست وکلیه کسورات متعلقه وهزینه درج آگهی نیز به عهده برنده مناقصه می باشدوبه پیشنهادات مشروط 

ومخدوش وفاقد ضمانت نامه بانکی معتبر ترتیب اثرداده نخواهد شد.
شهرداری وحیدیهجهت کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن65633285تماس حاصل نمایید.

ردیف

1

عنوان پروژه

اصالح ،بهسازي و 

ایمن سازي معابر 

اصلي شهر وحیدیه

مبلغ برآورد اولیه

50،800،000،000ریال

مبلغ تضمین بانکي جهت شرکت 

در مناقصه

2،216،000،000ریال

توضیحات

این پروژه از محل اعتبارات موضوع ماده 23قانون نحوه رسیدگي به تخلفات 
جرائم رانندگي و  اعتبارات استاني بوده ودر صورت عدم تخصیص اعتبار تسویه 
حساب مالي از طریق اوراق خزانه  اسالمي  صورت خواهد پذیرفت .ضمنا«این 

پروژه در قالب مصوبات پروژه هاي عمراني شهرداري نمي باشد . این پروژه شامل  
تعدیل  نمي باشد . 
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راهکارهای درمانی برای آرتروز

در  بیشتر  که  است  »آرتروز«  نوع  شایع ترین  »اسکلئوآرتریت« 
افراد مسن شایع است. هرچند عوامل مختلفی چون مسائل ارثی، 
تغذیه  ای، چاقی و… در پدیداری این بیماری مؤثرند، اما مهم تر 
از این  ها، آنچه می تواند این بیماری را تشدید کند، کم تحرکی 
و بی تحرکی است که متأسفانه رو به افزایش   اند. پدیده آرتروز 
عموماً مهره های کمری، خاجی، گردن، زانو، مفصل لگن و اولین 

مفصل انگشت های دست و شست را دربرمی   گیرد  .
اینکه در میان  با اشاره به  زهرا محققی، کارشناس طب ورزشی، 
می گوید:  دارد،  شیوع  دیگر  انواع  از  بیش  زانو  آرتروز  آرتروزها، 
مانند عضالت،  مکانیزم های حفاظتی مفصل  از  »چنانچه هرکدام 
حسی  اعصاب  و  تاندون   ها  سینوویال،  مایع  مفصلی،  کپسول 

آسیب ببینند، می تواند نقطه شروعی برای آرتروز باشد.
 به گفته او، به دالیل مختلفی مانند چاقی، کشیده شدن تاندون ها، 
ضربه و فشار مداوم، مفصل دچار درد می شود. همچنین تغییرات 
خشکی  و  عضالت  شدن  شل  یا  کوتاهی  اسکلت،  در  آناتومیکی 
تاندون ها باعث عدم تقارن می   شود و فشار روی سطح مفصل به 
صورت یکسان پخش نمی شود و در نهایت موجب التهاب و آسیب 
به مفصل می شود. فراموش نکنیم که ایستادن مداوم روی یک پا 
و فشار وارد کردن روی زانو نیز باعث می شود که فرد به تدریج 

درگیر دردهای آرتروزی شود.«

آرتروز چرا و چگونه؟
های  فعالیت    و  مشاغل  »برخی  که  این  به  اشاره  با  محققی 
امروزی به شکلی هستند که سبب فشار بیش از اندازه بر مفاصل 
به  که  کارمندانی  دهد:  می    ادامه  می شوند«،  آرتروز  بروز  و 
اقتضای شغل خود ساعت ها پشت کامپیوتر می نشینند، یا کسانی 
آرتروز  به  ابتال  مستعد  می کنند،  کار  ثابت  وضعیت  یک  در  که 
گردن هستند )آرتروز در میان دندانپزشکان زیاد دیده می شود(.

همچنین تنیس بازان نیز به علت ضربه زدن های مکرر و قالیبافان 
به دلیل ساعت   ها نشستن پشت دار و درگیری انگشتان دست 
نیز از جمله افراد در معرض خطر آرتروزهستند. در این میان به 
باالیی  فشار  دلیل  به  که  کرد  اشاره  توان  می    نیز  وزنه برداران 
که به مفاصل وارد می کنند، فقط تا 30 سالگی مجاز به فعالیت 
و  غیرحرفه ای  صورت  به  باید  آن  از  بعد  و  هستند  حرفه ای 

ناپیوسته این ورزش را دنبال کنند.
 این کارشناس طب ورزشی، اضافه می کند: »پزشکان در درمان 
استروئیدی  داروهای  از  اول  وهله  در  دارویی،  صورت  به  آرتروز 
می کنند.  استفاده  ناپروکسن  و  ایبوپروفن  مانند  ضدالتهاب  و 
از مفصل است،  نیز محافظت  مهمترین درمان غیردارویی آرتروز 
محافظت از تاندون ها، عضالت، کپسول مفصلی، مایع سینوویال و 
استخوان های زیر غضروف ها به علت وجود اعصاب حسی، اهمیت 

باالیی دارند.
محققی، یوگا را ورزشی بسیار مناسب برای بهبود آرتروز دانسته 
و معتقد است کسانی که دچار این بیماری مزمن هستند با انجام 
مفصلی  مایع  جریان  مشکل  این  با  متناسب  و  خاص  حرکاتی 
)مایع سینوویال( را بهبود بخشیده و سبب می شود این مایع به 

تمام زوایای مفصل برسد.
فرد  عضالت  و  تاندون ها  روی  بر  یوگا  حرکات  با  وی،  گفته  به 
آستانه تحمل درد در حالت خوابیده  میزان  به  توجه  با   – مبتال 
روی تخت یا زمین – فشار وارد می شود و در نتیجه آن، فشار از 
روی تاندون ها برداشته شده و در نهایت موجب تقویت بافت های 
انعطاف پذیری  و  مفصل  حرکت  دامنه  افزایش  و  دیده  آسیب 
وسایل  از  استفاده  با  هم  یوگا  حرکات  می شود.  تاندون ها  بیشتر 
از جنس  کمربندهایی  از  استفاده  و  مانند صندلی  کمکی  ابزار  و 

کتان انجام می شود.

10 دانه سالم که باید در رژیم غذایی باشد
جای شگفتی نیست که دانه ها در هر اشکال و 
اندازه ای که باشند، برای شما خوب هستند، آنها پر 
از ویتامین ها، پروتئین ها و مواد معدنی مورد نیاز 
است. رخی را می توان در مخلوط پاشیده، برخی 
را می توان به نان اضافه کرد و بسیاری از آنها به 
صورت خام خورده میشوند. در اینجا مختصر و مفید  
ده دانه مفید که باید در رژیم غذایی روزانه تان باشد 

معرفی میکنیم:
است  از چیزی  بیش  دانه کنجد  دانه کنجد:   .1
که برای پاشیدن نانهای همبرگراستفاده میشود.
آنها حاوی مقادیر قابل توجهی از کلسیم، مس و 
منگنز و همچنین  دارای یک نوع فیبر است که 

برای کاهش کلسترول استفاده می شود.
2. دانه چیا: دانه چیا شامل مواد معدنی و ویتامین 
هایی هستند. آنها منبع بسیار خوبی از فیبر، کلسیم 
و پروتئین ها هستند و غنی ترین منبع گیاهی 
اسیدهای چرب امگا 3 است.  آنتی اکسیدان های 
آن بیشتر از زغال اخته، کلسیمش بیشتر از شیر و 

ویتامین C  آن از پرتقال هم بیشتر است. 
3. دانه انار: یکی دیگر از سالمترین دانه ها دانه انار 
است. دانه انار یک منبع فوق العاده از آنتی اکسیدان 
ها است که  برای محافظت از سلول های بدن  از 
از رادیکال های آزاد است. به  آسیب های ناشی 
ویژه  پلی فنل های باال، آنتی اکسیدان های زیادی 
دارد . برای کمک به کاهش خطر ابتال به سرطان و 

بیماری های قلبی استفاده می شود.
4. دانه انگور: دانه انگور شامل فالونوئیدها، ویتامین 
E و پلی فنول است. شار خون باال راکاهش داده، 
کلسترول باالی خون را پایین آورده  و از بیماری 

های قلبی محافظت میکند.
5. دانه آفتابگردان: دانه آفتابگردان نیز در فهرست 
سالمترین دانه ها  می باشد. به عنوان یک میان 
وعده، تخم آفتابگردان منبع غنی از فیتوسترولها 
و فقط یک چهارم از یک فنجان دانه شامل کل 
مصرف توصیه شده روزانه  ویتامین E همراه با 

مقدار زیادی از ویتامین B کمپلکس است.
6. دانه زیره سیاه: دانه زیره سیاه اغلب به عنوان 
ادویه بکار می رود، فقط یک قاشق چای خوری  
دانه زیره سبز حاوی حدود 20 میلی گرم کلسیم 
و بیش از 30 میلی گرم پتاسیم و دو قاشق چای 
خوری  با 15٪ از نیاز روزانه  آهن  را فراهم می کند.
ما   لیست  در  کنف،  های  دانه  کنف:  دانه   .7
سالمترین دانه ها  گنجانده شده است. مقدار زیادی 
از نیازهای استخوان منیزیم، آهن و  9 اسید آمینه 

ضروری  را تامین میکند.
8. دانه کتان: بذر کتان، بهترین هضم دهنده است، 
یکی از بهترین منابع اسید چرب امگا 3 به نام اسید 
آلفا لینولنیک، و یا ALA است. یک منبع مهم 
انرژی و یکی از عناصراصلی است که بدن ما نیاز 

به رشد دارد
9. دانه کدو: یکی دیگر از سالمترین دانه ها  دانه 
کدو تنبل است. یک منبع فوق العاده پروتئین، 100 
گرم دانه کدو تنبل  54٪ از نیاز روزانه  پروتئین  
را فراهم می کند. آنها همچنین یک منبع غنی از 
تیامین، ریبوفالوین و نیاسین هستند و از بین برنده 

ا فسردگی است
10.  هسته زردآلو: دانه زردآلو تلخ برای خوردن 
هستند،دانه زردآلو حاوی یک ترکیب شناخته شده 
ویتامین B17 است، که  برای کمک به محافظت 

در برابر سرطان است.

گوناگون سالمت و تغذیه

توجه  با  هستند،  ترسناک  استرس  های  آمار 
از  درصد   77 روانشناسی  انجمن  گزارش  به 
از  ناشی  فیزیکی  عالئم  منظم،  طور  به  افراد 
ناراحتی  درد،  سر  خستگی،  مانند  استرس 
تغییرات  و  اشتها  تغییر  تنش عضالنی،  معده، 
در میل جنسی را تجربه می کنند. در حالی که 
73 درصد عالئم روانی دیگری مانند تحریک 
را  انرژی  کمبود  و  عصبانیت  خشم،  پذیری، 

تجربه می کنند.
سطح  کاهش  برای  راهی  دنبال  به  شما  اگر 
برای  توانید  نمی  اما  هستید  خود  استرس 
نگران  بروید،  ورزشگاه  به  یوگا  های  کالس 
برای  راهنمایی  نباشید چون متخصصان چند 

کمک به آرامش شما ارائه داده اند.
چند تمرین برای کم کردن استرس

تمرین تکنیک های تنفس:
فقط چند دقیقه از ساعات ناهار خود را صرف 
روانشناس  و  بالینی  تنفسی  تکنیک  عمل 
یک  آرامش  به  توانید  می  که  کنید  ورزشی 
ذهن شلوغ در طول لحظات پر استرس کمک 

کنید.
قدرت 10:

در هر نگاهی اگر 10 تنفس استنشاق کنید و 
استرس  و  اضطراب  احساس  بر  ثانیه،   4 برای 
تمرکز کنید. در حالی که بازدم به مدت 6 ثانیه 
با احساس آزادی، باعث تمرکز بیشتر می شود.

افزایش  احساسات قلب:
اگر شما احساس تنش می کنید، یادآوری دو 
تان مفید  بهترین لحظه های زندگی  از  مورد 
لحظات  این  طول  در  را  خود  تمرکز  و  است 
خاص بر روی شادی و عشق بگذارید. هر گونه 
احساسات منفی را به عنوان بازدم قرار دهید. 
با استنشاق  با جفت شدن یک هیجان مثبت 
وضعیت  بهبود  برای  شما  قلب  ریتم  صحیح، 

روانی شما تغییر می کند.
تغییر قلب:

پنج  از  مجموعه  سه  به  شما  نیاز  عمل  این 
یک  برای  ثانیه،   6 و  دم  ثانیه   4 با  تنفس 
اول،  تنفس   5 برای  شود.  می  شامل  بازدم، 
بر احساسات منفی خود تمرکز کنید و اجازه 
دهید همه ی آن ها با هر بازدم خارج شوند. 
برای مجموعه ی دوم 5 تنفس به پاک کردن 
به  و  دهد  می  اجازه  شما  ذهن  روی  از  افکار 

بازدم  و  استنشاق  احساس  روی  بر  سادگی 
 5 از  مجموعه  آخرین  برای  کند.  می  تمرکز 
در  عشق  از  استقبال  به  دم  طول  در  تنفس، 
دوست  یا  خانواده  عضو  یک  برای  خود  قلب 
به  بازدم  حال  در  و  کنید  تمرکز  خود  خوب 

خروج احساسات منفی اجازه دهید.
گوش دادن به موسیقی:

باعث  ها  سلول  شیمیایی  تغییر  با  موسیقی 
در  صبح  شما  که  زمانی  شود.  می  ما  آرامش 
حال آماده شدن برای رفتن به محل کار خود 
هستید رادیو را روشن کنید و یا در حین راه 
های  آهنگ  یا  و  کالسیک  موسیقی  به  رفتن 
کند دیگر به استراحت و کاهش استرس خود 
کمک کنید. در واقع گوش دادن به موسیقی 
مورد عالقه ی خود، یکی از چند موردی است 
که با انجام دادن آن در صبح باعث می شود 

روز خوبی را شروع کنید.
نگاه کردن به رنگ های روشن:

کردن  نگاه  دقیقه  چند  فقط  موسیقی  مانند 
تواند  می  زنده  و  روشن  های  رنگ  به  مثبت 

بیوشیمی بدن شما را تحت تأثیر قرار دهد و 
استرس را کاهش دهد. این کار در کمتر از 2 

دقیقه به کاهش استرس کمک می کند.
بیرون رفتن:

بیرون رفتن و گرفتن هوای تازه سبب آرامش 
و کاهش استرس می شود. با خوردن ناهار در 
رفتن  راه  و  خوب  روزهای  در  آزاد  فضای  در 
ارتباط  احساس می کنید که چقدر  در شب، 
را  حالتان  دقیقه  چند  برای  حتی  طبیعت  با 

بهتر می کند.
ماساژ دست:

استرس  سطح  دقیقه،   5 در  دست  ماساژ  با 
کند.  می  پیدا  کاهش  توجهی  قابل  طرز  به 
از  لمس  قدرت  طریق  از  تواند  می  کس  هر 
مؤسسه  یک  شود.  مند  بهره  استرس  کاهش 
ی تحقیقاتی نشان می دهد، ماساژ با درمانی 
بیو شیمی، بدن را تحت تأثیر قرار می دهد و 

افسردگی و اضطراب را بهبود می بخشد.
صرف زمان با حیوانات:

صرف زمان در اطراف حیوانات یک راه آرامش 

بخش و درمانی برای کاهش استرس می باشد 
خوب  احساس  توسین،  اکسی  هورمون  از  و 
دالیل  از  یکی  است  ممکن  شود.  می  منتشر 
خون  فشار  کاهش  حیوانات  با  وقت  گذراندن 

باشد.
نوشیدن چای گیاهی:

باشد.  می  استرس  ی  کاهنده  گیاهی  چای 
سنبل  و  بابونه  گل  عرقچین،  بادرنجبویه، 
الطیب از انواع چای های گیاهی می باشند. اما 
اگر عالقه ای به این گیاهان ندارید سعی کنید 

از چای سبز استفاده کنید.
نشستن در صندلی تاب:

باعث  ای  آرام در یک صندلی گهواره  حرکت 
بهبود  باعث  و  شود  می  آندروفین  شدن  آزاد 

خلق و خوی شما و کاهش درد می شود.
درست نشستن:

درست نشستن سبب آرامش و اعتماد به نفس 
در  خود  نشستن  وضعیت  اصالح  با  شود.  می 
بهبود  را  احساسات خود  توانید  روز می  طول 

ببخشید.

در کمتر از یک دقیقه استرس خود را کاهش دهید

آگهی مناقصه 

نظر  در  صفادشت  شهرداری 
دارد به استناد بند 5 جلسه 88 
شورای اسالمی شهر نسبت به احداث تکمیل 
فاز اول پارکینگ طبقاتی از طریق مناقصه 
دارای  متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام  عمومی 
پیمان جهت کسب  شرایط احراز صالحیت 
واحد  به  مناقصه  برگه  دریافت  و  اطالعات 

کارپردازی مراجعه نمائید.
مبلغ مناقصه: 8۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پایان مهلت تحویل مدارک: ۹5/12/11

شهردار صفادشت- محمد علی کریمی

تجدید آگهی مناقصه

در  صفادشت  شهرداری 
 ۹ بند  استناد  به  دارد  نظر 
نسبت  شهر  اسالمی  شورای   75 جلسه 
از  پذیرائی  تاالر  تاسیسات  اجرای  به 
نماید.  اقدام  عمومی  مناقصه  طریق 
احراز  شرایط  دارای  متقاضیان  لذا 
صالحیت پیمان جهت کسب اطالعات 
واحد  به  مناقصه  برگه  دریافت  و 

کارپردازی مراجعه نمائید.
مبلغ مناقصه: 5۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پایان تحویل مدارک: ۹5/12/11
شهردار صفادشت- محمد علی کریمی

آگهی مناقصه 

در  صفادشت  شهرداری 
نظر دارد به استناد بند 5 
جلسه 90 شورای اسالمی شهر نسبت 
به جذب سرمایه گذار از طریق بخش 
خصوصی به منظور حفظ و نگهداری 
و تکمیل مجموعه حیات وحش اقدام 
کسب  جهت  متقاضیان  لذا  نماید. 
اطالعات و دریافت برگه مشارکت به 

واحد کارپردازی مراجعه نمائید.
پایان مهلت تحویل مدارك: 95/12/11

شهردار صفادشت- محمد علی کریمی

 نوبت دوم نوبت دوم
 نوبت دوم

از فایده های مختلف خواب نیمروزی برای   
تقویت هوش کودک چه میزان اطالع دارید 
روز  طول  در  کافی  اندازه  به  کودک  اگر 
بخوابد می تواند مهارت های کالمی بیشتری 
فرابگیرد کیفیت خواب اطفال تاثیر زیادی در 
خواهد  ها  آن  گفتاری  های  مهارت  افزایش 

گذاشت .
کودکان  جدید،  مطالعه  یک  نتایج  طبق 
در  دارند  نیمروزی  چرت  که  دبستانی  پیش 

یادگیری کلمات جدید مهارت بهتری دارند.
محققان در این مطالعه 39 کودک 3 ساله را 
از  بعد  که  آنهایی  دریافتند  و  کردند  ارزیابی 

کلمات جدید می خوابند در طول  یادگیری 
24 ساعت بعد بهتر کلمات را به خاطر سپرده 

اند.
ربکا گومز، پژوهشگر ارشد دانشگاه آریزونا، در 
این باره می گوید: »اسناد و شواهد متعددی 
وجود دارد که نشان می دهد فازهای مختلف 
یکی  و  دارند  نقش  حافظه  تثبیت  در  خواب 
از فازهای حقیقتاً مهم خواب طول موج آرام 

است که عمیق ترین نوع خواب به شمار می 
آید«.

فاز  این  »در  کند:  می  عنوان  ادامه  در  گومز 
خواب، مغز مجدداً خاطرات را در طول خواب 
پخش می کند، از اینرو ریتم مغز که در طول 
خواب موج آرام اتفاق می افتد مجددا موجب 
فعال سازی آن الگوها و آن خاطرات می شود 
و مجددا آنها را پخش کرده و تقویت و تثبیت 

می نماید«.
کارشناسان به والدین توصیه می کنند که اگر 
کودک مایل به خواب نیست نباید او را مجبور 
به خوابیدن کنند، اما باید توجه داشته باشند 
که کودک پیش دبستانی باید حتما 10 تا 12 
گومز،  گفته  به  بخوابد.  روز  شبانه  در  ساعت 
کودکانی که خواب کافی در شبانه روز ندارند 
شاهد پیامدهای بلندمدت آن خواهند بود که 
های  تست  در  ضعیف  عملکرد  جمله  آن  از 
اگر  محققان،  گفته  به  است.  روانی  مهارت 
کودک در هنگام شب به قدرکافی نمی خوابد 

بهتر است تشویق به خواب نیمروزی شود.

اهمیت تقویت مهارت های گفتاری کودک

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله آقا/خانم زرین تاج ظهیر االسالم فرزند صدرالدین مجهول المکان می 
رساند که آقا/خانم علی صیدی شمس آبادی فرزند علیشاه دادخواستی به طرفیت 
به کالسه  که  نموده  تقدیم  دادگاه  این  به  اجرائی  ثالث  اعتراض  به خواسته  شما 
950541ثبت و وقت رسیدگی آن روز شنبه مورخ 96/1/26ساعت 10می باشد 
.لذا مراتب وفق ماده 73ق آد م اعالم تا قبل ازحلول وقت رسیدگی جهت تحویل 
گرفتن نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به این دادگاه مراجعه وهمچنین دروقت 
رسیدگی دردادگاه حاضرشوید درغیراین صورت دادگاه به صورت غیابی رسیدگی 

و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دزفول

دادنامه
شماره کالسه پرونده:339/6/95 تاریخ رسیدگی:95/8/9 شماره احکام:277/6/95احکام 
زن- دانه  –خواهان:محمد  اختالف  حل  شوراهای  قاضی  :شعبه  رسیدگی  مرجع 

کورش  -خوانده   5 الله  ای-کوچه  خامنه  اله  آیت  –خیابان  :باغملک  آدرس 
موتورسیکلت                                                                                                             وپالک  سند  تنظیم  خواسته  المکان  مجهول  کیانپور–آدرس: 
رای قاضی شورا-در خصوص دادخواست آقای محمد دانه زن فرزند علی محمد به طرفیت 
آقای کورش کیانپور فرزند چراغعلی بخواسته الزام خوانده به تهیه و مقدمات تعویض 
پالک و حضور در دفترخانه جهت تنظیم انتقال سند رسمی یک دستگاه موتورسیکلت 
به شماره انتظامی 7478اهواز43را ازبه مبلغ دومیلیون و پانصدهزارریال با احتساب کلیه 
خسارات دادرسی،قاضی شورابابررسی اوراق و محتویات منعکس درپرونده از جمله شرح 
دادخواست تقدیمی که خواهان تشریح نموده که یک دستگاه موتورسیکلت به شماره 
انتظامی 7478اهواز43را از خوانده خریداری کرده است وبه دلیل نقل مکان نمودن خوانده 
و عدم پرداخت هزینه های قانونی ثبت و انتقال آن و نیز از حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی به منظورثبت و انتقال رسمی موتورسیکلت مذکور خودداری کرده است عالوه 
براین به علت مجهول المکان بودن نامبرده از طریق درج موضوع درروزنامه کثیراالنتشار 
به جلسه دادرسی دعوت شده است اما وی حاضر نشده ونیز الیحه ای ارسال نکرده است 
با این وضعیت با عیانت به اسناد و مدارک خواهان وعدم حضورخوانده برای دفاع از خود و 
اصل صحت عقد و نیز قاعده حقوقی )اوفو بالعقود(ونیز استناد به مواد 10-220-221قانون 
مدنی وماده198قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده به حضوردر یکی از 
دفاتر اسنادرسمی شهرستان به تنظیم و امضا سند انتقال رسمی و پرداخت وجه بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد ،رای صادره غیابی ظرف 20روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت20روز دیگر قابل تجدید 

نظرخواهی در دادگاه عمومی باغملک خواهد بود.شماره م الف:)7/95/254( 
قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان باغملک-بهنام انصاری

برگ اجراییه 
مشخصات محکوم له 

ولی ا... احمدی به نشانی محمود آباد خ معلم بازار الغدیر خیاطی تک ستاره 
مشخصات محکوم علیه 

1-مهناز هوشیار 2 انوش سعادتی به نشانی  علی مجهول المکان 
به موجب رای شماره 95/131 شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان محمود آباد و  

رای شماره تاریخ شعبه دادگاه جزایی که قطعیت یافته است 
مبلغ  و  خواسته  اصل  ریال   80/000/000 مبلغ  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
1/305/000ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخه 95/4/9 لغایت اجرای حکم در له خواهان همچنین محکوم علیهم محکومند به 

پرداخت مبلغ 4/000/000 میلیون ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
مسئول دفتر شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان محمود آباد 

برگ اجراییه 
مشخصات محکوم له 

ساری  خیابان  شهر  قایم  نشانی  اکبری  جواد  وکالت  با  هاشمی  اکبر  علی  سید 
بوستان بهار افراکتی منزل سید ابراهیم هانی 

مشخصات محکوم علیه 
رمضانعلی رمضانی فرزند صفر علی مجهول المکان 

اختالف  حل  شورای   12 شعبه   95/8/15 1123تاریخ  شماره  رای  موجب  به 
شهرستان بابل 

مبلغ  و  خواسته  اصل  ریال   60/000/000 مبلغ  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
1/550/000ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 

مورخه 95/5/4 لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
مسئول دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :

1-علیرضا خادمی فرزند محمد به نشانی : لرستان –خرم آباد –بدرآباد علیا کوچه 
الله 5

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
1-فرشاد پور افشار فرزند جواد به نشانی مجهول المکان 

شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
 9509976655600065 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510096655600086
محکوم علیه فرشاد پور افشار محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 560/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سررسید چک مورخه 95/4/20 و نیم عشر دولتی . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد –محسن چگنی. 

متن آگهی 
 در خصوص تجدید نظرخواهی آقای امیر علی گراوند با وکالت اقای اکبر رضایی مفرد 
بطرفیت احسان ساالروند نسبت به دادنامه شماره 9509976690200683 صادره از 
این شعبه )شعبه دوم شورای حل اختالف شهید قدوسی خرم آباد به نشانی لرستان 
– خرم آباد – خیابان امام خمینی )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان 
که پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی ضم پرونده در مهلت 
قانونی به شعبه فوق الذکر مراجعه تا به شما ابالغ شود مقتضی است حسب ماده 346 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید 
ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل 

دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد. 
شعبه 2 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد . 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560301057004144مورخ 1395/04/09 هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی آقای امیدعلی حنیفه زاده فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 
12750 در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 92/17 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از 35 فرعی از 35 اصلی واقع در راشته خریداری از مالک 
رسمی نصراله خدایار محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  444 م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک 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  هیات   1395/10/18 139560331057002971مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   /
تصرفات  دو  ناحیه   - کرج  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
از  اسماعیل  فرزند سید  ابوالقاسم حسینی  آقای سید  بالمعارض متقاضی  مالکانه 
کرج بشماره شناسنامه 1288 کد ملی 0320502937 نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 257/6 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 417 فرعی از 362 اصلی واقع محمدشهر در استان البرز ناحیه دو 
کرج خریداری از مالک رسمی علی دوست بابلی محرز گردیده است. لذا  به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  443 م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج
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پرسپولیس قربانی بی اطالعی فدراسیون فوتبال
مهاجم پرسپولیس درحالی با اعالم مسئوالن فدراسیون فوتبال برای 
بازی با الهالل عربستان محروم است که این محرومیت را در اولین 

بازی فصل گذشته لیگ برتر ایران پشت سر گذاشته است!
در  الهالل  و  ایران  پرسپولیس  فوتبال  تیم  دو  برگشت  دیدار  در 
مهدی  که  بود  آسیا  قهرمانان  لیگ  حذفی  مرحله  در  و  عربستان 
طارمی مهاجم سرخپوشان از زمین مسابقه اخراج شد. آن مسابقه 

در نهایت با برتری الهالل و حذف نماینده ایران به پایان رسید.
در همان مقطع زمانی )هفتم خردادماه 1394( محمدرضا کسرایی 
با سایت سازمان  الملل در مصاحبه ای  بین  مسئول کمیته روابط 
لیگ اعالم کرد با توجه به حذف پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا، 
محرومیت طارمی در لیگ برتر اعمال می شود و این بازیکن اولین 

مسابقه فصل آینده )94-95( حضور ندارد.
استدالل کسرایی یکی از ماده های آیین نامه انضباطی کنفدراسیون 
آیین نامه  از   c بند   2 پاراگراف   38 ماده  »طبق  بود:  آسیا  فوتبال 
رسمی  مسابقه  اولین  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  انضباطی 

باشگاهی این محرومیت اعمال خواهد شد.«
طارمی در اولین مسابقه لیگ سال گذشته مقابل پدیده به میدان 
نرفت و این بازی با نتیجه تساوی 2 به 2 خاتمه یافت؛ این در حالی 
طارمی  هستند  مدعی  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن  حاال  که  است 
از بازی در لیگ قهرمانان آسیا محروم است و نباید مقابل الهالل 
آینده(  هفته  شنبه  سه  )روز  رقابتها  این  بازی  اولین  در  عربستان 

بازی کند!

خبر خوب برای استقالل قبل از دیدار آسیایی
استقالل می تواند امیدوار باشد که برای دیدار آسیایی خود مقابل 

االهلی ووریا غفوری مدافع راست خود را در اختیار داشته باشند.
ووریا غفوری مدافع راست تیم استقالل در همان نیمه نخست دیدار 
حساس استقالل مقابل السد در حالی که بازی خوبی هم از خود 
نشان داده بود با مصدومیت عضله دوقلوی پای راست مواجه و ناچار 
شد جای خود را به خسرو حیدری بدهد. غفوری بعد از تعویض در 
دیدار آبی ها مقابل السد، بازی تیمش مقابل پرسپولیس و ذوب آهن 

را هم از دست داد. 
غفوری بعد از پشت سر گذاشتن این مصدومیت، دیروز در تمرین 
استقالل حاضر شد تا آبی ها در آستانه دیدار حساس شان مقابل 
االهلی امیدوار باشند تا این بازیکن با تجربه و تاثیر گذار را می توانند 

در اولین بازی آسیایی شان در اختیار داشته باشند.

قضاوت دو ایرانی در رقابت های ووشو
کشورهای  بازی های  ووشوی  های  رقابت  در  علیزاده  و  پورغالمی 

اسالمی به قضاوت می پردازند.
رقابتهای ووشو در چهارمین دوره بازی های کشورهای اسالمی طی 
روزهای 29 اردیبهشت تا اول خردادماه 1395 در باکو برگزار می 
شود و تیم ملی ایران با 6 سانداکار در این رقابتها شرکت می کند. 
از سوی فدراسیون جهانی ووشو دو داور بین المللی کشورمان برای 

قضاوت در این مسابقات به باکو دعوت شده اند. 
»محمدرضا پورغالمی« عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی ووشو به 
عنوان سر داور مسابقات ووشوی بازی های کشورهای اسالمی که 

تنها در بخش ساندا برگزار می شود، حضور خواهد داشت.
قضاوت  به  پیکارها  این  در  نیز  علیزاده«  محمد  »مهدی  همچنین 

می پردازد.

زالتان هت تریک کرد
تیم فوتبال منچستر یونایتد در دور رفت مرحله یک 
شانزدهم نهایی رقابتهای لیگ اروپا برابر سنت اتین 

به پیروزی پرگل دست پیدا کرد.
در ادامه دیدارهای دور رفت مرحله یک شانزدهم 
منچستر  فوتبال  تیم  اروپا  لیگ  رقابتهای  نهایی 
یونایتد پنجشنبه در ورزشگاه اولدترافورد به مصاف 
سنت اتین رفت و برابر این تیم 3 بر صفر پیروز شد.
زالتان ابراهیموویچ با سه گلی که در دقایق 15، 75 
و 88 )پنالتی( به ثمر رساند هت تریک کرد ستاره 
شیاطین سرخ بود و خیال این تیم را برای دیدار 

برگشت راحت تر کرد.
پیروزی  به  اسپانیا  ویارئال  زمین  در  نیز  رم  تیم 
ارزشمند 4 بر صفر دست یافت. امرسون )32( و 
ادین ژکو )65، 75 و 86( زننده گل های تیم رم 
بودند. رم با این برد تا حد زیادی صعود خود را به 

مرحله بعدی حتمی کرده است.

لغو بازی سیاه جامگان و تراکتورسازی 
سخنگوی هیات فوتبال خراسان رضوی گفت: بازی 
2 تیم سیاه جامگان مشهد و تراکتورسازی تبریز 
که قرار بود دیروز در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار 
شود به علت برودت هوا و بارش شدید برف و باران 

لغو شد.
محمدرضا جلوه افزود: با بازدیدهای به عمل آمده 
توسط اعضای تیم داوری، بازی 2 تیم سیاه جامگان 
هفته  چارچوب  در  بود  قرار  که  تراکتورسازی  و 
بیست و دوم لیگ برتر فوتبال دیروز در ورزشگاه 
به زمان دیگری  و  لغو  برگزار شود،  ثامن مشهد 
موکول شد.  وی اظهار کرد: زمان این دیدار متعاقبا 

اعالم خواهد شد. 
این سومین بازی فصل مزبور در مشهد است که به 

دلیل بارش برف به روز دیگری موکول می شود. 
رده  در  امتیاز   17 با  جامگان  سیاه  فوتبال  تیم 

پانزدهم لیگ برتر قرار دارد.

طراحی لباس والیبال ساحلی برای 
بانوان محجبه

فدراسیون جهانی والیبال برای بانوان محجبه لباس 
اسالمی والیبال ساحلی طراحی می کند.

آنجلو، رییس سازمان والیبال ساحلی فدراسیون 
جهانی اعالم کرد که این فدراسیون در نظر دارد 
مخصوص  لباس  اسالمی  و  محجبه  بانوان  برای 
طراحی کند. این لباس ها تا سال 2020 طراحی 
بانوان محجبه نیز می توانند در رشته  می شود و 

والیبال ساحلی فعالیت کنند.
رییس سازمان والیبال ساحلی این خبر را در حاشیه 
رقابت های تورجهانی 2017 کیش اعالم کرد و از 
تالش و جدیت این سازمان برای عملی شدن این 

طرح خبر داد.

خبرخبر

دادنامه 
حقوقی   عمومی  دادگاه   106 شعبه   9509980010500325 کالسه  پرونده 

مجتمع قضایی  عدالت  تهران تصمیم نهایی شماره 9509970010501687
خواهان  مینا  جهان گیری  فرزند علی اصغر

خواندگان  داریوش  عمیدزاده  فرزند حسین –مهدی ثقفی فرزند حبیب 
خواسته  تامین خواسته 

گردشکار  خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این مرجع و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید 
قرارتامین خواسته

در خصوص  درخواست  خانم مینا جهان گیری  به طرفیت  داریوش  عمیدزاده  
مبلغ  به  تامین  خواسته  قرار  به خواسته  صدور  ثقفی  –مهدی  فرزند حسین 
مورخ   628/400685 بشماره  چک  فقره   وجه   ریال   21/000/000/000
1394/3/5 عهده بانک  صادرات  با عنایت  به مستندات  پیوست  دادخواست  
اجابت   قانونی  الزم جهت   و شرایط   ارکان  پرونده   اوراق  و دیگر محتویات  
درخواست  مطروحه  فراهم است  لذا دادگاه  بنا به مراتب  فوق الذکر  ضمن  
آیین  قانون   108 ماده  ج  بند  مقررات   استناد  به  مذکور   تقاضای   پذیرش  
دادرسی  دادگاههای  عمومی و انقالب  در امور مدنی  قرار تامین  خواسته  مبنی 
بر توقیف  و تامین  اموال  بالمعارض  خوانده  با رعایت  مستثنیات  دین به مبلغ 
21/000/000/000 ریال صادرو اعالم  دارد  قرار صادره  ظرف  ده  روز پس از 

ابالغ  قابل اعتراض  در این دادگاه  میباشد 
11۰/138755 رئیس شعبه 1۰6 دادگاه عمومی  حقوقی  تهران  

رای قاضی شورا
در خصوص دعوای خانم ساراافرا فرزند ابوبکر به طرفیت آقای پیمان دستان فرزند 
عباس به خواسته مطالبه  وجه یک فقره  سفته به شماره 091211 به میزان پنجاه 
میلیون ریال با احتساب  خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی شورا با عنایت به 
جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله دادخواست تقدیمی خواهان تصویر مصدق 
سفته استنادی به مبلغ پنجاه میلیون ریال صادره با امضاء منتسب به خوانده و هر 
چند که سفته استنادی خواهان فاقد شرایط شکلی مربوط به طرز تنظیم  سفته بوده 
به طوری که به صورت حروفی تحریر نشده است لکن عدم رعایت مقررات شکلی 
راجع به طرز تنظیم سفته به مستفاد از ماده 319 قانون تجارت و تبصره ان موجب 
نخواهد شده که اسناد موصوف سندیت خود را از دست دهد بلکه  النهایه موجب 
خروج آن از شمار اسناد تجاری  و قواعد حاکم بر  انها شده و دارنده می تواند به 
عنوان یک سند عادی غیر  تجاری از مزایای آن مستفید گردد و نظر به اینکه خوانده 
به موجب انها متعهد به پرداخت وجه مندرج در هریک شده است و نظر به اینکه 
وجود اصل اسناد موصوف در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده داشته 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق نشر اگهی در جلسه 
شورا شرکت نکرده است و دلیلی دال بر برائت ذمه خویش ارایه نکرده است و اصالت 
اسناد استنادی نیز مصون از تعرض مانده لذا دعوای خواهان را محمول بر صحت 
ایین دادرسی مدنی  قانون  به مواد 198.515.519.522  تشخیص داده و مستندا 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ هفتصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست لغایت زمان وصول که بر مبنای شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی 
توسط واحد اجرای احکام حقوقی محاسبه  خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید.حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شورا و سپس ظرف بیست روز از تاریخ انقضا مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساوجبالغ می باشد.م/الف773 
قاضی شورای حل اختالف حوزه شهر جدید هشتگرد –مومنی نژاد 

هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون 
و ماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره139560331055004971هیات  رای  رسمی.برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ابراهیم علی فالح 
کیش فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 2درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به 
مساحت8974مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 36اصلی واقع صالح آبادخریداری 
از مالک رسمی آقای ابراهیم فالح کیش)خودمتقاضی(صفحه349دفتر1196 محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی ابراهیمی  دارای شناسنامه شماره 3512 به شرح دادخواست به کالسه 
951039 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان امراله ابراهیمی   بشناسنامه 400 در تاریخ 93/6/13در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-فریدون ابراهیمی  

فرزند امراله   به شماره شناسنامه 728 متولد 1353 صادره ازطالقان پسر متوفی
2-علی ابراهیمی فرزند امراله  به شماره شناسنامه 3512 متولد 1360صادره از کرج 

پسر متوفی
متولد 1342صادره  شناسنامه   544  شماره  به  امراله   فرزند  ابراهیمی  3-نرگس 

ازساوجبالغ دختر متوفی
4-گل گیس ابراهیمی  فرزندامراله    به شماره شناسنامه 596 متولد 1344  صادره 

ازساوجبالغ دختر متوفی
5-فرنگیس ابراهیمی فرزندامراله  به شماره شناسنامه 606 متولد 1347  صادره از 

ساوجبالغ دختر متوفی
از  متولد 1351  صادره  به شماره شناسنامه 701  امراله   فرزند  ابراهیمی  6-منور 

ساوجبالغ دختر متوفی
از  صادره  متولد 1356  شناسنامه 2019  شماره  به  فرزندامراله   ابراهیمی  7-رقیه 

ساوجبالغ دختر متوفی 
8-سیده خدیجه عبادی فرزندسید غنی به شماره شناسنامه 6 متولد 1317 صادره از 

ساوجبالغ 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 نشرنخستین آگهی 

ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./ م/الف774
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف هشتگرد

اجراییه 
محکوم له  بهرام امینی  فرزند محمد 

محکوم علیه  ارشد عبدالهی 
بموجب درخواست  اجرای حکم  شماره دادنامه  مربوطه 9509972164500882-
ریال   مبلغ 502900000  پرداخت   به  علیه  محکوم است   95/8/16 محکوم 
اصل خواسته  و مبلغ 20341600 ریال بابت  خسارات دادرسی  و حق الوکاله  

در حق خواهان ضمنا  نیم عشر  دولتی  نیز بعده  محکوم علیه میباشد 
11۰/13877۰ مدیردفتر دادگاه  حقوقی شعبه 22۰ دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مفتح تهران 

ابالغ وقت
 رسیدگی 1396/2/10  ساعت 9

خواهان مرجان سادات هاشمی  مهر باوکالت  مجتبی مظفریان    دادخواستی 
تعاونی  مسکن کارکنان  دانشگاه  تهران شماره  به طرفیت خواندگان شرکت 
2 به مدیر عاملی  عباسعلی  شیرین  غالمحسین  محمد تقی –سیدعلی اصغر 
قریشی –علی طاهری –عباسعلی شیرین – محمود بدیعی – علی حمدی – 
فرزانه ذوقی   ثقفی   فروزنده جلیلوند  محمدجواد  سیدمحمد هاشمی درگاهی 
سعید  جمشیدی قویدالن به خواسته  الزام به تنظیم سندرسمی  ایفای تعهد  
تسلیم مبیع  تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی 
به شعبه 220دادگاه  عمومی حقوقی    مجتمع قضایی شهید  مفتح  تهران  واقع 
در  تهران  بلوار آیت اله کاشانی  نرسیده  به میدان شهرزیبا  خیابان مخابرات  
جنب کانون اصالح و تربیت  ارجاع  و به کالسه  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی 
آن  1396/2/10 ساعت 9/00تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن 
خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  
های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در 
یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع 
از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم 

دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
11۰/138761    مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه 22۰ دادگاه عمومی حقوقی مفتح  تهران

اجراییه 
محکوم له  عابدین خانلو  فرزند حسین 

محکوم علیه   علی اکبر  رمضانی  صحنه سرایی
-9509972164500902 مربوطه  دادنامه  حکم  اجرای  درخواست   بموجب 
ریال    1/471/557 مبلغ  پرداخت   به  است   محکوم  علیه   محکوم   95/8/23
خسارت  دادرسی و الزام به  تنظیم سندرسمی  سه دانگ  پالک 4/3199 در 

حق  خواهان ضمنا  نیم عشر دولتی  نیز بعهده  محکوم علیه میباشد 
11۰/138765 مدیر دفتر  دادگاه حقوقی  شعبه 22۰ دادگاه  عمومی حقوقی  مجتمع 
قضایی  شهید مفتح  تهران

متن اگهی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  پنجم  شعبه   9509986610500555 کالسه  پرونده 
 9509976610501065 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
خواهان :آقای مراد حسن ناصری فرزند بساط به نشانی استان لرستان – شهرستان 

خرم آباد فلک الدین –خ والیت نبش خیبر 20- 09167127200
 خواندگان : 1-آقای ولی خان گودرزی نژاد به نشانی خرم آباد –کیو فاز یک هنر 

دهم روبروی باشگاه گهر افالک 
2-آقای حمید گودرزی به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد سبزه میدان 

پاساژ میالد نور 09161610071 
3-آقای فتح اله باقری به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد سبزه میدان 
پاساژ میالد نور 09168556024 –خواسته ها : 1-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
وجه  دادرسی 4-مطالبه  دادرسی 3-مطالبه خسارت  هزینه  پرداخت  از  2-اعسار 

بابت 
طرفیت  به  ناصری  حسن  مراد  آقای  خواهان  دعوی  خصوص  در   : دادگاه  رای 
خواندگان 1-فتح اله باقری 2-حمید گودرزی 3-ولی خان گودرزی نژاد به خواسته 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به اینکه خواهان دلیل و مدرکی موجهی 
جهت اثبات ادعایش ارائه ننموده و یک نفر گواهان را در جلسه دادگاه حاضر نموده 
که گواه مذکور به طور قطع و یقین در خصوص وضعیت مالی خواهان اظهار گواهی 
ننموده علیهذا دعوی خواهان از نظر دادگاه غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 
197و 504 و 506 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطالن دعوی مشارالیه 
صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد در خصوص اصل دعوی 
خواهانها مقرر است دفتر پرونده مفتوح به رسیدگی و پس از قطعیت دادنامه و 

رفع نقص به نظر برسد .
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – حجت ا... سلیمیان 

آگهی احضار متهم
شاکی آقای محمد رضا حسین پور علیه متهم شهرزاد حق شناس مبنی بر افترا و تهدید 
و فحاشی تقدیم دادگاه عمومی شهرستان مازندران- نور- چمستان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 102 دادگاه کیفری دو بخش چمستان واقع در بخش چمستان 
ارجاع و به کالسه 950928 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن در ساعت 10:30 سبح 
مورخ 1396/01/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز 
ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور 
رییس محترم شعبه دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م.الف:267
مدیر دفتر شغبه 1۰2 دادگاه کیفری دو چمستان/ سید مهدی هاشمی

دادنامه
پرونده کالسه   9409982883400295     شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 104جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9509972886401699  
واخواه : آقای امید اسگندری سنزیقی  فرزند خیراله به نشانی شهرستان اسالمشهر خ 

حضرت ابوالفضل ) ع ( پرنیان 1 پ 45 
واخوانده: خانم سمیه موسی نسب دارابی  فرزند نادر به نشانی گلستان  خ ناروند ک 

نیلوفر پ 50 
اتهام: ترک انفاق  رای دادگاه 

درخصوص  واخواهی  آقای امید اسکندری سنزیقی  نسبت به دادنامه صادره به شماره 
9509972886400626  به تاریخ 95/4/12 ازاین شعبه به طرفیت خانم سمیه موسی 
نسب دارابی واخواه مدعی است به موجب دادنامه مذکور به اتهام ترک نفقه زوجه به 
تحمل 5ماه حبس تعزیری محکوم شده است واظهار می دارد با همسرش اختالف دارد 
ومبالغی رابصورت دستی به وی پرداخت می کرده است وبا او زندگی می کرده است 
خودشاکی نیز دراظهارات خود در دادسرا درصفحه 13 اظهار داشته است همسرش 
بیکار است وهیچ درامدی ندارد با توجه به اینکه شرط تحقق وصف کیفری ترک انفاق 
استطاعت شوهر وتمکین زوجه می باشد درمانحن فیه استطاعت زوج از نظر دادگاه 
محرز نیست ضمن اینکه مشخص نیست زوجه درمقابل زوج تمکین نموده است ویا 
صرفا حسب برخی اختالفات خانوادگی منزل را ترک کرده است از نظر دادگاه ارکان 
تحقق بزه محرز نیست ضمن اینکه شاکیه می تواند بلحاظ حقوقی نفقه خود را مطالبه 
کند لذا ضمن پذیرش واخواهی مستندا ماده 407 ازقانون ایین دادرسی کیفری حکم 
به نقض دادنامه واخواسته صادر می نماید رای صادره قابل تجدید نظر خواهی ظرف 

بیست روز درمحاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. .م/الف 2546   
شماره بایگانی شعبه : 940373  

احضار متهمرحمتی – دادرس  شعبه 1۰4 جزایی  اسالمشهر 
)مریوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
9410432880000332  در پرونده کالسه  950318/101 برای آقای افشین زالی  به 
اتهام مشارکت درایراد ضرب و جرح عمدی با قمه تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/01/19 ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر 
اجرای مقررات مواد 115و 180  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد.  م/الف 2544  شماره بایگانی شعبه: 950318 
منشی شعبه 1۰1  دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر – رستم پور 

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای 
اکبر ایمانی  که به اتهام مزاحمت تلفنی شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب 
اسالمشهر تحت تعقیب در پرونده کالسه به شماره بایگانی   940738/7 تعقیب می باشد 
مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ میگردد تا ظرف مهلت 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی دراین شعبه دادیاری حاضر شوید واز خود دفاع نمایید و در 
صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق 
الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می 
نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر از 1/ یک ماه نباشد.م/الف 2545 

شماره پرونده : 940738/7 
دادیارشعبه هفتم دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر -  محمدعلی شیری 

آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 139460310014000677 
مورخه 95/11/14 هیات اول به کالسه پرونده شماره 1394114410014000677 
و  مالکانه  تصرفات  ثبتی جویبار  واحد  در  مذکور مستقر  قانون  ماده یک  موضوع 
بالمعارض متقاضی خانم معصومه ورداسبی فرزند جواد نسبت به ششدانگ یک 
پالک.....  شماره  به  مربع  متر   402/06 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 
فرعی از 10 اصلی واقع در جویبار بخش 7 خریداری مع الواسطه/ بدون واسطه از 
آقای جواد ورداسبی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون 
فاقد سند رسمی و ماده 13  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت 
آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی/ 
صورتیکه  در  تا  الصاق  هیات  رای  روستاها  در  و  منتشر  شهرها  در  کثیراالنتشار 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و در صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م.الف: 9509533
تاریخ انتشار: نوبت اول 1395/11/30   نوبت دوم 1395/12/14

حسین روحانی - رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار

ادامه از صفحه 1
در مبارزه هفتم و در وزن 97 کیلوگرم امیر محمدی 
آزاد کار جوان تیم ملی مقابل کایل اسنایدر دارنده 
مدال طالی جهان و المپیک قرار گرفت که اسنایدر 
با پیروزی 6 بر صفر برابر محمدی سومین پیروزی 

آمریکایی ها را در این مسابقه رقم زد.
مبارزه حساس وزن 125 کیلوگرم درحالی با حضور 
کمیل قاسمی دارنده مدال برنز و نقره المپیک و 
نیک گویازدوفسکی برگزار شد که تیم ملی ایران 
برای کسب هشتمین قهرمانی به پیروزی قاسمی 
در این دیدار نیاز داشت چرا که شکست حسن 
یزدانی با ضربه فنی کفه ترازو را به نفع آمریکایی 

ها تغییر داده بود.
قاسمی که سابقه حضور در دو میدان المپیکی را 
دارد با درک حساسیت کشتی، مبارزه را با اداره 
کردن و کسب یک امتیاز کم کاری و در ادامه با 
خاک کردن حریف جمع امتیازات خود را به 3 
رساند. این آزادکار جویباری تیم ملی در وقت دوم 
و در حالی که حریف آمریکایی به پاهای او رسید 
با خیمه زدن روی حریف و خاک کردن امتیازات 
در  و  به 5 رساند  این دیدار حساس  در  را  خود 
نهایت قاسمی با نتیجه 5 بر صفر به پیروزی رسید 

و قهرمانی ایران را به ثبت رساند.
ایران 5– آمریکا 3

57 کیلوگرم: حسن رحیمی 6 – آنتونی راموس 
صفر

لوگان   – پور 6  اسماعیل  کیلوگرم: مسعود   61
استیبر 2

65 کیلوگرم: میثم نصیری 5 - فرانک مولینارو 4
70 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی 2 – جیمز 

گرین صفر
74 کیلوگرم: پیمان یاراحمدی 2 – جردن باروز 3

86 کیلوگرم: حسن یزدانی – دیوید تایلور )پیروز 
با ضربه فنی(

97 کیلوگرم: امیر محمدی صفر – کایل اسنایدر 6
نیک   –  5 قاسمی  کمیل  کیلوگرم:   125

گویازدوفسکی 3
از آغاز رقابت های جام جهانی تا به امروز، بیشترین 
میزبانی به نام آمریکایی ها نوشته شده و آنان در 
بارها  میالدی  و 2000  های 70، 80، 90  دهه 
تولیدو،  در شهرهای  را  رقابت های جام جهانی 
چاتانوگا، استیل واتر، اسپوکن، فیرفاکس، سیاتل، 
بالتیمور، بویزی و لس آنجلس میزبانی کرده اند 
و در این بین، شهر تولیدو در ایالت اوهایو و یکی 

از شهرهای کشتی خیز آمریکا 27 بار میزبان این 
رقابت ها بوده و از این حیث، پیشگام و رکورددار 

است.
شهر تولیدو آمریکا همچنین سال 1966 پیکارهای 

کشتی آزاد قهرمانی جهان را برگزار کرده بود.
جهانی  جام  های  مسابقه  برگزاری  سال  در 44 
کشتی آزاد، عالوه بر آمریکایی ها که بیشترین 
نقش و سهم را در میزبانی این مسابقه ها داشته 
اند، روس ها و ایرانی ها نیز چند بار میزبان بوده 
اند و در کنار آنها جمهوری آذربایجان )دو بار( و 

اسپانیا، مغولستان، کانادا و ازبکستان هر کدام یک 
آزاد  کشتی  جهانی  جام  های  رقابت  میزبان  بار 
بوده اند. در طول تاریخ 44 سال اخیر پیکارهای 
جام جهانی کشتی آزاد، 15 قهرمانی به نام اتحاد 
جماهیر شوروی )قبل از فروپاشی( نوشته شده و 
13 قهرمانی برای آمریکا رقم خورده است. پس از 
این دو کشور پیشتاز و پیشگام در رقابت های جام 
جهانی، کشورهای ایران با هفت بار، روسیه با شش 
بار، جمهوری آذربایجان با دو بار و کوبا یک مرتبه 

قهرمان جام جهانی شده اند.

با غلبه بر تیم آمریکا؛

ایران قهرمان جام جهانی کشتی آزاد شد

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران موفق شد مقام 
نخست مسابقات پرشین کاپ بوشهر را از آن 

خود کند.
پرشین  چهارجانبه  مسابقات  روز  آخرین  در 
ایران  ساحلی  ملی  تیم  بوشهر،  در  کاپ 
رنکینگ  تیم  ایتالیا  برابر   3 بر   4 برتری  با 
را کسب  مسابقات  این  نخست  مقام  جهانی، 

کرد.
پیش از این دیدار نیز اوکراین با نتیجه 4 بر 

2 لهستان را شکست داده بود.
این  قهرمان  امتیاز   7 با  ایران  ترتیب  این  به 

ایتالیا،  تیم های  آن  از  پس  و  شد  مسابقات 
در  امتیاز  سه  با  سه  هر  لهستان  و  اوکراین 

رده های بعدی قرار گرفتند.
تیم های اول تا چهارم این مسابقات به ترتیب 
می کنند  کسب  امتیاز   40 و   60   ،80  ،100
اضافه  جهانی  رنکینگ  در  امتیازشان  به  که 

می شود.
است.  جهانی  رنکینگ  چهارم  تیم  ایتالیا 
قهرمان  نیز  لهستان  و  یورو  قهرمان  اوکراین 
قاره  در  جهانی  جام  انتخابی  مسابقات 

اروپاست.

در  ایران  فوتبال  نمایندگان  نیست که  معلوم 
لیگ قهرمانان آسیا، با کدام منطق و اندیشه، 
کشور عربی عمان را برای میزبانی از تیم های 

عربستانی انتخاب کردند.
در  دیدارش  نخستین  در  ایران  پرسپولیس 
مصاف  به  عمان  در  آسیا،  قهرمانان  لیگ 
بین  سنتی  دیداری  می رود؛  عربستان  الهالل 
پرطرفدارترین تیم های باشگاهی آسیا. به دلیل 
به  است  صباحی  چند  عربستانی ها  که  این 
خاطر مشکالت سیاسی و دعواهای دیپلماتیک 
»در  که:  کرده اند  کفش  یک  در  را  خود  پای 
فوتبال  کنفدراسیون  نمی کنیم«،  بازی  ایران 
میزبانی  اجازه  سعودی ها  با  هم نوا  هم  آسیا 
آن  از  نداد.  ایران  به  را  عربستانی  تیم های  از 
طرف هم ایران اعالم کرد که تیم هایش را به 
قرار  که  بود  این گونه  و  نمی فرستد  عربستان 
شد تیم های ایرانی و عربستانی برای دیدارهای 
عنوان  به  را  دیگری  کشور  هم،  با  مستقیم 

میزبان معرفی کنند.
چندانی  مشکل  کار،  این  برای  سعودی ها 
بخواهد  دلتان  تا  ایران  جنوب  در  نداشتند. 
کشورهای عربی هست که با کمال میل از تیم 
متمول و پرطرفدار الهالل میزبانی می کنند و 
بهترین شرایط را – از هتل و امکانات رفاهی تا 
تماشاگر و بوقچی و طبل زن – در اختیارشان 
می گذارند. الهالل هم کشور قطر را به عنوان 
میزبان دیدارش با پرسپولیس معرفی کرد. در 

متعدد،  بررسی های  و  بحث  از  بعد  اما  تهران 
از  پرسپولیس  که  شد  این  بر  تصمیم  نهایتا 
کند؛  میزبانی  عمان  در  سعودی اش  حریف 
یک کشور عربی داخل شبه جزیره عربستان 

و همسایه با عربستان و امارات.
این مساله ناگوار فقط برای پرسپولیس، این گونه 
با  ایرانی هم  بلکه سه تیم دیگر  رقم نخورده 
پیروی از همین استراتژی غلط - که احتماال 
پیشنهاد  آنها  به  فوتبال  فدراسیون  سوی  از 
شده - مسقط عمان را به عنوان میزبان معرفی 
السد  توانست  به سختی  که  استقالل  کردند. 
قطر را شکست دهد و به مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا صعود کند، استقالل خوزستان 
که حال و روز چندان خوشی ندارد و در تهیه 
پول سفرش به کشورهای دیگر مانده است و 
مقدماتی  گروه  ترین  در سخت  که  ذوب آهن 
لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب قاره قرار 
گرفته، با این تدبیر نادرست و تصمیم اشتباه، 
نه تنها باری از دوش خود برنداشته اند بلکه آن 

را سنگین تر هم کرده اند.
آسیا،  قاره  تیم  پرطرفدارترین  مجموع،  در 
عربستان  الهالل  مهمان  بار  دو  است  ناچار 
همین  با  هم  ایرانی  دیگر  تیم های  باشد. 
وضعیت دشوار روبه رو هستند. آیا نمایندگان 
با  مبارزه  از  توانست  خواهند  ایران  فوتبال 
آنها،  خانه  در  فارس،  خلیج  حاشیه نشینان 

سربلند بیرون بیایند؟

اشتباه استراتژیک، میزبانی ایرانی ها را به سعودی ها ایران قهرمان پرشین کاپ فوتبال ساحلی شد
»هبه« کرد
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برگزاری نشست هم اندیشی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی البرز 

نشست هم اندیشي مسؤولین شرکت ملي پخش 
و  پیمانکاران  با  البرز  استان  نفتي  هاي  فرآورده 
رانندگان حمل و نقل فرآورده هاي نفتي استان 

البرز در انبار نفت شهید دولتي کرج برگزار شد.
به نقل از روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده 
اندیشي  هم  نشست  البرز،  استان  نفتي  هاي 
مسؤولین این شرکت با پیمانکاران و رانندگان حمل 
و نقل فرآورده هاي نفتي با حضور مدیر، روساي 
حراست،  نفت،  انبار  توزیع،  و  تأمین  واحدهاي 
حمل و نقل، روابط عمومي، پیمانکاران و جمعي 
از رانندگان نفتکش هاي حمل و نقل فرآورده هاي 

نفتي در انبار نفت شهید دولتي کرج برگزار شد.
ابراهیم توسلي مدیر شرکت ملي پخش فرآورده 
ایفاي  نشست،  این  در  البرز  استان  نفتي  هاي 
نقش پیمانکاران و رانندگان حمل و نقل فرآورده 
هاي نفتي در زنجیره تأمین و توزیع سوخت را 
حائز اهمیت و ستودني دانست و عملکرد آنان را 
در تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز شهروندان در 
طول سال به ویژه فصول سرما و در نقاط صعب 
العبور استان البرز بسیار مطلوب ارزیابي کرد. در 
این نشست هم اندیشي، مسؤولین به سؤاالت و 
درخواست هاي پیمانکاران و رانندگان حمل و نقل 
فرآورده هاي نفتي استان البرز پاسخ داده و مسائل 
مرتبط با این حوزه به ویژه استفاده کامل از ظرفیت 
نفتکش هاي موجود، بهبود روابط و تعامل بیشتر 
پیمانکاران، تخصیص تسهیالت خرید و نوسازي 
ناوگان حمل و نقل، خرید به موقع فرآورده توسط 
مدیران جایگاه هاي سوخت مورد بررسي و تبادل 

 نظر قرار گرفت. 
 تولید۴ میلیون مترمکعب آب امسال 

در کامیاران  
مدیر امور آب و فاضالب شهری کامیاران با اشاره به 
تولید 4 میلیون و 205 هزار و 757 مترمکعب آب 
طی 10 ماهه امسال، گفت: 3 میلیون و 516 هزار 
و 901 مترمکعب از این آب تولیدی معادل 16.3 
درصد از سوی مشترکان به صورت آب بدون درآمد 

بوده است.
یدا... اسدی اظهار کرد: خدمات رسانی بهتر به مردم 
و بهینه سازی فعالیت ها نیازمند اتخاذ تدابیری ویژه 
است. وی افزود: با در نظر گرفتن وضعیت موجود و 
شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکه توزیع آب شرب 
شهر کامیاران و به منظور ارتقای بازدهی در نقاط 
شناسایی شده، انجام اقداماتی در دستور کار قرار 
گرفت. مدیر امور آبفا کامیاران عنوان کرد: در این 
نقاط، عملیات نصب شیرهای فشارشکن، شیرهای 
کنترل دبی، نصب فشارسنج و به دنبال آن کنترل 
فشار هیدرولیکی شبکه در چهار زونی که برای شهر 

کامیاران در نظر گرفته شده است، انجام شد.

احداث فاز 2 تصفیه خانه فاضالب شهرک پیامبر)ص(  
در هرمزگان

از  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  ساختمان  و  مسکن  مدیر 
فاز  دو  در  اعظم)ص(  پیامبر  فاضالب شهرک  خانه  تصفیه  احداث 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی هرمزگان، مهندس عباس 
با  ای  جلسه  در  خانه  تصفیه  این  احداث  جانمایی  افزود:  حریرنیا 
محیط  معاون  استان،  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  حضور 
زیست، مشاور طرح و اداره کل راه و شهرسازی برگزار و  بررسی 

الزم در این خصوص انجام شد.
موضوع  طرح،  درباره  نظر  تبادل  و  بحث  از  پس  داشت:  بیان  وی 
محیط  سازمان  به  محیطی  زیست  مسائل  بیشتر  بررسی  جهت 

زیست استان محول شد.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره 
به اینکه طرح مذکور جزء رده ی پیشرفته در مباحث تصفیه، دفع 
مواد زائد، بوگیری و غیره می باشد، گفت: زمان اجرای طرح 30 ماه 
در نظر گرفته شده است و با اعتباری بالغ بر 55 میلیارد تومان در 

دو فاز و در زمینی به وسعت 5 هکتار احداث می شود.
از  متر   1000 فاصله  با  خانه  تصفیه  احداث  طرح  داد،  ادامه  وی 

مجموعه های مسکونی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل:
گازرسانی در اردبیل متناسب با توسعه جمعیتی است

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
اردبیل گفت: وضعیت گازرسانی 
توسعه  با  متناسب  استان  در 
شهرها و توسعه جمعیتی است.

از  زمان  خبرنگار  گزارش  به 
تصریح  خدایی  فیروز  اردبیل؛ 
هزار   210 حاضر  حال  در  کرد: 
نصب  استان  سطح  در  علمک 
 82 و  شهرها  تمامی  و  شده 

درصد از روستاها برخوردار از نعمت گاز هستند.
و  شهرها  رشد  وجود  با  اخیر  سال های  طول  در  افزود:  وی 
انجام  نیاز  مورد  حد  به  گازرسانی  شهرها  اطراف  در  شهرک سازی 

شده و هیچ خانوار شهری بدون گاز نداریم.
نیز  روستایی  بخش  در  کرد:  تأکید  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
دولت توجه ویژه ای به گازرسانی داشته و تنها در سه سال گذشته 

گازرسانی 470 روستا انجام شده است.
به  گازرسانی  مرحله  به  روستاها  گازرسانی  کرد:  تأکید  خدایی 
روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و سنگالخی رسیده و با وجود 

سختی عملیات متوقف نمی شود.
وی برنامه شرکت گاز استان را پوشش گازرسانی روستاهای باالی 
20 خانوار تا پایان سال آینده دانست و گفت: عالوه بر این در این 
طرح هر روستایی در مسیر گازرسانی روستاهای باالی 20 خانوار 

واقع شود، گازرسانی خواهد شد.
پوشش  این طرح  اجرای  با  استان  گاز  مدیرعامل شرکت  گفته  به 

گازرسانی در روستاها به 97 درصد افزایش می یابد.

خبر خبر

نوسازی شهرداری  بهسازی  سازمان  مدیرعامل 
آمل گفت: یک سوم جمعیت مازندران در بافت 

فرسوده زندگی می کنند.
نمایشگاه  از  بازدید  در  نژاد  طاهر  حمیدرضا 
ایسنا  خبرگزاری  غرفه  در  مازندران  مطبوعات 
اظهار کرد: بافت های فرسوده در تمامی دولت ها 

جزء معضالت اجتماعی محسوب می شود.
وی افزود: رهبری نیز در جلسه با هیئت دولت، 
نگاه  اجتماعی  رویکرد  با  فرسوده  بافت های  به 

کردند.
نوسازی شهرداری  بهسازی  سازمان  مدیرعامل 
سوم  یک  از  بیش  امروز  کرد:  خاطرنشان  آمل 
جمعیت استان مازندران در بافت های فرسوده 
زندگی می کنند چرا که تمام سکونت گاه های 
های  بافت  جز  شهرها  حومه  و  نشین  حاشیه 

فرسوده به حساب می آید.
طاهرنژاد گفت: با وجود اینکه بافت های شهری 
آمل از اندازه استاندارد کشور 10 درصد پیش 

دارد اما همچنان این معضل در این شهر وجود 
دارد.

وی افزود: در آمارها آمل دارای 404 هکتار بافت 
فرسوده  های  بافت  که  درحالی  است  فرسوده 

واقعی این شهرستان به بیش از800 هکتارمی 
رسد.

طاهر نژاد تاکید کرد: به دلیل نبود زیرساخت 
های الزم ممکن است این میزان افزایش یابد.

وی تصریح کرد: کمک برای احیای بافت های 
بلکه  نیست  شهرداری  برعهده  تنها  فرسوده 
تمامی ارگان ها باید در این موضوع تالش کنند 

تا در آینده شاهد پالسکو دیگری نباشیم.
نوسازی شهرداری  بهسازی  سازمان  مدیرعامل 
به  تا  بود  تلنگر  یک  پالسکو  شد:  یادآور  آمل 

مدیریت بافت های فرسوده توجه شود.
وی با اشاره به اینکه طرح مسکن مهر با همه 
ضعف ها یک تمرین مدیریتی و اتفاق خوب در 
مدیریت شهری بود گفت: به بهسازی و نوسازی 
مسکن  مدیریت  شکل  به  فرسوده  های  بافت 
مهر توجه شود تا در طرح های جامع تفضیلی 
زیرساخت ها برای احیای بافت های فرسوده با 
کمک و مشارکت مردم و سایر نهادها مهیا شود.

مدیرعامل سازمان بهسازی نوسازی شهرداری آمل:

یک سوم جمعیت مازندران در بافت فرسوده زندگی می کنند

تجارت  و  معدن  صنعت،   خانه  رئیس 
جبران  خواستار  دولت  از  خوزستان 
خسارت مردم و تولیدکنندگان استان 

ناشی از قطعی آب و برق اخیر شد.
 بیژن پناهی زاده  درباره خسارت های 
وارده به بخش تولید بر اثر قطع برق 
شرایط  متاسفانه  کرد:   اظهار  آب  و 
عاملی  خود  خوزستان  هوایی  و  آب 
که  است  استان  تولید  به  برای ضربه 
علت  بر  مزید  نیز  برق  و  آب  قطعی 

شده است.
مورد  نحو  به  باید  دولت  افزود:  وی 
برق  قطعی  از  وارده  ضررهای  قبولی 
واحدهای  خصوصاً  مردم  به  را  آب  و 

تولیدی پرداخت کند.
جالب  کرد:  تصریح  زاده  پناهی   
و  مالیات  بانک ها،  سود  که  است 
تعطیل  روزهای  در  اجتماعی  تامین 
متوقف نمی شود و واحدهای تولیدی 
بر تحمل خسارت، حقوق  باید عالوه 
پرسنل و عوارض مربوطه را بپردازند 

که این موضوع دور از انصاف است.
درصد   3 تا  کرد  درخواست  وی   
صرفاً  نفت  فروش  از  حاصل  عواید 
یابد  اختصاص  نفتخیز  استان های  به 
بالیای  با  مقابله  جهت  اعتبار  این  تا 
ریزگردها  خسارت  جبران  و  طبیعی 

شود  صرف  خوزستان  مشکالت  و 
همکاری  با  باید  موضوع  این  که 
استان های  دیگر  و  استان  نمایندگان 

نفتخیز پیگیری شود.  
انتظار  نباید  گفت:  زاده  پناهی   
استانداری  از  فقط  را  موضوع  حل 
همه  زیرا  باشیم  داشته  خوزستان 
نیازمند  مسایل  حل  و  مشکالت 
آن  بودجه  تصویب  و  قوانین  وضع 
است  نمایندگان  توسط  مجلس  در 

پیگیری  به  باید  نمایندگان مجلس  و 
برای  الزم  منابع  تخصیص  جهت 
به  خوزستان  بحران های  با  مقابله 

ویژه ریزگردها اقدام کنند.
تالش های  از  قدردانی  ضمن  وی   
صورت گرفته توسط مسئوالن استانی 
و استانداری خوزستان اعالم کرد که 
حل  استان  در  خوزستان،  مشکالت 
استانی  فرا  باید در سطح  و  نمی شود 

آن ها را دنبال کرد.

رئیس خانه صنعت،  معدن و تجارت خوزستان:

دولت خسارت قطعی آب و برق به مردم خوزستان  را جبران کند
 

شورا  با  بیشتر  وتعامل  خدمات  کیفیت  بهبود  راستای  در 
شهرستان  وفاضالب  آب  وشهرداری،امور  شهر  اسالمي  ي 
اسالمی  شورای  شهری  خدمات  اعضاءکارگروه  میزبانی  اراک 
را  اراک  مناطق  های  شهرداری  مدیران  و  اراک  کالنشهر 

. داشت  برعهده 
اراک  شهرستان  وفاضالب  آب  امور  مدیر  سرآبادانی  سعید 
جانمایی  و  آبرسانی  شبکه  وضعیت  از  اطالعاتی  ارائه  ضمن 
تاسیسات آب وفاضالب اراک ، نحوه گندزدایی آب در سطح 
دست  در  کارهای  همچنین  و  کلرززنی   های  وایستگاه  شهر 
درنقاط  اراکی  شهروندان  بیشتر  استفاده  منظور  به  اقدام 

نمود.    ارائه  از آب سد کمال صالح  مختلف شهر 
به  اشاره  ضمن  اراک   شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
اراک  شهر  درصد   95 در  فاضالب  آوري  جمع  شبکه  اجرای 
شهر  در  فاضالب   آوري  جمع  شبکه  اجراي   : کرد  تصریح 
منظور  به  شهرداری  همکاری  با  جزء  وسعت   این  به  اراک  

بود. ممکن  غیر  ها  کندومان  اخذ مجوز  مراحل  در  تسهیل 
در  نیز  مانده  باقي  مناطق  فاضالب  شبکه  اجراي  افزود:  وي 

دستور کار شرکت آب و فاضالب قرار دارد.
در این جلسه عسکری معاون خدمات شهر ی و بیاتیان مدیر 
وتشکر  تقدیر  ضمن  اراک   شهرداری  موتوری  خدمات  حوزه 
از شرکت آب وفاضالب در راستای خدمات رسانی مطلوب به 
نهاد  دو  این  بین  که  ای  سازنده  وتفاهم  تعامل  از  شهروندان 

نمودند. رضایت  ابراز  است  برقرار  اجرایی 

برگزاری جلسه کارگروه خدمات 
شهری شورای اسالمی  اراک در امور 

آب و فاضالب 

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

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی بطور فوق العاده سالیانه نوبت دوم که راس ساعت 3 بعد از ظهر روز شنبه مورخ  
95/12/14 در محل سالن اجتماعات دبیرستان شهید شرافت به نشانی، خیابان طالقانی شمالی روبروی پارك شرافت- دبیرستان شهید شرافت تشکیل می گردد 

حضور بهمرسانید.
یادآوری می شود: در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار 
نماید در اینصورت هیچ عضوی نمی تواند نمایندگی بیش از 3  عضو را بپذیرد. ضمنا جهت تنظیم وکالتنامه وکیل به همراه موکل با همراه داشتن کارت عضویت می 
تواند از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 95/12/07 در یکی از ساعات اداری، صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 15 الی 18 به غیر از ایام تعطیل به دفتر 

تعاونی مراجعه نمایند همچنین وکالتنامه های موردنظر باید به امضا یک نفر عضو هیئت مدیره و یک نفر بازرس برسد.
- مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

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

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

5- طرح و تصویب پاداش و حقوق و مزایای هیئت مدیره طبق اساسنامه و دستورالعمل تبصره 3 ماده 36 قانون اصالح بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسالمی
6- طرح و تصویب سقف خرید اعضا براساس میزان سهام

تذکر: 1- این آگهی ضمن درج در سایت تعاونی به نشانی www.tmfk.ir ، ارسال به اداره کل و نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج و روزنامه زمان مورخه 
95/11/30 نیز به اطالع اعضا محترم تعاونی خواهد رسید.

 رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج

تجدید آگهی مناقصه

نظر  در  صفادشت  شهرداری 
های  ابالغیه  استناد  به  دارد 
برنامه  معاونت   95/9/28 مورخ   903552
روکش  به  نسبت  تهران  استانداری  ریزی 
از طریق مناقصه  بلوار اصلی شهر  آسفالت 
کتبی اقدام نماید. لذا متقاضیان دارای واجد 
پیمان جهت کسب  احراز صالحیت  شرایط 
به  مناقصه  برگه  و دریافت  بیشتر  اطالعات 

واحد کارپردازی مراجعه نمائید.
مبلغ مناقصه: 10/000/000/000 ریال

پایان تحویل مدارك: 95/12/21
شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

تجدید آگهی مناقصه

نظر  در  صفادشت  شهرداری 
های  ابالغیه  استناد  به  دارد 
برنامه  معاونت   95/9/28 مورخ   903552
مکانیزه  به  نسبت  تهران  استانداری  ریزی 
کردن پل عابر پیاده از طریق مناقصه کتبی 
واجد  دارای  متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام 
پیمان جهت کسب  احراز صالحیت  شرایط 
به  مناقصه  برگه  و دریافت  بیشتر  اطالعات 

واحد کارپردازی مراجعه نمائید.
مبلغ مناقصه: 10/000/000/000 ریال

پایان تحویل مدارك: 95/12/21
شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

 نوبت اول
 نوبت اول

آگهی
تقدیمی  دادخواست  مطابق   3842 شناسنامه  شماره  به  پاجانی  مهین  خانم 
حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از   9500878/791/95 پرونده  کالسه  به 
وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان علی اکبر پاجانی به شماره 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و  تاریخ 92/12/5  شناسنامه 116 در 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.ماه منیر پاجانی شماره شناسنامه 9 تاریخ تولد 1317 صادره از گرمسار همسر 

متوفی
2.مهین پاجانی شماره شناسنامه 3842 تاریخ تولد 1334 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.
11۰/13736۹ رئیس شعبه 7۹1 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی
خانم نیره رفیعی به شماره شناسنامه 8651 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
پرونده 9500880/791/95 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده شده که شادروان سیف اله رفیعی به شماره شناسنامه 1 در 
تاریخ 95/8/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به :
1.احمد رفیعی شماره شناسنامه 7339 تاریخ تولد 1356 صادره از تهران پسر 

متوفی
2.محمود رفیعی شماره شناسنامه 357 تاریخ تولد 1359 صادره از تهران پسر 

متوفی
تهران  از  صادره   1362 تولد  تاریخ   13606 شناسنامه  شماره  رفیعی  3.محمد 

پسر متوفی
4.مصطفی رفیعی شماره شناسنامه 44024 تاریخ تولد 1366 صادره از تهران 

پسر متوفی
5.حسین رفیعی شماره شناسنامه 0012317883 تاریخ تولد 135669 صادره 

از تهران پسر متوفی
6.وجیهه رفیعی شماره شناسنامه 83 تاریخ تولد 1352 صادره از تهران دختر 

متوفی
7.نیره رفیعی شماره شناسنامه 8650 تاریخ تولد 1361 صادره از تهران دختر 

متوفی
تهران  از  تولد 1364 صادره  تاریخ  رفیعی شماره شناسنامه 17839  8.مرضیه 

دختر متوفی
تهران  از  تولد 1367 صادره  تاریخ  رفیعی شماره شناسنامه 67110   9.راضیه 

دختر متوفی
10.خانم بس قربانی شماره شناسنامه 671 تاریخ تولد 1339 صادره از الیگودرز 

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.
11۰/137365 رئیس شعبه 7۹1 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

دادنامه
پرونده کالسه 9409980227000985 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 9509970227001201
خواهان:آقای محمد دورودیان فرزند قربانعلی 

خوانده:خانم نرگس بهرام پارسا
خسارت  3.مطالبه  خسارت  2.مطالبه  اموال  المثل  اجرت  ها:1.مطالبه  خواسته 

دادرسی 
رای اصالحی 

نظر به اینکه دادنامه صادره از این دادگاه بشماره 1070 مورخ 95/9/30 مندرج 
در کالسه 940985 در سطر اول به جای منزل منطل و در سطر سوم بجای 
اجرت  بجای  پنجم  و در سطر  )برای(  برابر  بجای  و در سطر چهارم  سند سن 
المثل- اجرت امثل قید گردیده است و همچنین یک عبارت از تاریخ 1394/1/1 
این  بموجب  دادگاه  لذا  اند  نشده  تایپ  ریال  میلیون  مبلغ 62  الی 94/12/29 
اصالحیه کلمات مذکور را بشرح فوق اصالح می نماید و همچنین در خصوص 
دعوای خواهان بخواسته مطالبه خسارت بابت بیکاری بلحاظ اینکه برابر تبصره 
2 ماده 515 قانون آئین دادرسی خسارت عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد و 
می  مذکور  ماده  مصادیق  از  بیکاری  ایام  در خصوص خسارت  خواهان  دعوای 
باشد بنابراین در این قسمت دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به رد دعوای 
مطروحه صادر و اعالم مینماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس 

از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
11۰/137367 رئیس شعبه دهم دادگاه حقوقی تهران 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست ضمائم به

کالسه پرونده:950592/760/95
وقت رسیدگی:96/1/16 چهارشنبه ساعت 16:30

خواهان:سعید صادق نیشابوری با وکالت آقای فرزین غالمی و صفورا علیزاده 
خوانده:داود پاداشی کنده  

خواسته :مطالبه طلب موکل به میزان 162 میلیون ریال محکومیت خوانده به 
الوکاله خسارت دادرسی  تاخیرتادیه حق  و  قانونی  و کلیه خسارت  فوق  میزان 
به شماره 812313و 877192و 167090و 295098 چند  فقره سفته  بابت  

حواله چک به شماره 653920 بانک سپه
به  رسیدگی  که جهت  نموده  عمومی  های  دادگاه  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
شعبه 760 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 
بوسیله  ابالغی  بعدا  چنانچه  رساند  بهم  رسیدگی حضور  جهت  باال  مقرر  وقت 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
11۰/137361 مدیر دفتر شعبه 76۰ مجتمع شماره 15 تهران

ابالغ 

حسب درخواست علی احمد حانی خطیر بطرفیت فرهادی عراقچی و غیره مبنی 
بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان بحضور در دفتر خانه و تنظیم 
تاریخ 96/1/21  انتقال یک دستگاه خودروسواری پراید در  سند رسمی و نقل و 
ساعت 11:30 جلسه رسیدگی در شعبه اول حقوقی بخش سرخ رود برگزار می 

گردد 
منشی شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی بخش سرخ رود 

متن اگهی 
به  نسبت  بطرفیت شما  ناصری  مراد خان  آقای  نظر خواهی  تجدید  در خصوص 
دادنامه شماره 9509976610501065 صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ میشود مقتضی است حسب 
ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه 
پاسخی دارید ظرف مدت ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید 
یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد. 
مدیر دفترشعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد  –آزیتا بابا بیک 

رای دادگاه 
ناصر  آقای  طرفیت  به  اکبر  فرزند  بداق  شهرام  آقای  دادخواست  خصوص  در 
تومان  میلیون  سی  مبلغ  به  چک  وجه  مطالبه  بخواسته  اسداله  فرزند  خسروی 
بدین  دادخواست  بشرح  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام  به  کشاورزی  بانک  بعهده 
از  نامبرده  و  دارم  از خوانده طلب  را  فوق  اظهار داشته مبلغ  توضیح که خواهان 
و  نیافته  آگهی حضور  نشر  علیرغم  نیز  خوانده  نماید  می  امنتاع  بدهی  پرداخت 
الیحه ای نیز ارسال نکرده است و دلیل و مدرکی که حکایت ازبرائت ذمه خویش 
چک  –تصویر  تقدیمی  دادخواست  به  عنایت  با  علیهذا  است  ننموده  ارائه  باشد 
موصوف و گواهینامه عدم پرداخت دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 
قانون   313-311-310 مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522-519  –  198
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون تومان بابت اصل 
از تاریخ سر رسید چک لغایت صدور و  خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
اجرای حکم که بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها از سوی بانک مرکزی تعیین 
و در زمان وصول محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید در 
خصوص هزینه دادرسی با توجه به صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
این هزینه در زمان اجرای حکم از محل محکوم به کسر و وصول خواهد شد. رای 
صادره غیابی محسوب ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر 

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

اجراییه 
محکوم له  غالم لشنی  زند  فرزند علی رضا 

فرزند  اصل  عنایتی   –عبداله  ابراهیم  فرزند  علیهم  غالمرضا محمدی  محکوم 
–محمد علی میرزایی فرزند علی اصغر –امیرحسین ظفری فرزند تقی  محمد 
–حبیبه  ابوالمعالی  فرزند محمود – صغری محمدارنگه فرزند علی نقی –بهروز  

شوقی  شفق آریا  فرزند شوقعلی-مینا ظفری  فرزند تقی 
اجراییه اصالحی 

 9509972164500046 مربوطه  دادنامه   حکم  اجرای  درخواست   بموجب 
محکوم   95/9/29-  9509972164501029 اصالحی  دادنامه  و   95/1/18-
علیهما  محکومند  به پرداخت مبلغ 2665000 ریال و خسارت دادرسی و الزام 
به تنظیم  سندرسمی  یک واحد آپارتمان  طبقه دوم  جنوب شرقی  با پارکینگ  
-7414-7413-7412 فروعات  از  ثبتی   پالک   16 شماره  وانباری   6 شماره 
7273 فرعی  از 124 اصلی  واقع در بخش 11 تهران  درحق خواهان ضمنا  نیم 

عشر  دولتی  نیز بعهده  محکوم علیهما میباشد 
11۰/138758 مدیردفتر  دادگاه حقوقی  شعبه 22۰ دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع 
قضایی  شهید مفتح تهران 
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افزایش 65 درصدی کشفیات مواد مخدر 
در چهارمحال و بختیاری  

و  چهارمحال  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
مواد  کشفیات  درصدی  افزایش 65  از  بختیاری 

مخدر طی سال جاری خبر داد.
در جلسه شورای  ماه  بهمن  برزویی 27  فضل ا... 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان چهارمحال 
از  درصد   98 امسال  کرد:  اظهار  بختیاری،  و 
دستگیرشدگان مرتبط با مواد مخدر از افراد بومی 
سال  تا 45  سنی 20  گروه  در  عمدتاً  و  استان 

هستند.
وی با اشاره به افزایش 65 درصدی کشفیات مواد 
مخدر طی سال جاری، تصریح کرد: امسال کشفیات 
نقاط آلوده، کشفیات کنترل محورهای  مواصالتی، 
فرهنگی و آموزش مبارزه با مواد مخدر به ترتیب 
18، 183 و 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته افزایش داشت.
برزویی افزود: طی سال جاری تست اعتیاد 240 نفر 
از رانندگان عمومی مثبت بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته تعداد این رانندگان 14 درصد 

افزایش داشت.
وی 98 درصد دستگیرشدگان مرتبط با مواد مخدر 
را مرد اعالم کرد و گفت:40 درصد این افراد دارای 

تحصیالت سیکل و  40 درصد نیز دیپلم بودند.
به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
دستگیری متهمین خرده فروش مواد مخدر توسط 
پلیس مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: سال گذشته 
دو هزار و 621 نفر و امسال دو هزار و 282 نفر 
متهم مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر 

دستگیر شدند.
 26 کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
درصددستگیرشدگان مرتبط با مواد مخدر برای 
بار دستگیر شدند و 52 درصد دو تا پنج  اولین 
مرتبه و 22 درصد  بیش از پنج مرتبه تا کنون 

دستگیر شده بودند.
 

کشف بیش از ۴80 هزار قلم داروی 
قاچاق دامی

فرمانده انتظامی الیگودرز از توقیف یک دستگاه 
کامیون خاور و کشف 480 هزار و 200 قلم داروی 

قاچاق دامی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ  خدارحم ذلقی اظهار کرد: ماموران ایست 
خودروهای  کنترل  حین  الیگودرز  خمه  بازرسی 
عبوری در محور الیگودرز– اصفهان یک دستگاه 

کامیون خاور باری را توقیف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از بار خودرو توقیفی 
تعداد 480 هزار و 200 قلم داروی دامی غیرمجاز 

را کشف کردند.
ذلقی با اشاره به دستگیری یک نفر در این خصوص 
تصریح کرد: کارشناسان ارزش داروهای کشف شده 

را بالغ بر 900 میلیون ریال اعالم کردند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان:
3۴0 میلیارد ریال صرف پروژه های آب و فاضالب 

روستایی اردبیل شد
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اردبیل گفت: 80 طرح 
با اعتباری بالغ بر 340 میلیارد ریال در بخش آب و فاضالب روستایی در 

دهه فجر در این استان افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار زمان از اردبیل؛ محسن قنبری در آیین افتتاح فاز دوم 
مجتمع آبرسانی شهید کسایی نیر افزود: از 500 میلیون دالر اعتبار ملی 
در حوزه آب رسانی به روستاها از محل صندوق توسعه ملی، سهم استان 
300 میلیارد ریال بوده که در سال گذشته و امسال باید نسبت به هزینه 

کرد آن اقدام می شد.
او با بیان اینکه 80 درصد این منابع جذب شده و با جذب 20 درصد 
باقی مانده تمام طرح های آبرسانی در قالب اجرای این طرح تکمیل 
می شود گفت: تاکنون از 130 طرح مصوب اجرایی صندوق توسعه ملی 
43 طرح افتتاح شده و مابقی نیز تا آخر امسال تکمیل و به بهره برداری 

خواهد رسید.
آبرسانی شهید کسایی  فاز دوم مجتمع  برای احداث  اظهار کرد:  وی 
اعتباری بیش از 10 میلیارد ریال هزینه شده و سه روستای شهرستان با 

400 خانوار زیرپوشش این مجتمع قرار گرفته اند.
فاضالب  و  آب  زیرپوشش  روستا  نیر 66  در شهرستان  افزود:  قنبری 
روستایی شهرستان است که به محض تامین اعتبار مورد نیاز سال آینده 

تمام پروژه های نیمه تمام شهرستان نیر به اتمام خواهد رسید.
مدیرعامل آب و فاضالب روستایی استان در ادامه از تخصیص پنج میلیارد 
ریال اعتبار برای اجرای فاضالب روستایی شهرستان نیر خبر و گفت: در 
هفت روستای شهرستان نیر طرح فاضالب روستایی در حال اجرا است که 
برای ادامه اجرای آن پنج میلیارد ریال اختصاص یافته که امسال فاضالب 
پنج روستای شهرستان تا پایان سال به اتمام خواهد رسید و بقیه نیز در 

سال آینده تکمیل می شود.

حفاری در ایالم از 20 اسفند؛ ممنوع   
فرماندار ایالم گفت:کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان باید تا 20 

اسفند امسال تمام امور مربوط به حفاری را به پایان برسانند.
اظهار  شهرستان  حفاری  کمیسیون  جلسه  در  بسطامی«  »معروف 
با هم تعامل و همکاری داشته باشند و  باید بیشتر  کرد:دستگاه ها 
با برنامه ریزی منسجم و قبلی نسبت به اجرای پروژه های عمرانی 

وحفاری ها اقدام کنند.
وی با بیان اینکه تعامل دستگاه ها با یکدیگرموجب تسریع در کارها 
بودن  به درپیش  با توجه  افزود:  و صرفه جویی در هزینه می شود 
پیمانکاران خود  به  نوروزی، دستگاه های حفار  نو و سفرهای  سال 
و  به حفاری  نسبت  دارند  فرصت  ماه  تا 20اسفند  که  کنند  اعالم 

ترمیم آنها اقدام کنند.
بسطامی با تاکید بر اینکه از 20 اسفند ماه امسال به بعد هرگونه 
حفاری در سطح شهرستان ممنوع است تصریح کرد: صدور مجوز 
اجرای  درمسیر  موجود  معارض  و  موانع  رفع  وبرق،  آب  انشعاب 
شهرستان  دستگاه های  بین  بیشتر  هماهنگی  همچنین  و  پروژه ها 

باید سرعت بیشتری بگیرد.
آماده  برای  را  خود  توان  تمام  اینکه  به  اشاره  با  ایالم  فرماندار 
کردن شهرستان برای استقبال از مهمانان نوروزی به کار میگیرم 
خاطرنشان کرد: هرگونه موانع در این راستا باید تا قبل از 20 اسفند 

ماه امسال ذر سطح شهرستان برطرف شود.

خبر خبر

طی مراسمی با حضور مدیران و معاونین درمان و 
بیمه ای از نفرات برتر مرحله مقدماتی هجدهمین 
دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان تامین 
اجتماعی استان البرز در سالن کنفرانس مدیریت 

درمان تجلیل به عمل آمد .
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین 
این  در  آفریده  دکتر   : البرز  استان  اجتماعی 
مراسم ، ضمن تعزیت ایام فاطمیه و همچنین 
از  قدردانی  با  فجر  مبارک  دهه  اله  ایام  تبریک 
برگزاری  موفق  اجرای  در  همکاران  های  تالش 
هجدهمین دوره مسابقات قرآن کریم از موفقیت 
های همکاران در کسب عناوین برتر رشته های 
از  این دوره   ، قرائت و حفظ   ، ترتیل   ، مفاهیم 
تامین  درمان  مدیر   . نمودند  تجلیل  مسابقات 
در  در  همکاران  حضور  البرز  استان  اجتماعی 
مرحله نهایی و در شهر مشهد مقدس افتخاری 
با ارزش برشمرد و افزود : به لطف خداوند منان 
در مرحله نهایی شاهد کسب عناوین برتر کشور 
خواهیم بود . در ادامه این مراسم ، آقای سالمی 
از  نیز  البرز  استان  اجتماعی  تامین  مدیر کل   ،
تعامل مثبت بین کارکنان بخش های بیمه ای 
و درمانی ابراز خرسندی نمودند و بیان داشتند 
اجرای اینگونه برنامه ها تاثیر مطلوبی بر فعالیت 
و عملکرد کارکنان در محیط کاری آنان دارد . 
وی افزود : با تالش ، حضور و استقبال گسترده 
قرانی  و علوم  برنامه های فرهنگی  کارکنان در 
سال آتی زمینه موفقیت های کارکنان را بیش 
از پیش شاهد خواهیم بود . خاطرنشان می سازد 
در این دوره از مسابقات بیش از 70 نفر ثبت نام 

و شرکت نمودند .
در  همکاران  شده  کسب  های  مقام  و  عناوین 

مرحله مقدماتی به شرح زیر می باشد :
رشته مفاهیم :

سرکارخانم  خواهران  مفاهیم  مسابقات  نفراول 
نیره کشاورزی/نفردوم مسابقات مفاهیم خواهران 
سوم  ابوالقاسمی/نفر  دکترمنیژه  سرکارخانم 
مسابقات مفاهیم خواهران سرکار خانم فرخنده 
درخشش/نفر اول مسابقات مفاهیم برادران جناب 
مفاهیم  مسابقات  دوم  کشاورز/نفر  روزبه  آقای 

سوم  فاضلی/نفر  فرهاد  آقای  جناب  برادران 
محمود  آقای  جناب  برادران  مفاهیم  مسابقات 

مرادخانی
رشته قرائت :

نفر اول رشته قرائت خواهران سرکار خانم آزیتا 
اسفندیاری/نفر دوم رشته قرائت خواهران سرکار 
قرائت  رشته  سوم  پور/نفر  والی  سمیه  خانم 
اول  داغی/نفر  قره  رقیه  خانم  سرکار  خواهران 
رشته قرائت برادران جناب آقای روح ا... عارفی 
فر/نفر دوم/رشته قرائت برادران جناب آقای دکتر 

مجید مجیدیان راد/نفرسوم رشته قرائت برادران 
جناب آقای محمود غفاری

رشته ترتیل :
نفر اول رشته ترتیل خواهران سرکار خانم زهرا 
خواهران  ترتیل  رشته  دوم  مندی/نفر  توانای 
اعظم محبی/نفر سوم رشته  سرکار خانم دکتر 
خاتون  نجمه  خانم  سرکار  خواهران  ترتیل 
محمودخانی/نفر اول رشته ترتیل برادران جناب 
آقای ابوالفضل مرادی/نفر دوم رشته ترتیل برادران 

جناب آقای حمید محمدی ارسی
رشته حفظ :

خانم  سرکار  خواهران  جزء   12 حفظ  اول  نفر 
کبری رضائی شیوه/نفر اول حفظ 5 جزء خواهران 
سرکار خانم رقیه شوندی/نفر اول حفظ 4 جزء 
زاده/نفر دوم  احمد  خواهران سرکار خانم مریم 
حفظ 4 جزء خواهران سرکارخانم حلیمه خاتون 
حسین زاده/نفر سوم حفظ 4 جزء خواهران سرکار 
خانم حمیده شیر محمدی/نفر اول حفظ 5 جزء 
برادران جناب آقای دکتر سید محمد میر کمالی

ضمنا در این مراسم از گروه تواشیح  خواهران ) 
بیمه و درمان ( تامین اجتماعی استان البرز که 
موفق به کسب * مقام سوم کشوری *  در سال 
لوح مدیر تقدیر عامل  اهداء  با   ، گذشته شدند 
محترم سازمان تامین اجتماعی تجلیل به عمل 

آمد .
محمدی/سرکارخانم  شیر  حمیده  خانم  سرکار 
آزیتا  خانم  ابوالقاسمی/سرکار  دکترمنیژه 
اسفندیاری/سرکار خانم زهرا توانای مندی/ سرکار 

خانم کبری رضائی شیوه

تجلیل از نفرات برتر مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان تامین اجتماعی استان البرز 

تجدید آگهی مناقصه
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
های  ابالغیه  استناد  به  دارد 
برنامه  معاونت   95/9/28 مورخ   903552
به زیرسازی  ریزی استانداری تهران نسبت 
شهر  جنوب  کمربندی  آسفالت  روکش  و 
لذا  نماید.  اقدام  کتبی  مناقصه  طریق  از 
احراز  شرایط  واجد  دارای  متقاضیان 
صالحیت پیمان جهت کسب اطالعات بیشتر 
به واحد کارپردازی  برگه مناقصه  و دریافت 

مراجعه نمائید.
مبلغ مناقصه: 9/800/000/000 ریال

پایان تحویل مدارك: 95/12/21
شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

آگهی مزایده

در  صفادشت  شهرداری 
نظر دارد به استناد بند 11 جلسه 84 و 
بند 5 جلسه 63 شورای اسالمی شهر 
زمینهای  از  قطعاتی  فروش  به  نسبت 
اقدام  شهر  جنوب  کمربندی  در  واقع 
کسب  جهت  متقاضیان  لذا  نماید. 
به  مزایده  برگه  دریافت  و  اطالعات 

واحد کارپردازی مراجعه نمائید.
پایان تحویل مدارك: 95/12/21

شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

آگهی اجاره

در  صفادشت  شهرداری 
 59 جلسه   9 بند  استناد  به  دارد  نظر 
اجاره  به  نسبت  شهر  اسالمی  شورای 
واحدهای تجاری غزل پارك نصیرآباد 
لذا  نماید.  اقدام  شهر  پذیرایی  تاالر  و 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
امالك  واحد  به  اجاره  برگه  دریافت  و 

مراجعه نمائید.
پایان تحویل مدارك: 95/12/21

شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

 نوبت اول نوبت اول
 نوبت اول

متن آگهی 
ارسال  بحضور  چگنی  کاظمی  مسعود  متهم  احضار  آگهی  پیوست  به  احتراما 
خواهشند ترتیبی اتخاذ نماید تا اگهی فوق الذکر جهت احضار متهم نامبرده در 
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان چگنی از طریق یکی از 

روزنامه های کشور انتشار یابد. 
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انفالب شهرستان چگنی –حمزه رجبی 

دادنامه
پرونده کالسه 9509986619800880 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
شاکی   9509976613901498 شماره  نهایی  (تصمیم  سابق  جزایی   105( آباد 
:آقای محمود نور آقایی فرزند شیر آقا به نشانی خرم آباد کمربندی خ حافظ- جنب 
گاراژ کوهدشت –ک شرافت پ 14 –متهم : آقای مهر علی صادقی فرزند کرم به 
نشانی خرم آباد –خ 60 متری پشت پمپ بنزین کولیوند جنب بازار ایستگاه موقت 
در قرمز دو طبقه –اتهام : ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی با 

وصف نداشتن گواهینامه 
رای دادگاه :در خصوص اتهام مهر علی صادقی فرزند کرم متواری فاقد آدرس معین 
دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی با وصف 
نداشتن گواهینامه رانندگی موتور سیکلت با توجه به شکایت شاکی-گزارش مرجع 
و  تصادفات  امور  در  فنی  کاردان  افسر  –نظریه  قانونی  پزشکی  –گواهی  انتظامی 
کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد اتهام متهم محرز و 
ثابت تشخیص از حیث جنبه خصوصی بزه که همان پرداخت دیه می باشد مستندا 
قانون مجازات اسالمی 1392 متهم  به مواد 448 و 449 و 488 و 653و 710 
موصوف را به پرداخت دیات ذیل محکوم می نماید :1-سائیدگی زانو و ساق پای 
چپ و بازوی چپ سه حارصه یک و نیم درصد دیه کامل 2-ساییدگی شانه چپ 
در حد حارصه نیم درصد دیه کامل به عنوان ارش 3-جرح سمت چپ پیشانی 
دامیه دو درصد دیه کامل 4-شکستگی دنده هشتم سمت چپ قفسه سینه غیر 
محیط بر قلب یک صدم دیه کامل تعیین و اعالم می گرددضمنا در خصوص جنبه 
عمومی بزه با عنایت به جهات مرقوم مستندا به مواد 717و 718 قانون مجازات 
)تعزیرات 1375(متهم را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت 
قبلی محکوم لیکن نظر به غیر عمدی بودن بزه توجها به رای وحدت رویه 746 
مورخ 94/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکایت از لزوم تعیین مجازات 
مجازات  قانون   68 و  مواد 64  از  مستفاد  عمدی  غیر  جرایم  در  جایگزین حبس 
اسالمی با رعایت مواد 83 و 86 و 70 قانون مذکور حبس فوق الذکر را به پرداخت 
هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت به عنوان جایگزین حبس 
تبدیل و تعیین می نماید که در صورت عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس 
مذکور اجرا می گردد رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت مذکور قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 1۰5 دادگاه کیفری دو خرم آباد – پرویز پور هادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  21به  شماره  شناسنامه  دارای  شریفی  خدیجه  خانم 
951050 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده 
اقامتگاه  1340/11/3در  تاریخ  549در  بشناسنامه  شریفی   خلیل  شادروان  که 

دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
ازساوجبالغ  صادره   1741 شناسنامه  شماره  به  فرزندخلیل  شریفی  1-یوسفعلی 

نسبت فرزند
2-یونسعلی شریفی فرزند خلیل به شماره شناسنامه 30 صادره از ساوجبالغ نسبت 

فرزند
ساوجبالغ  از  صادره   21 شناسنامه    شماره  به  خلیل  فرزند  شریفی  3-خدیجه 

نسبت فرزند
4-خانم زر معدن کن   فرزند علی آقا به شماره شناسنامه 587 صادره از ساوجبالغ 

نسبت همسر
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 نشرنخستین 

آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./ م/الف776
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف هشتگرد

متن آگهی.
خواهان خانم مهسا لهراسب دادخواستی به طرفیت خوانده آقای روزبه ملکشاهیان 
به خواسته طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه  به  رسیدگی 
اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  آباد خیابان  واقع در خرم 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  به کالسه 9209986610301476  و  ارجاع 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   08:45 ساعت  و   1396/1/20
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر گردد حضور شما در جلسه دادگاه 

جهت اخذ توضیحات در مورد ادعاهای خواهان ضروری است. 
.منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
 شهرستان خرم آباد – غالمی

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   1395/07/229 شماره 139560331057000740مورخ  رای  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل بلوچ فرزند اسحاق از نیشابور بشماره شناسنامه 
82 کد ملی 6449077220 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
153/76مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 986  فرعی 
از 361 اصلی واقع در ولد آباد بزرگ در استان البرز ناحیه دو کرج  خریداری از 
مالک رسمی اسحق بلوچ محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 422 م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج - ایرج فهیمی

آگهی
خواهان مجتبی غالمی و فاطمه عاصی و علیرضا حبیبی و اکرم آقائی نائینی و فاطمه 
حاجی عبدالرحیم و افسانه رضاقلی و مسلم طهماسبی و علی رضا امامی و سید محمد 
حسن اسحقی و حسن وزیری و محمود حاجی عبدالرحیم وزهره موسوی کبیری 
و ربابه حاجی عبدالرحیم و حمید حاجی عبدالرحیم و ناهید موسوی کبیری و الهه 
نیک نام و سیده لیان بطهائی دادخواستی به طرفیت خوانده بانک تجارت- سعید 
گرجی- پروین موسوی کبیری- علیرضا موسوی کبیری- عالیه زرتاب- شرکت کاج 
بند نقره ایی  به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 146 و147 قانون 
اجرای احکام مدنی( دستور موقت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی 
تهران واقع در تهران خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی 
شهید بهشتی ارجاع و به کالسه 9509980227200608 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 96/2/10 ساعت 9:00  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 
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.
11۰/137378 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی تهران 

آگهی ابالغ
 دادخواست تجدیدنظر

کالسه بایگانی:921063
تجدیدنظرخواه:امید اسمعیلی 

تجدیدنظرخوانده:وحید حسین جواهری
دادخواست  خواه  تجدیدنظر   135 شماره  دادنامه  از  تجدیدنظرخواسته 
بعلت  است  نموده  تقدیم  تهران  دادگاه عمومی  به شعبه 10  تجدیدنظرخواهی 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خوانده  تجدیدنظر  بودن  المکان  مجهول 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا تجدیدنظرخوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف 10 روز 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
تجدیدنظرخواهی و نسخه دوم را دریافت نموده و چنانچه پاسخی دارد کتبا به 

این شعبه اعالم نمایند.
11۰/137373 مدیر دفتر شعبه 1۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی ابالغ 
دادخواست تجدیدنظر خواهی و ضمائم به :آقایان 1.غالمرضا نجفی 2.حمیدرضا قادری

بدینوسیله آقای محمدرضا حبیب پور نسبت به دادنامه شماره 9509970227600903 
تجدیدنظر خواهی نموده است نظر به مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار درج 
تا نامبرده ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی با مراجعه به دفتر شعبه 16 مجتمع 
قضایی شهید بهشتی نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم و ارائه پاسخ اقدام 
نماید در غیر این صورت پرونده با همین کیفیت به محاکم تجدیدنظر ارسال خواهد شد.

11۰/137375 مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی
 حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران 

 اجرائیه 
مشخصات محکوم له:بیژن حبیب خواه فشتمی فرزند علی اکبر

صادقی  2.فاطمه  اسرافیل  فرزند  صحرانورد  علیهم:1.بهزاد  محکوم  مشخصات 
فرزند ماشااله 3.عبداالمیر علمی انوری فرزند محمد 4.اداره اجرای ثبت

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له:محسن دشتکی فرزند ولی اله 
رابطه وکیل محکوم له بیژن حبیب خواه

دادنامه  و شماره  به شماره  مربوطه  اجرای حکم  به:بموجب درخواست  محکوم 
مربوطه 9209970227000720 حکم به ابطال عملیات اجرایی 67939 ثبت 
شمیران و 21/88 اداره ثبت شهرستان زرندیه و همچنین حکم به ابطال سند 
 89/8/1 مورخ   15624 و   89/7/29 مورخ   15607 شماره  به  اجرائیه  انتقال 
دفترخانه 11 زرندیه و پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون ریال بابت هزینه 
و  مینمایند  قانونی در حق خواهان محکوم  تعرفه  برابر  الوکاله  و حق  دادرسی 

تودیع نیم عشر دولتی.
11۰/13737۰ مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی تهران 

عنوان  به  که  رجایی  شهید  بندری  مجتمع 
می  شناخته  ایران  اقتصاد  طالیی  دروازه 
و  تدبیر  کابینه  اقتصاد  وزیر  میزبان  شود، 

امید و هیأت همراه بود.
روابط  اخبار  و  اطالعات  واحد  گزارش  به 
استان  ودریانوردی  بنادر  کل  اداره  عمومی 
هرمزگان، »علی طیب نیا« در جریان سفر به 
استان هرمزگان با حضور در قلب بزرگترین 
بندر تجاری کشور از امکانات و قابلیت های 
های  کشتی  رجایی،  شهید  بندری  مجتمع 
ها  اسکله  در  گرفته  پهلو  خارجی  و  داخلی 
این  در  کاال  بارگیری  و  تخلیه  عملیات  و 

مجتمع بندری بازدید کرد.
های  اسکله  کانتینری،   2 و   1 های  پایانه 
جنرال کارگو )کاالهای متفرقه و عمومی( و 
بندر نفتی خلیج فارس و سامانه ایکس - ری 
بود که مورد  از جمله بخش هایی  بندر  این 

بازدید قرار گرفت.
گمرک  کل  رئیس  کرباسیان«  »مسعود 
رییس  تختی«  هاشمی  »حسین  ایران، 
شورای  مجلس  در  استان  نمایندگان  مجمع 
از  استانی،  مسئوالن  از  جمعی  و  اسالمی 
جمله مقاماتی بودند که طیب نیا را در این 

بازدید، همراهی کردند.
و  بنادر  مدیرکل  پور«  عفیفی  مراد  »اله 
بازدید،  این  حاشیه  در  هرمزگان  دریانوردی 
های  فعالیت  وضعیت  آخرین  از  گزارشی 
بنادر  سایر  و  رجایی  شهید  بندر  عملیاتی 

تابعه این اداره کل ارائه کرد.
تبدیل  برای  ای  توسعه  های  طرح  تشریح 
کانونی  بندر  به  رجایی  شهید  بندر  شدن 
منطقه و بیان آخرین اقدامات و دستاوردهای 
سازمان بنادر طی سال های اخیر برای رونق 
بخشی به تجارت دریایی و بازگشت خطوط 

بندر  بزرگترین  به  المللی  بین  کشتیرانی 
که  بود  موضوعاتی  جمله  از  ایران  تجاری 

عفیفی پور در گزارش خود مطرح کرد. 
هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
همچنین ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه 
بندری  و  دریایی  حوزه  در  هرمزگان  استان 
نوار  کیلومتر   2238 از  برخورداری  دلیل  به 
ساحلی و بیش از 70 بندر بزرگ و کوچک را 

برای وزیر اقتصاد تشریح کرد. 
گمرک  در  حضور  با  همچنین  نیا  طیب 
جامع  سامانه  فعالیت  از  رجایی  شهید  بندر 
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی که به 
دهانه های خروجی  بر  کنترل  تشدید  منظور 
بر  دقیق  نظارت  اعمال  و  کشور  گمرکات 
نیز  شده،  ایجاد  صادرات  و  واردات  فرآیند 

بازدید کرد.
وی طی سخنانی هرمزگان و بندرعباس را از 

مهم ترین مبادی ورود و خروج کاال از کشور 
از  دانست و تصریح کرد: گمرکات هرمزگان 
همین  به  و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت 
دلیل اولویت اصالحات در فرآیند گمرکی را 

به این استان اختصاص داده ایم.
از  نخست  هدف  اینکه  به  اشاره  با  نیا  طیب 
تولیدکنندگان،  امور  تسهیل  اصالحات  این 
عرضه  درنهایت  و  کاال  مبادله  هزینه  کاهش 
کاال باقیمت کمتر است، اضافه کرد: افزایش 
اولویت های  از  گمرک  کارآمدی  و  کارایی 
در  شفافیت  باید  آن  کنار  در  که  ماست 

گمرکات افزایش یابد.
و  اقتصادی  امور  وزیر  است،  ذکر  به  الزم 
استان  به  پایانی سفر خود  بخش  در  دارایی 
استان  اداری  شورای  نشست  در  هرمزگان، 
مرتبط  مصوبات  اجرای  روند  و  یافته  حضور 

با اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار داد.

دروازه طالیی اقتصاد ایران میزبان وزیر اقتصاد
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صادرات برق ایران به عراق از سر گرفته شد
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از قرارداد جدید صادرات برق 
تعهد کرد  و گفت: عراق  داد  برای سال 2017 خبر  به عراق  ایران 
بخشی از بدهی برقی خود را در حدود 350 میلیون دالر پرداخت کند 

که بخش عمده ای از این مبلغ چند روز پیش پرداخت شد.
هوشنگ فالحتیان در پاسخ به این سؤال که مذاکرات هیأت عراقی با 
وزارت نیرو برای ازسرگیری صادرات برق ایران به عراق به کجا رسید، 
برای  مذاکرات خوبی  تهران،  در  عراقی  هیأت  از حضور  گفت: پس 
ازسرگیری صادرات برق به این کشور و پرداخت بدهی این کشور از 

بابت خرید برق از ایران صورت گرفت. 
وی افزود: در این مذاکرات، قرارداد صادرات برق ایران به عراق برای 
سال 2017 تمدید شد اما در این مذاکرات مقرر شد که طرف عراقی 
بخشی از بدهی برقی خود را برای از سرگیری مجدد صادرات برق 

پرداخت کند. 
قرارداد، مقرر شد که  این مذاکره و تمدید  ادامه داد: در  فالحتیان 
طرف عراقی 350 میلیون دالر از یک میلیارد و 200 میلیون دالر 
بدهی قبلی را پرداخت کند که چند روز پیش بخش مهمی از این 

350 میلیون دالر پرداخت شد. 
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تأکید کرد: از این پس عراق 
از بابت خرید برق از ایران باید پول برق را از طریق گشایش ارزی 
پرداخت کند که امیدواریم دیگر همانند گذشته به مشکل برنخوریم.

از اواخر سال 2016 )دی ماه( صادرات برق ایران به عراق به دلیل نبود 
قرارداد جدید و پرداخت نشدن بدهی ها قطع شده بود. 

قیر ایران از طریق بورس کاال به هند صادر می شود
از  با هند برای صادرات قیر  از توافق  ایران  مدیرعامل بورس کاالی 
طریق بورس کاال خبر داد و گفت: در صورت عرضه این ماده نفتی 

از طریق بورس کاال می توان کیفیت و قیمت آن را مدیریت کرد.
حامد سلطانی نژاد افزود: اکنون قیر صادراتی ایران به هند نه قیمت 
و نه کیفیت مناسبی دارد و کیفیت آن در برخی موارد بسیار پایین 

است. 
وی اضافه کرد: هند نیمی از قیر ایران را می خرد؛ بر این اساس در 

نظر داریم همکاری در این بخش را آغاز کنیم.
مدیرعامل بورس کاالی ایران ادامه داد: به نظر می رسد تفاهمنامه 
هایی که با هند امضا شده است زودتر از سایر تفاهمنامه ها اجرایی 

می شود.
سلطانی نژاد درباره جزییات فروش قیر ایران در هند از طریق بورس 
های کاالیی گفت: قیر ایران از طریق پروتکلی که بین 2 بورس نهایی 
می شود، فروخته می شود. بدین ترتیب، کسی که بخواهد قیر بخرد 
می تواند در بورس هند به طور مستقیم تابلو بورس کاالی ایران را 

ببیند و از همانجا به خرید اقدام کند.
مدیرعامل بورس کاالی ایران درباره زمان بندی اجرای این طرح بیان 
داشت: در نظر داریم بزودی توافقنامه ای در این باره با هند امضا کنیم 

که البته اجرای آن، چند مرحله خواهد داشت.
به گفته وی، برقراری همکاری میان بورس ها زمانبر است، زیرا مسائل 

بانکی و مالی باید بررسی و سازوکارها مشخص شود.
این  اجرای  روی  پیش  مشکالت  به  ایران  کاالی  بورس  مدیرعامل 
طرح اشاره کرد و گفت: مقررات هند اجازه نمی دهد سرمایه گذاران 
خارجی وارد بورس آنها شوند که دهلی نو باید این موضوع را رفع کند.

نیز  پول  انتقال  و  نقل  با هند مشکل  برای همکاری  داد:  ادامه  وی 
نشان  ها  بررسی  اما  رفتیم  آغاز سراغ روش صرافی  در  دارد.  وجود 
داد این شیوه مناسب نیست، بنابراین به دنبال استفاده از سیستم 

بانکی هستیم.
سلطانی نژاد اضافه کرد: چالش دیگر، اصرار هند برای استفاده از روپیه 
)واحد پول هند( در این مبادالت است اما ما تمایل داریم از واحدهای 

پولی معتبرتر مانند یورو استفاده کنیم.
به گزارش ایرنا، ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر 
سال  در  دارد.  فعالیت  قیر  صنعت  در  هاست  سال  جهان  نفتی 
با تکیه بر کیفیت و میزان عرضه قیر،  ایران  های 1386 تا 1390 

تعیین کننده قیمت این محصول در منطقه بود. 
قیر  مشتری  آسیایی  و  اروپایی  متعدد  کشورهای  دوران،  آن  در 
باکیفیت ایران بودند، به طوری که مشتریان اروپایی با وجود تحریم 
حاضر بودند به دلیل کیفیت باال، قیر تولید شده در ایران را از طریق 

واسطه ها به شیوه های گوناگون خریداری کنند. 
با گذشت زمان، این جایگاه از دست رفت؛ به طوری که اکنون به 
جای ایران، کشور بحرین به مرجع تعیین قیمت قیر در منطقه تبدیل 
شده است و در نتیجه ناچاریم قیر خود را در هر تن نزدیک 100 دالر 
ارزان تر از قیر بحرین صادر کنیم که این امر، باعث کاهش ارزآوری 

این محصول برای کشور شده است. 

بالروس برای نخستین بار از ایران نفت 
خرید

رسانه های روسی نوشتند: بالروس برای نخستین 
بار از ایران یک محموله نفتی شامل 600 هزار بشکه 

خریداری کرد.
پراودا  کامسامولسکایا  و  کامرسانت  های  روزنامه 
خبر،  این  اعالم  با  پنجشنبه  روز  مسکو،  چاپ 
افزودند: بالروس قراردادی برای خرید 80 هزار تن 
نفت )معادل حدود 600 هزار بشکه( با طرف ایرانی 

امضا کرده است.
بنا به این گزارش، »بل اویل پولسکا« مجموعه نفتی 
وابسته به شرکت دولتی »بالروس نفت« این قرارداد 
را با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده است که 
انتظار می رود، ظرف یک هفته آینده بارگیری شود.
از  ایران  نفتی  محموله  منابع خبری،  گزارش  به 
طریق دریا به بندر اودسا در جنوب اوکراین یا بندر 
ونت اسپیلس لتونی در دریای بالتیک حمل شود تا 

به بالروس کشور هم مرز دور از دریا منتقل شود.
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بالروس سه 
هفته پیش اعالم کرده بود با هدف متنوع سازی 
منابع تامین نفت این کشور که بیشتر از روسیه 
خریداری می شود، مذاکره با کشورهای مختلف 

نفتی انجام می گیرد.
دیگر  و  روسیه  از  شده  خریداری  نفت  بالروس 
کشورها را در پاالیشگاههای خود به فرآورده های 
مختلف تبدیل کرده که بخش اصلی آن صادر می 

شود و از این راه درآمد ارزی کسب می کند. 

قیمت جهانی نفت افزایش یافت 
قیمت هر بشکه نفت دیروز با 11 سنت افزایش به 

55 دالر و 76 سنت رسید. 
به گزارش رویترز، انتشار گزارشی مبنی بر اینکه 
اوپک ممکن است توافق کاهش تولید را تمدید 
نماید موجب شد تا قیمت نفت دیروز افزایش یابد.

بر اساس این گزارش قیمت هر بشکه نفت دیروز 
با 11 سنت افزایش به 55 دالر و 76 سنت رسید. 
قیمت نفت خام آمریکا نیز 10 سنت افزایش داشت 

و به 53 دالر و 46 سنت رسید.
سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( و دیگر 
تولید کنندگان از جمله روسیه قصد دارند تولید 
میزان حدود  به  امسال  نیمه نخست  در  را  خود 
1.8میلیون بشکه در روز کاهش دهند و برآوردها از 
تبعیت 90 درصدی اوپک از این توافق حکایت دارد.

منابع آگاه در اوپک گفتند، برای کمک به برقراری 
توازن مجدد در بازار ، در صورت »همکاری موثر« 
توافق  است  ممکن  عمده  کنندگان  تولید  همه 

کاهش تولید مجددا تمدید شود.
ذخایر  ویژه  به  نفتی کشورها  ذخایر  میزان  فعال 
آمریکا باالست و بازار همچنان با مازاد عرضه مواجه 

است.
با توجه به اینکه قیمت نفت برنت و نفت وست 
ابتدای ماه جاری تاکنون  از  اینترمدییت  تگزاس 
تجربه کرده،  را  و در حد 5 دالر  نوسان محدود 
نوسانات محدود قیمت ها نشان دهنده تداوم مازاد 

عرضه در بازار است.
استفن اینس، تاجر بازار نفت در این باره گفت: »به 
رغم انتشار خبرهای مثبت، حجم باالی ذخایر نفت 
و بنزین مانع از رشد قابل توجه قیمت ها می شود.«
در آمریکا، افزایش تولید به باال ماندن مازاد عرضه و 

حجم ذخایر نفتی کمک کرده است.
آمارهای موسسه تامسون رویترز نشان می دهد، در 
آسیا، عرضه نفت به بازار همچنان به اندازه زمان 
قبل از اجرای توافق کاهش تولید است، زیرا صادر 
کنندگان برای حفظ سهم خود از بازار، عرضه نفت 
به مشتریان کلیدی شان را همچنان باال نگه داشته 

اند.
این در حالی است که نشانه هایی از کاهش رشد 
تقاضا در بازارهای کلیدی یعنی چین و هند دیده 

می شود.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

ایران  نفت  صادرات  میزان  افزایش  با  همزمان 
نفتکش های  به روی  بنادر جهان  باز شدن  و 
به  شده  تر  طوالنی  مشتریان  صف  کشورمان، 
گونه ای که به تازگی، اندونزی و هلند نیز به 

جمع خریداران نفت ایران پیوسته اند.
افزایش صادرات نفت ایران که با اجرای برجام 
ادامه  همچنان  شد،  آغاز  پارسال  ماه  دی  در 
دارد و گزارش ها از ثبت رکورد فروش روزانه 
میعانات  و  نفت  میلیون و 800 هزار بشکه   2

گازی حکایت دارد.
خریداران  تعداد  صادرات،  میزان  بر  افزون 
فهرست  در  است،  داشته  افزایش  روندی  نیز 
مشتریان نفتی ایران در زمان تحریم، تنها نام 
چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه مشاهده 
می شد؛ البته تایوان با وجود مجاز بودن برای 
خرید نفت از ایران، مشتری ثابت کشورمان در 

زمان تحریم به شمار نمی رفت.
ایران،  نفت  مشتریان  فهرست  در  اکنون  اما 
عالوه بر مشتریان قدیمی، نام شرکت هایی از 
کشورهایی مانند ایتالیا، یونان، روسیه، فرانسه، 
و  لهستان  اندونزی،  رومانی،  ترکیه،  اسپانیا، 

هلند به چشم می خورد.
اگرچه اروپایی ها پس از رفع تحریم ها، خرید 
همچنان،  اما  اند،  کرده  آغاز  را  ایران  از  نفت 
ترین  اصلی  عنوان  به  آسیایی  کشورهای 

مشتریان نفت کشورمان به شمار می روند.
بیژن زنگنه وزیر نفت در هفته ای که گذشت 
دولت  در  ایران  نفت  صادرات  رشد  درباره 
میعانات  و  خام  نفت  صادرات  گفت،  یازدهم 
هزار   200 و  میلیون  یک  رقم  از  ایران  گازی 
بشکه در ابتدای دولت یازدهم به 2 میلیون و 

800 هزار بشکه رسیده است.
به گفته وی پیش از این ایران، تنها به پنج یا 6 
کشور نفت صادر می کرد اما اکنون در انتخاب 

مشتری آزادی عمل دارد.
 اندونزی، جدید ترین مشتری آسیایی

کره  و  ژاپن  هند،  چین،  کشورهای  تاکنون 
خام  نفت  سنتی  خریداران  عنوان  به  جنوبی 
تازگی  به  که  اند  رفته  می  شمار  به  ایران 

اندونزی نیز به جمع آنها افزوده شده است. 
یک فروند نفتکش ایرانی که چندی پیش برای 
نخستین بار پس از لغو تحریم  ها برای تحویل 
شد،  اندونزی  عازم  کشورمان،  نفت  محموله 
در  اسفند  اول  روز  زمانبندی،  برنامه  براساس 
این کشور برای تحویل نفت پهلوگیری خواهد 
نفتی  محموله  نخستین  محموله،  این  کرد. 
تحریم  شدن  برداشته  از  پس  ایران  که  است 
 » »سیالکاپ  پاالیشگاه  به  بین المللی،  های 

)Cilacap(اندونزی ارسال می کند. 
 2017 فوریه  پنجم  در  که  شده  یاد  نفتکش 
)17 بهمن 1395( از پایانه نفتی جزیره خارگ 

نفتی  پایانه  سمت  به  را  خود  سفر  و  حرکت 
 19 است  قرار  کرد،  آغاز  اندونزی  سیالکاپ 
فوریه ) اول اسفند 1395( به پایانه سیالکاپ 

)جاوه مرکزی( برسد.
تحویل نفت ایران به اندونزی درست در زمانی 
صورت می گیرد که تهران و جاکارتا مذاکرات 
برای  کشور   2 و  کرده اند  آغاز  را  خود  جدی 
باالدستی  صنایع  در  اندونزی  سرمایه گذاری 
نفت  ملی  شرکت  سرمایه گذاری  و  ایران  نفت 
در  پاالیشی  دستی  پایین  صنایع  در  ایران 

اندونزی مذاکرات خود را آغاز کرده اند.
آغاز صادرات نفت به هلند

اروپایی،  های  شرکت  برجام،  اجرای  از  پس 
خرید نفت از ایران را آغاز کردند که مهمترین 
هلنیک  ایتالیا،  ساراس  فرانسه،  توتال  آنها 
سپسای  روسیه،  اویل  لوک  یونان،  پترولیوم 

اسپانیا، انی ایتالیا و تاپراش ترکیه هستند.

کشورهای  به  ایران  نفت  صادرات  میانگین 
اعالم  اروپایی، حدود 700 هزار بشکه در روز 
محموله  تک  قالب  در  آنها  آز  برخی  که  شده 

و بقیه به صورت قراردادهای بلند مدت است.
جدید ترین مشتری اروپایی نفت ایران، هلند 
است که روزانه 70 هزار بشکه نفت خریداری 
این  ایرانی  های  نفتکش  است  قرار  کند؛  می 

محموله نفتی را به هلند حمل کنند.
ملی  شرکت  مدیرعامل  ارثی  کیان  سیروس 
ایرانی  ایران درباره سفر نفتکش های  نفتکش 
اجرای  با  بود:  گفته  اروپایی  جدید  بنادر  به 
نفتکش  ناوگان  تردد  تحریم ها،  رفع  و  برجام 
از جمله اسپانیا و  ایران به کشورهای مختلف 

هلند نیز از سر گرفته شده است.
وی همچنین افزوده بود: شرکت های آسیایی، 
خاور دور و اروپای شرقی، مذاکرات خود را با 
و چند  آغاز کرده ایم  المللی  بین  شرکت  های 

مورد رایزنی به نتیجه رسیده است.
از جمله مشتریان مهم نفت ایران، شرکت اِنی 
ایتالیاست که چندی پیش قرارداد آن امضا و 
ایران  نفت  ملی  شرکت  است.  شده  عملیاتی 
نفت در سال  بشکه  فروش 100 هزار  قرارداد 
امضا  را  ایتالیا  اِنی  شرکت  با  میالدی   2017
ماه(  ژانویه )دی  آغاز  از  قرارداد  این  کرده که 

سال جدید میالدی عملیاتی شده است.
میانگین  طور  به  روزانه  گذشته  سال  یک  در 
هلنیک  نفت،  بشکه  هزار   160 فرانسه  توتال 
ایتالیا  یونان 60 هزار بشکه، ساراس  پترولیوم 
اویل روسیه  تا 65 هزار بشکه، لوک  30 هزار 
 60 اسپانیا  سپسا  بشکه،  هزار   80 به  نزدیک 
 150 به  نزدیک  ترکیه  توپراش  و  بشکه  هزار 
هزار بشکه نفت خریدند که پیش بینی می شود 
این روند برای سال 2017 میالدی نیز تمدید 

شود.

جدید ترین مشتریان اروپایی و آسیایی نفت کشور؛

فتح بنادر جهان توسط نفتکش های ایرانی

با  مذاکره  حال  در  پاکستان  که  حالی  در   
ایران در خصوص افزایش واردات برق است، 
گوادر  منطقه  برق  تامین  برای  کشور  این 
واردات برق از ایران را از 70 به 100 مگاوات 
برای  ریزی  برنامه  حال  در  و  داده  افزایش 

رساندن این رقم به 1000 مگاوات است.
به گفته مدیر شرکت عرضه برق کویته، از 
دسامبر 2016، واردات برق پاکستا از ایران 
از 70 به 100 مگاوات رسیده که این میزان 
برق مازاد به منطقه گوادر ارسال شده است. 
تولید  کارخانه  یک  روی  بر  کار  افزود،  وی 
برق 300 مگاواتی در گوادر در حال انجام 

است.
اسالم آباد به دلیل تحریم های غرب علیه 

ایران با مشکالتی در زمینه توافقات با بانک 
های ایرانی مواجه است. دولت پاکستان بار 
دیگر مذاکراتی را با دولت ایران آغاز کرده و 
پس از لغو تحریم ها اسالم آباد برق بیشتری 
دارد 3  تمایل  ایران  ایران خواهد خرید.  از 

هزار مگاوات برق به پاکستان صادر کند.
اما به گفته یک مقام ارشد پاکستانی، بین 
برق صادراتی  تعرفه  دو کشور در خصوص 
سال   15 حدود  دارد.  وجود  نظر  اختالف 
پاکستان  و  ایران   ،2002 سال  در  پیش 
اولین موافقتنامه صادرات برق به میزان 34 
مگاوات را امضا کردند و سپس این رقم را 
به 74 مگاوات رساندند و اکنون این رقم به 

100 مگاوات رسیده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز ذخیره سازی 
بنزین برای ایام نوروز گفت: تاکنون بیش از 
یک میلیارد لیتر بنزین برای تعطیالت نوروز 

ذخیره شده است.
عباس کاظمی با اشاره به ذخیره سازی بنزین 
حاضر  حال  در  گفت:  نوروز  عید  ایام  برای 
حال  در  مشکل  بدون  کشور  های  پاالیشگاه 
تولید بنزین هستند که بخشی از بنزین تولید 
مخازن  در  وارداتی  بنزین  همراه  به  داخل 
برای سفرهای  قبل  ماه  یک  از  ها  پاالیشگاه 

نوروزی ذخیره سازی شده اند.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه هم اکنون 
مخازن  در  بنزین  لیتر  میلیارد  یک  از  بیش 
سال  طبق  گفت:  است  شده  سازی  ذخیره 
در  بنزین  مصرف  داریم  انتظار  گذشته  های 

کند  شکنی  رکورد  نورزوی  تعطیالت  ایادم 
افزایش  آماده  اکنون  هم  از  دلیل  همین  به 

مصرف در ایام نوروز هستیم.
شرکت  مسئوالن  گفته  به  فارس  گزارش  به 
نفتی  های  فراورده  پخش  و  پاالیش  ملی 
 11 روزانه  میانگین  طور  به  حاضر  حال  در 
کشور  وارد  بنزین  لیتر  هزار   800 و  میلیون 
سازی  ذخیره  منظور  به  ظاهرا  که  شود  می 
در  بنزین  واردات  حجم  نوروز  ایام  برای 

روزهای آتی افزایش پیدا خواهد کرد.
اخیرا  فارس  خبرنگار  اطالعات  براساس 
لیتر  میلیون   17 به  کشور  به  بنزین  واردات 
نیز رسیده است که این افزایش واردات بنزین 
انرژی پر  به منظور ذخیره سازی این حامل 

طرفدار صورت می گیرد.

صادرات برق ایران به پاکستان

 افزایش یافت

معاون وزیر نفت خبر داد:

ذخیره سازی یک میلیارد لیتری بنزین 
برای ایام نوروز

پاالیشگاه ستاره خلیج  نفتای  دومین محموله 
فارس که اوایل بهمن ماه بارگیری شده بود تا 

پایان این هفته به ژاپن می رسد. 
نفتای  محموله  نخستین  ارسال  از  پس 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از سوی مدیریت 
امارات،  به  نفت  ملی  شرکت  الملل  بین  امور 
ژاپن  مقصد  به  پاالیشگاه  این  محموله  دومین 
صادر شد؛ حجم این محموله، حدود 280 هزار 
پاالیشگاه  نفتای  محموله  دومین  است.  بشکه 
مقصد  به  هفته  این  پایان  فارس  خلیج  ستاره 

می رسد.
فارس  خلیج  ستاره  گازی  میعانات  پاالیشگاه 
بر  شده  طراحی  پاالیشگاه  نخستین  عنوان  به 
با ظرفیت 360  اساس خوراک میعانات گازی 
تقطیر،  واحدهای  شامل  روز  در  بشکه  هزار 
تصفیه  کاتالیستی،  تبدیل  مایع،  گاز  تصفیه 
و  سفید  نفت  تصفیه  ایزومریزاسیون،  نفتا، 

گاز  گازوئیل،  بنزین،  تولید  هدف  با  گاز  نفت 
مایع و سوخت جت در کنار پاالیشگاه کنونی 

بندرعباس در حال ساخت است.
خوراک مورد نیاز این پاالیشگاه از طریق یک 
از  کیلومتر   485 از  بیش  طول  به  لوله  خط 
پاالیشگاه های گاز پارس جنوبی تامین خواهد 

شد.

با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
روزانه 36 میلیون لیتر بنزین )عدد اکتان 95( 
تولید  ظرفیت  به  گازوئیل  لیتر  میلیون   14 و 

فرآورده های نفتی کشور اضافه می شود.
مایع، سه  گاز  لیتر  میلیون  روزانه چهار  تولید 
گوگرد  تن   130 و  جت  سوخت  لیتر  میلیون 
از دیگر محصوالت تولیدی این واحد پاالیشی 
فرآورده های  ذخیره سازی  ظرفیت  هستند. 
نفتی این پاالیشگاه در حدود 11 میلیون بشکه 

است.

ایران یک محموله نفتا به ژاپن صادر کرد

مفقودی
شماره  83با  پژو405مدل  سواری  خودرو  شناسایی  کارت  و  سبز  برگ   
شاسی  شماره  12483103541و  موتور  شماره  11با  939س62ایران  پالک 
83703228بنام مجید لکایی اندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

ابالغ 
خواهان / شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم به خواسته کالهبرداری و فروش مال غیر 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بخش سرخرود شهرستان محمود آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دوبخش سرخرود واقع در استان مازندران سرخرود 
بلوار والیت دادگاه عمومی بخش یرخرود ارجاع و به کالسه 9409983011400710ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی 96/2/9آن و ساعت 10تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده متهم مصطفی محمد پور المشیری و درخواست خواهان / شاکی به تجویز ماده 
73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب  
یک نوبت بوسیله یکی ار روزنامه های کثیر االنتشارآگهی و اعالم میگردد تا خوانده بعد از 
ازاطالع وفت دادرسی ضمن حضور در دفتر دادگاه وضمن اعالم نشانی کامل خود ودر یافت 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در جلسه رسیدگی حاضر شوید
منشی شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو بخش سرخرود سید رسول حسینی 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
به  عبدالحسین  فرزند  دزفولی  صفرنژاد  فاطمه  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
روانشناسی  رشته  کارشناسی  مقطع  در  دزفول  از  491صادره  شناسنامه  شماره 
0176462مفقود  شماره  به  دزفول  دانشگاهی  واحد  از  صادره  استثنایی  کودکان 
به  را  اصل مدرک  تقاضا می شود  ازیابنده  باشد  اعتبار می  فاقد  و  است  گردیده 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول به نشانی کوی آزادگان-بلوار دانشگاه-دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد دزفول ارسال نمایند. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/11/30-تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/12/14 تاریخ 

انتشار نوبت سوم:1395/12/28
شهرستان دزفول

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابررای شماره  139560331010008424 مورخ 1395/11/12 هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک – شهرستان فردیس کرج - تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی  آقای اسگندر زواری فرزند محمد بشماره شناسنامه 21  صادره 
از حاجیالر در یک باب ساختمان  به مساحت 283 متر مربع مفروزو مجزی شده 
مالک  از  خریداری  کرج  در سرحدآباد  واقع  اصلی  از163  پالک 11289فرعی  از 
رسمی طیبه طوسی گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م/الف9448
تاریخ انتشار نوبت اول:95/11/30   تاریخ انتشار نوبت دوم:95/12/15

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس منصور هدایت کار 

آگهی مزایده نوبت اول 
به حکایت پرونده کالسه 940360 اجرای شعبه سوم دادگاه حقوقی محمود آباد و به 
موجب اجراییه شماره 9410421227300259 محکوم علیه بهروز فتحی به نشانی 
محمود آباد خیابان آزادی طبقه فوقانی بانک  مسکن محکوم است به پرداخت مبلغ 
1064500000 ریال در حق محکوم له محمد باقر محمد زاده با وکالت امیر رضا شمسی 
در این دادگاه و مبلغ 53225000ریال بابت نیم عشر دولتیدر حق صندوق دولت با عنایت 
به عدم پرداخت دین از  ناحیه محکوم علیه و شخص ثالثی بنام خانم فاطمه احمدی 
زمینی معرفی نموده است و نسبت به توقیف یک قطعه زمین به مساحت 2652 متر 
مربع به شماره ثبت 423 فرعی از 44 اصلی بخش 10 شماره ثبتی 7567 صفحه 61دفتر 
53 واقع در محمود آباد روستای اهلم خ اصلی جنب تاکسی تلفنی مسعود با حدود اربعه 
شمالی جنوبی از دو سمت به جاده منتهی میگردد و حدود ملک از شمال به خ اصلی 
محل و از شرق به ملک آقای احمد علی فتحی و پسران و از جنوب خ فرعی و از غرب 
به خانه و ملک آقایان قاسمی و توکلی منتهی میگردد و داخل عرصه در سمت شمال 
غربی بر جاده اصلی شامل سه باب واحد تجاری به مساحت تقریبی 85 متر مربع و باالی 
اعیانی تجاری دو واحد آپارتمان و یک به مساحت تقریب 12 متر مربع به قدمت 6 الی 
7 سال و در سمت شمالی شرقی جنب آژانس دو واحد تجاری به مساحت 45 متر مربع 
و پشت مغازه یک خانه سرا قدیمی به مساحت تقریبی 30 الی 35 سال دائر بوده و همه 
اعیانی ها دارای آب و برق و گاز میباشد و ارزش کل آن 1326000000ریال برآورد و پس 
از آن توسط کارشناس این اجرا مورد ارزیابی قرار گرفته کردیده منتظر به عدم اعتراض 
از ناحیه نامبردگان نسبت به نظر یه کارشناسی موارد توقیفی از طریق مزایده در تاریخ 
1395/12/16 ساعت 11 صبح در شعبه سوم دادگاه محمود آباد و در صورت نیاز در محل 
به فروش می رسد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداقل 5 روز قبل از تاریخ مزایده 
جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی محمود آباد مراجعه نمایند 
مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده 
خواهند شد همچنین 10 درصد مبلغ اعالمی آن فی المجلس برابر ماده 129 قانون اجرای 
احکام مدنی و مابقی لمن ظرف مدت یکسال اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری 
مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال 
صورت خواهد گرفت چنانچه برنده مزایده باقیمانده بهای اموال را ظرف مدت یکماه تعیین 

شده نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد 
اجرای احکام شعبه سوم حقوقی محمود آباد 

متن آگهی 
شاکی بنام سجاد نعمتی به طرفیت متهم به نام سعید رباطی به اتهام مشارکت 
در منازعه دسته جمعی منتهی به ایراد جرح عمدی و مشارکت در ایراد ضرب و 
جرح عمدی با چاقو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101جزایی سابق 
( واقع در خرم آباد –خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
به کالسه 9509986613100072 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
1395/12/25 و ساعت 10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و 
درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )1۰1 جزایی سابق ( –بیرانوند.

متن آگهی 
و   9510096610101480 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
پیمان کرمی  بنام  علیه  دادنامه مربوطه 9509976610101032 محکوم  شماره 
فرزند علی محکوم است به تحویل عکسها و فیلم مجلس عروسی خواهانها صادر و 

اعالم مینماید و هزینه اجرا بر عهده محکوم علیه است. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد – کرم رضا هاشمی .

دادنامه  
مجتمع  اختالف  حل  شورای   2 شعبه   9509986690200340 کالسه  پرونده 
 9509976690200683 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  قدوسی 
خواهان : آقای امیرعلی گراوند فرزند حاجی به نشانی لرستان –خرم آباد 60 متری 
آخر خیابان آپادانا مخمل کوه 6 خواندگان :1-آقای علی کرم چرم آرن فرزند علی 
اکبر به نشانی لرستان خرم آباد شهرک صنوف زاگرس گاراژ دوم 2-آقای احسان 

ساالروند فرزند ولی اله به نشانی ... –خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو ماده 9
 بتاریخ اول آذر ماه یکهزارو سیصدو نود و پنج در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
دوم شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه 9509986690200340  از دفتر واصل و تحت نظر است با توجه به اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت 

به صدور رای می نماید .
رای قاضی : در خصوص دادخواست آقای امیر علی گراوند فرزند حاجی به طرفیت 
فرزند ولی  اکبر 2-احسان ساالروند  خواندگان 1-علی کرم چرم آرن فرزند علی 
اله به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی خودرو سواری پراید به شماره 
انضمام خسارات  به  ریال  مبلغ 20/000/000  به  مقوم   48 د  انتظامی 166-41 
دادرسی )خواهان در مبایعه نامه تقدیمی خانم پروین گراوند که با تغییر جنسیت 
به آقای امیر علی گراوند تغییر نموده است ( بدین توضیح خواهان اظهار داشته 
حسب مبایعه نامه عادی فی ما بین مورخ 93/9/2 یک دستگاه خودروی سواری 
و کل  نموده  اول خریداری  ردیف  از خوانده  الذکر  فوق  انتظامی  به شماره  پراید 
ثمن آن را پرداخت نموده ام و سند رسمی آن به نام خوانده ردیف دوم می باشد 
لذا با تقدیم دادخواست تقاضای الزام خوانده گان به انتقال سند رسمی خودرو را 
نموده است علی ایحال با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده مفاد دادخواست 
تقدیمی نظر به اینکه حسب مکاتبه شماره 3413/1/4/4 مورخ 95/6/15 پلیس 
دوم  ردیف  خوانده  موصوف  خودروی  مالک  لرستان  استان  رانندگی  و  راهنمایی 
اعالم گردیده و دلیل و مدرکی که داللت بر احراز رابطه معاملی بین خوانده ردیف 
اول )فروشنده ( و خوانده ردیف دوم )مالک رسمی ( باشد ارائه نگردیده لذا دعوای 
آیین  قانون   2 ماده  استناد  به  و  نداشته  را  استماع  قابلیت  این حیث  از  خواهان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع 
دعوای خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خرم آباد – سلمان اسماعیلی.  

متن آگهی 
خانم فریده باباعلی دادخواستی به طرفیت آقای هوشنگ یعقوبی به خواسته اثبات 
زوجیت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  –انتهای  ولیعصر  خیابان  آباد 
کالسه 9509986610201482 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/01/16 
و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
بایگان شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مسلم نوروز پور. 

دادنامه
پرونده کالسه 9409986613100305 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
)103 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9509976613701132 – شاکی: خانم 
سمیرا جلیلی فرزند خداکرم با وکالت خانم آزاده شاهی وند فرزند علم به نشانی 
لرستان – خرم آباد –خ امام چهار راه بانک پاساژ صدف ط دوم –متهمین :1-آقای 
حسام تقوی نسب 2-خانم فهیمه طاهر پور فرزند مرید عباس همگی به نشانی فاقد 
آدرس 3-خانم عصمت پور مرادی فرزند خداداد به نشانی الشتر خ ابوذر ک 6 متری 

پ3 –اتهام ها : 1-ضرب و جرح عمدی 2-توهین به اشخاص عادی 3-افتراء 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای حسام تقوی دائر بر ضرب عمدی نسبت به خانم 
سمیرا خلیلی فرزند خداکرم با وکالت خانم آزاده شاهی وند موضوع کیفر خواست 
شماره 9510436611003906 دادسرای خرم آباد با عنایت به شکایت شاکی گواهی 
گواه اینکه متهم علیرغم ابالغ از طریق نشر در روزنامه در جلسه رسیدگی دادگاه شرکت 
ننموده و الیحه ای نیز ارسال نکرده بزهکاری وی محرز است لذا مستند به تبصره ماده 
714 قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت 1-یک و نیم هزارم 
دیه کامل بابت کبودی بازوی راست 2-سه هزارم دیه کامل بابت سیاه شدگی سرین 
چپ 3-یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی پشت ساق پای چپ در حق شاکی 
صادر و اعالم می نماید و در خصوص اتهام سایر متهمین به اسامی فهمیمه طاهر پور 
دائر بر افتراء و خانم عصمت پور مرادی دائر بر توهین با توجه به تحقیقات انجام شده 
انکار متهم )عصمت پور مرادی ( در دادسرا بلحاظ عدم کفایت دلیل مستند به اصل 
37 قانون اساسی و حاکمیت اصل برائت حکم به برائت آنان صادر و اعالم می گردد 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 

آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 1۰3 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید رضا موسوی . 
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رقابت های بی فرجام

* مجیدرضا حریری
نایب رییس اتاق ایران و چین

 
برنامه های  جزو  تعرفه ها  پلکانی  کاهش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای 
کار بود که براساس آن طبقات از 14 به 
6 طبقه در مدت 4 سال برسد و مصوبه 

وزارتخانه  مقامات  به گفته  را هم داشت. سال جاری  هیات دولت 
به دلیل حمایت از تولید داخلی، توقف کاهش طبقات تعرفه ای از 
8 طبقه به هیات دولت پیشهاد شد، چرا که معتقدند شرایط برای 
کاهش بیشتر و رساندن آن به 6 طبقه فراهم نیست.در این میان 
پرسشی که مطرح می شود این است که چرا شرایط فراهم نیست؟ 
باید پاسخ داد که بعد از این مرحله باید برخی تعرفه ها نیز کاهش 
پیدا کند که شدنی نیست؛ یعنی تاکنون فقط تعداد طبقات کاهش 
یافته بود و تعرفه کاال کاهش محسوس و موثری نداشت که بتواند 
هم از تولید حمایت کند و هم جلوی قاچاق را بگیرد. به عنوان نمونه 
تعرفه پوشاک از 75 به 55 رسیده بود که خیلی موثر نبود. آنچه که 
مهم به نظر می رسد، این است که در کنار کاهش طبقات تعرفه ای 
باید روحیه کاهش متوسط تعرفه موثر هم در دولت حاکم باشد که 
گویا در شرایط کنونی فراهم نیست چراکه در این 4 سال واقعا تولید 
داخلی نتوانست آنطور که باید قدرتمند شود و البته یکی از دالیل 
آن می تواند رفع نشدن کامل تحریم ها باشد. برهمین اساس دولت 
رقیبان خارجی  با  رقابت  آماده  امروز  تولیدکنندگان  داد  تشخیص 
نیستند و نمی توان تعرفه کاالها را کاهش داد، بنابراین تعداد طبقات 
نیز نمی تواند کاهش پیدا کند.تولید داخل قابل رقابت با دنیا نیست 
چه ازنظر قیمت و چه ازلحاظ کیفیت. درواقع به دلیل تعرفه های 
باال، تولیدکنندگان یاد نمی گیرند که حتی در بازار داخلی با تولید 
خارجی رقابت کنند و قاعدتا نمی توانند در بازارهای بین المللی که 
عمده  درنتیجه  بپردازند.  رقابت  به  ندارند  هم  حمایت هایی  چنین 
کاالهای صادراتی ما به شدت خام است؛ چون این تمرین در داخل 
را هم ندارند. پای صحبت تولیدکنندگان که بنشینیم باال بودن نرخ 
نگاه  با  اما  اصلی عنوان می کنند؛  را نخستین مشکل  بانک ها  سود 
واقعی تر درمی یابیم که در کنار این مشکل ما ارزان ترین نیروی کار 
در دنیا راداریم و قیمت انرژی نیز بسیار در ایران ارزان است. فکر 
بانکی باالست  این بهانه دم دستی که سود  می کنم درواقع به جای 
بر  باید  باالست،  تورم  نام  به  البته خودش معلول علت دیگری  که 
مساعد کردن فضای کسب وکار و افزایش بهره وری متمرکز شویم. 
باشیم و  تولید تجدیدنظری داشته  باید در ساختار  به نظر می آید 
عیوب اصلی را شناسایی و در راستای رفع آن اقدام کنیم؛ نه عیوب 
دم دستی که با تکرار بسیار همه آن را باور کردیم. چون نمی توانیم 
تولید رقابتی داشته باشیم در سیاست های تعرفه ای ناموفق هستیم 
که این نوع سیاست گذاری در تجارت فرامرزی ما را از WTO دور 

می کند.
 

  کشاورزی
120هزار هکتار بیابان زدایی در اراضی خوزستان

اساس  بر  گفت:  آبخیزداری  و  ها  جنگل  مراتع،  سازمان  رئیس 
مطالعات انجام شده، حدود یک میلیون و 200 هزار هکتار از اراضی 
اثرگذار است.خداکرم  بیابانی استان خوزستان در پدیده ریزگردها 
جاللی در نشست بررسی و مقابله با پدیده ریزگردها در استانداری 
خوززستان افزود: این بیابان ها که در همه نقاط استان خوزستان 
هستند  مطرح  ریزگردها  داخلی  منشاء  عنوان  به  هستند  پراکنده 
بیولوژیک،  به روش های مختلف  زدایی  بیابان  باید طرح های  که 
کاشت نهال، رهاسازی آب و مرطوب کردن در آن انجام شود.وی 
گفت: تاکنون در 120هزار هکتار از اراضی بیابانی استان خوزستان 
طرح مقابله و تثبیت به روش های گوناگون اجرا شده است و می 
طلبد که طرح های تثبیت و مقابله با ریزگردها با سرعت بیشتری 
انجام شود.جاللی با بیان اینکه در اجرای طرح فوری تثبیت 40هزار 
هکتار از اراضی بحرانی و بیابانی استان که در یک ماه آینده باید 
به اتمام برسد گفت: با تاکید رئیس جمهوری و هیات دولت، باید با 
همه توان و امکانات بتوانیم این کار بزرگ را به سرانجام برسانیم.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به بازدیدش 
از مناطق اطراف هورالعظیم و شادگان که به گفته وی چند سالی 
است به علت خشکسالی، با مشکالت زیادی رو به رو شده اند افزود: 
در گذشته که بارندگی مناسب بوده اطراف این هورها آباد و سرسبز 

بوده ولی هم اکنون به کانون های ریزگرد تبدیل شده اند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد:
رشد ۴2 درصدی تولید خودرو

در  گفت:  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
خودرو  دستگاه  میلیون  یک  امسال  ماهه   10
به  نسبت  که  شده  تولید  کشور  در  سواری 
درصد   42 حدود  گذشته،  سال  مشابه  دوره 
مراسم  در  است.مجتبی خسروتاج  داشته  رشد 
افتتاحیه نمایشگاه خودرو گفت: میزان واردات 
خودرو به گمرکات کشور در همین مدت حدود 
میزان  درصد   5.5 معادل  دستگاه  هزار   55
این  افزود:  است.وی  بوده  داخلی خودرو  تولید 
درصد رقم مناسبی برای تعامل با دنیای خارج 
فناوری ها و  با  تولیدکنندگان داخلی  و تطبیق 
تکنولوژی های روز دنیا است؛ ضمن اینکه با این 
و  گروه ها  نیازهای  از  بخشی  به  واردات  میزان 
دهک های خاص جامعه نیز جواب مثبت داده 
در  تجارت  توسعه  سازمان  است.رئیس  شده 
در  محدودیت   اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ 
واردات خودرو، مصرف کنندگان را از دسترسی 
به محصوالت کیفی دنیا محروم می کند، گفت: 
اوال باید تالش کنیم تولیدات داخلی را مطابق 
با نظر مصرف کنندگان و درسطح استانداردهای 
جهانی بسازیم تا زمینه رضایت مصرف کنندگان 
در  حاضر  درحال  هم  طرفی  از  و  شود  فراهم 
شرایط وفور منابع ارزی بسر نمی بریم که بتوان 
افزود:  داد.وی  واردات  اجازه  هرخودرویی  به 
که  می کند  ایجاب  واردات  هدفمند  مدیریت 
اولیه، واسطه ای  بر مواد  اولویت وارداتی کشور 
نیز  خودرو  برای  و  گیرد  قرار  ماشین آالت  و 
مهمترین ضابطه، رعایت ضوابط فنی و داشتن 
از سازندگان اصلی خودرو است که  نمایندگی 
در  این شرایط می تواند  رعایت  با  متقاضی  هر 

لیست شرکت های مجاز وارداتی قرار گیرد.
 

 حمل ونقل
آخرین وضعیت نوسازی ناوگان 

جاده ای کشور
با  کشور  مسافری  تعاونی های  انجمن  دبیر 
در  گذشته  ماه های  روال  طبق  اینکه  بیان 
تامین  برای  فراهم شدن مقدمات الزم  صورت 
رانندگان  جدید  اتوبوس های  خرید  مالی 
می زنند،  کلید  را  نوسازی  فرآیند  متقاضی 
ارائه  تسهیالت  شرایط  در  هنوز  کرد:  اعالم 
شده برای این ناوگان تغییری به وجود نیامده 
مطلب  این  بیان  با  عامری  است.احمدرضا 
قبل  سال  چند  از  که  همان طور  کرد:  تصریح 
برنامه ریزی برای ایجاد تغییر در شرایط ناوگان 
در  متقاضی  رانندگان  خورده،  کلید  جاده ای 
این حوزه آمادگی الزم را برای ایجاد تغییر در 
چند  هر  کردند.  اعالم  اتوبوس هایشان  شرایط 
برای  را  شرایط  کار  بخش های  از  بعضی  هنوز 
اجرای این نوسازی دشوار می کند.وی با اشاره 
اتوبوس های  میان  که  زیادی  قیمتی  فاصله  به 
اتوبوس های قدیمی وجود  با نرخ گذاری  جدید 
دارد، عنوان کرد: بخشی از این فاصله قیمتی با 
استفاده از تسهیالتی جبران می شود که دولت 
برای رانندگان فراهم آورده است اما همچنان با 
توجه به باال بودن این فاصله کار برای بسیاری 
در  نیز  شهری  بین  اتوبوس های  راننده های  از 
جابه جایی ناوگان شان دشوار است.دبیر انجمن 
این  به  پاسخ  در  کشور  مسافری  تعاونی های 
سوال که آیا امکان افزایش مبلغ تسهیالت برای 
با وجود  نیز گفت:  دارد  ناوگان وجود  نوسازی 
صحبت هایی که در طول این ماه ها مطرح شده، 
هنوز در عرصه عمل تفاوتی بر میزان تسهیالت 
از  و  نمی شود  مشاهده  رانندگان  به  شده  ارائه 
شرایطشان  در  تغییر  ایجاد  برای  آنها  رو  این 

فشارهای زیادی را متحمل می شوند.
 

 اصناف
اعتراض کسبه پالسکو قابل قبول نیست

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: واحدهای پاساژ 
نور محدود است و ما هر طور که جانمایی کنیم 
باز عده ای ناراضی هستند. این شکل از اعتراض 
در  ایران  اصناف  اتاق  نیست.رئیس  قبول  قابل 
گفت:  ایلنا  به  عید  بازار شب  وضعیت  خصص 
به طور کلی ما در تنظیم بازار مشکل داریم و 
این فقط مختص شب عید نیست. انتقال امور 
تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
بود  بزرگ  اشتباه  یک  کشاورزی  جهاد  وزارت 
کند.  کنترل  را  بازار  نتوانست  وزارتخانه  این  و 
نمایشگاه های  برگزاری  داد:  ادامه  فاضلی  علی 
مناسبتی از جمله بهاره یکی از همین مشکالت 
است. امروز دیگر روند برگزاری این نمایشگاه ها 
هر  است.  شده  تبدیل  مبتذل  کمدی  یک  به 
کسی یک نامه به فالن مقام مسول می نویسد و 
اول آن نامه می نویسد در راستای فرمایش مقام 
معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی لطفا 
این  کنید.  موافقت  نمایشگاه  این  برگزاری  با 
مقاومتی  اقتصاد  مفهوم  از  استفاده  سوء  یعنی 

و سوء استفاده از فرمایش رهبری.

سکه و ارز
سکه طرح جدید 5300 تومان 

گران شد
قیمت سکه طرح جدید با 5300 تومان افزایش 
به یک میلیون و 195 هزار و 600 تومان رسید، 
شد.در  تومان   3810 هم  دالر  نرخ  همچنین 
تهران،  آزاد  بازار  پنجشنبه  معامالت  جریان 
طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  قیمت 
جدید با 5300تومان افزایش به یک میلیون و 
195 هزار و 600 تومان رسید. همچنین قیمت 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک 
میلیون و 173 هزار تومان، نیم سکه 641 هزار 
تومان، ربع سکه 342 هزار تومان و سکه یک 
در  طال  اونس  شد.هر  تومان  هزار   216 گرمی 
بازارهای جهانی 1238 دالر و 30 سنت و هر 
گرم طالی 18 عیار نیز 115 هزار و 156 تومان 
شد.هر دالر آمریکا 3810 تومان، یورو 4135 
تومان، پوند 4824 تومان، درهم امارات 1059 

تومان و لیر ترکیه 1072 تومان است.

یادداشت خبر

گزارش جدیدی  مرکزی  بانک  اقتصاد:  گروه 
کرد  بینی  پیش  و  منتشر  اقتصادی  اوضاع  از 
سطوح  در  جاری  سال  پایان  تا  تورم  نرخ  که 
در  مرکزی  بماند.بانک  باقی  خود  رقمی  تک 
به  نگاهی  که  است  کرده  مطرح  روند  نشریه 
منتشره، حاکی  اقتصادی  آمارهای  و  اطالعات 
از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال 95 
خود  کاهش  روند  ادامه  در  تورم  نرخ  است. 
در  درصد   8.6 و  شهریور  در  و  درصد   8.8 به 
دیماه سال 95 رسیده است و پیش بینی می 
در سطوح  جاری  سال  پایان  تا  نرخ  این  شود 
گذشته  از  پس  و  بماند  باقی  خود  رقمی  تک 
تورم در مقطع سال تک رقمی  نرخ  25 سال 
شود. به گزارش ایبنا، عالوه بر این، رشد تولید 
ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال 95 در 
مقایسه با دوره مشابه سال قبل به 7.4 درصد 
رسیده است که حصول به چنین رشد از سال 
86 بی سابقه بوده است. اگر چه افزایش تولید 
در بخش نفت نقش مهمی در شکل دهی به 
رشد نیمه اول سال 95 ایفا کرده است. لیکن 
بررسی شاخص های جانبی حوزه تولید نشان 
های  بخش  سایر  در  بهبود  روند  که  دهد  می 
اقتصاد کشور نیر شروع شده است.در این میان، 
شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی )که 
بیش از 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت 
اول سال  ماهه  در شش  دهد(  تشکیل می  را 
95 نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 
3.5 درصد رشد داشته است. بررسی عملکرد 
های  فعالیت  رشته  تفکیک  به  مزبور  شاخص 
از  گروه   17 مثبت  رشد  نشانگر  اقتصادی 
این  است.  صنعتی  فعالیت  رشد   24 مجموع 
در حالی است که در شش ماهه اول سال 94 
تنها 8 گروه از 24 رشته فعالیت رشد مثبت را 
تجربه کردند.پیش بینی می شود با انتشار آثار 
ناشی از افزایش تولید و صادرات بخش نفت به 
یر  اقتصادی  رشد  اقتصادی،  های  بخش  سایر 
سال  همچنین  و  جاری  سال  در  کشور  نفتی 
آتی در وضعیت مناسبی قرار گیرد. همچنین 
با توجه به افزایش صادرات نفت خام ) با وجود 
قیمت های پایین تر نفت( و نیز رشد صادرات 
غیر نفتی گمرکی، تراز حساب جاری کشور در 
از مازاد مطلوبی  نیز  اول سال 95  شش ماهه 
می  انتظار  این  بر  است.افزون  شده  برخوردار 
اقتصادی  و  مالی  روابط  رود روند عادی شدن 
و  یاید  ادامه  همچنان  جاری  سال  در  کشور 
در حوزه  مثبتی  تحوالت  اقتصاد کشور شاهد 
تعامالت بانکی بین المللی و بهبود و گسترش 

ابزارهای تامین خارجی باشد.
تجزیه و تحلیل سیاست های اقتصادی

مجموعه تحوالت اقتصادی سال جاری حکایت 
از دستیابی توام به رشد اقتصادی باال و تورم 
دستاورد  این  حفظ  البته  که  دارند  پایین 

سازگاری  و  هماهنگی  متضمن  آن  تداوم  و 
لیکن  ارزی است.  پولی، مالی و  سیاست های 
در حوزه سیاست گذاری پولی، با وجود الزامات 
موجود در خصوص کنترل نرخ تورم و صیانت 
تورم،  مهار  زمینه  در  حاصله  های  موفقیت  از 
و  تولید  از  بانکی  نظام  های  حمایت  دلیل  به 
بانک  بر  ای  بودجه  شبه  تکالیف  برخی  نیز 
دارد.  قرار  باالیی  در سطح  نقدینگی  رشد  ها، 

بنابراین برای حفظ تورم در سطوح تک رقمی، 
اقتصادی  های  سیاست  تنظیم  در  است  الزم 
برای  پولی  های  سیاست  محدود  ظرفیت  به 
رشد  کنترل  و  شود  توجه  تولید  انگیزش 
سیاست  حوزه  در  انضباط  تقویت  و  نقدینگی 
های بودجه ای دولت در دستور کار قرار گیرد.
کاهش  درباره  مرکزی  بانک  اقدامات  وجود  با 
نرخ سود در بازار بین بانکی و بازبینی تدریجی 

نرخ های سود مورد عمل بانک ها در چارچوب 
نرخ  کماکان  اعتبار،  و  پول  شورای  مصوبات 
دارند  تورم  نرخ  از  معناداری  فاصله  های سود 
که این امر بیش از هر چیز به مشکالت ترازنامه 
ای بانک ها و تنگنای اعتباری موجود در شبکه 
نرخ  منظر، کاهش  این  از  است.  مربوط  بانکی 
فعالیت  مالی  تامین  و هزینه  بانکی  های سود 
های اقتصادی هم راستا با تحوالت نرخ تورم، 
بانکی  نظام  در  اصالحات الزم  انجام  به  منوط 
تاثیر  برنامه  این  اجرای  در  موفقیت  و  است 
نیز  و  سود  نرخ  آتی  تحوالت  بر  توجهی  قابل 
ارتقاء سالمت مالی شبکه بانکی کشور خواهد 
داشت.در حوزه سیاست های اعتباری، رویکرد 
غالب بانک مرکزی بر تامین سرمایه در گردش 
واحدهای  از  حمایت  نیز  و  تولیدی  واحدهای 
این  بر  است.  بوده  متمرکز  متوسط  و  کوچک 
تسهیالت  از  گردش  در  سرمایه  سهم  اساس، 
 1395 سال  ماهه   8 در  بانکی  شبکه  اعطایی 
در  رویکرد  این  است.  رسیده  درصد   65.2 به 
بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری 
به  پرداختی  تسهیالت  از  مزبور  سهم  و  شده 
این بخش به 84.0 رسیده است.عالوه بر این، 
بنگاه  مالی  تامین  ابالغ دستورالعمل  دنبال  به 
های کوچک و متوسط از سوی بانک مرکزی 
در اردیبهشت ماه سال 95 و تشکیل کارگروه 
های استانی، سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی 
متقاضی دریافت تسیهیالت با هدف شناسایی 
تولیدی متقاضی دریافت  و گزینش واحدهای 
تسهیالت راه اندازی شده است که از عملکرد 
واحدها  این  مالی  تامین  در خصوص  مناسبی 
برخوردار بوده است.عالوه بر این نظام بانکی در 
تامین مالی طرح خرید تضمینی گندم،  قالب 
کشاورزی  بخش  از  نیز  موثری  های  حمایت 
اقدامات نقش موثری  این مجموعه  داشته که 
 95 ساال  در  تولیدی  های  فعالیت  بهبود  در 

داشته اند.
در حوزه سیاست های ارزی، حفظ ثبات بازار 
بنیادین  متغیرهای  تحوالت  به  توجه  و  ارز 
تعیین کننده نرخ ارز مورد توجه بانک مرکزی 
بازار  مناسب  ثبات  وجود  با  البته  است.  بوده 
آذر و دی  اول سال جاری در  ماهه  ارز در 8 
به دلیل تقویت دالر در مقابل سایر  سال 95 
ارزها، افزایش تقاضای ارز مسافری )حضورر در 
مراسم اربعین و سال نو میالدی( کاهش عرضه 
ارز از سوی صادرکنندگان و همچنین انتظارات 
شکل گرفته در خصوص نتایج انتخابات ریاست 
های  فعالیت  برخی  بروز  و  آمریکا  جمهوری 
افزایش  آزاد  بازار  در  دالر  نرخ  بازی،  سفته 
یافت. لیکن به دلیل ماهیت روانی نوسانات یاد 
اواخر  از  ارز  نرخ  و اصالحی  نزولی  روند  شده، 
آذر آغاز شد و بازار ارز مجددا در مسیر اعاده 

ثبات قرار گرفت.

کارنامه بانک مرکزی نشان داد:

پیدا و نهان تورم و وضعیت اقتصادی کشور

دارایی های خارجی بانک مرکزی ۴.7 درصد کاهش یافت
خالصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی حکایت از کاهش 4.7 درصدی دارایی های خارجی 
این بانک در آذرماه امسال نسبت به اسفند سال قبل دارد.بررسی خالصه دارایی های و بدهی 
های بانک مرکزی ، نشان می دهد که دارایی های خارجی در پایان آذر ماه امسال با 4.7  درصد 
کاهش نسبت به اسفند سال قبل، به 3352 هزار میلیارد ریال رسیده است.در این میان بدهی 
بخش دولتی به بانک مرکزی با 17.5 درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل، به 611.6 هزار 
میلیارد ریال رسیده است.در این میان حجم اسکناس و مسکوک در پایان آذرماه امسال نسبت 
به پایان اسفندماه سال گذشته 102.9 درصد رشد داشته و به رقم 62.1 هزار میلیارد ریال رسید.
همچنین در آذرماه امسال، در این بخش سپرده بانک ها و موسسات اعتباری با 18 درصد رشد 
نسبت به اسفندماه سال قبل به 1270.9 هزار میلیارد ریال رسید و سپرده های بخش دولتی نیز 

با رشد 11.9 درصدی نسبت به اسفندماه 94 به 378.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافت

نقدینگی 118۴ تریلیون تومان شد
تازه ترین گزارش بانک مرکزی، از رسیدن نقدینگی به حدود 1184 تریلیون تومان حکایت 
دارد. حجم کل دارایی های بانک مرکزی به 518 هزار میلیارد تومان رسید.حجم نقدینگی در 
آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28.1 درصد رشد کرده است. بر این اساس، 
حجم نقدینگی کشور در آذرماه امسال به یک هزار و 184 هزار میلیارد تومان رسید. در آذرماه 
سال 1394 حجم نقدینگی 925 هزار میلیارد تومان بود.در این میان، از کل نقدینگی کشور 
در آذرماه سال 1395، سهم پول 154هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
تومان  میلیارد  هزار   30 و  یک هزار  نیز  شبه پول  سهم  است.  داشته  رشد  درصد   33 گذشته 
گزارش شده که 27.4 درصد نسبت به آذرماه 1394 افزایش پیدا کرده است.براساس آمارهای 
تجاری،  بانک های  )شامل  کشور  بانکی  سیستم  دارایی های  کل  حجم  مرکزی،  بانک  جدید 
تخصصی، بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی( در انتهای پاییز امسال به 2778 
هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به آذر 1394 حدود 17.2 درصد افزایش پیدا کرده 
است. البته که به دلیل ماهیت ترازنامه ها، مقدار بدهی های شبکه بانکی نیز دقیقا معادل با 

همین عدد بوده است.

واردات  فدراسیون  مدیره  هیات  عضو 
12و  به  نزدیک  ساالنه  اینکه  بیان  با  ایران 
داخل  به  همراه  تلفن  گوشی  میلیون  نیم 
کشورقاچاق می شود، گفت: بخش خصوصی 
در انتظار رجیستر شدن گوشی های موبایل 

است.
واردات  آمار  خصوص  در  غروی  حسین 
تقاضای  داشت:  اظهار  همراه  تلفن  گوشی 
14میلیون  حدود  ساالنه  ما،  کشور  در  بازار 
دستگاه است که طبق برآوردهای اعالم شده 
10درصد  از  کمتر  رسمی،  مراجع  سوی  از 
داده  پوشش  قانونی  واردات  طریق  از  آن 
دیگر  عبارت  به  اینکه  بیان  با  شود.وی  می 
گوشی  میلیون  نیم  12و  به  نزدیک  ساالنه 
تلفن همراه به داخل کشورقاچاق می شود، 
می  ایجاد  که  سوالی  حال   : گفت  مهر  به 
 1 ماهیانه  نقل  و  حمل  که  است  این  شود 
در  چگونه  قاچاق،  گوشی  دستگاه  میلیون 
کشور صورت می گیرد و امنیت شبکه ورود 
و توزیع آن چگونه تامین می شود که خبری 
از شناسایی و دستگیری مجرمان آن شنیده 

نمی شود؟
وقوع  از  موضوع حاکی  این  غروی،  گفته  به 

است.  کشور  اقتصادی  در  اختالل جدی  دو 
اعتراف کنیم علی رغم همه  باید  اینکه  اول 
خصوصی  بخش  در  که  هایی  شایستگی 
بازار  تامین  دارد،  وجود  دار  شناسنامه 
واگذار  قاچاقچیان  به  که  سالهاست  کشور 
ها  دستگاه  برخی  اینکه  دوم  و  است.  شده 
و سازمان ها در این فرایند مقصر هستند و 
ناخواسته جاده صاف کن قاچاق  یا  خواسته 
هر  قیمت  اگر  کرد:  تصریح  اند.غروی  شده 
گوشی تلفن همراه را به طور میانگین 200 
 2.5 حدود  ساالنه  بگیریم،  نظر  در  دالر 
توسط  کشور،  این  سرمایه  از  دالر  میلیارد 
بلعیده  اقتصاد  زیرزمینی  و  پنهان  بخش 
واردات  با  کشور  یک  برای  این  و  شود  می 
تمام  فاجعه  یک  دالری،  میلیارد   50 حدود 

عیار است.
ایران  واردات  فدراسیون  مدیره  هیات  عضو 
ادامه داد: مجموع حقوق از دست رفته دولت 
عوارض  و  حقوق  پرداخت  عدم  ناحیه  از 
افزوده،  ارزش  مالیات  همچنین  و  گمرکی 
بالغ بر 350 میلیون دالر در سال می شود 
و البته به این عدد باید درآمد از دست رفته 

ناشی از مالیات عملکرد را هم اضافه کرد. 

توافق  از  کار  عالی  شورای  کارگری  عضو 
فرمول هزینه  تعیین  برای  اجتماعی  شرکای 
سبد معیشت کارگران خبرداد.علی خدایی به 
مهر گفت: بعد از برگزاری چندین جلسه بین 
کارفرمایی  کارگری،  تشکل های  نمایندگان 
مزد، چهارشنبه  تعیین  در خصوص  دولت  و 
نمایندگان  بین  مشترکی  نشست  گذشته 
شوراهای  عالی  کانون  کارگری  تشکل های 
صنفی  انجمن های  عالی  کانون  کار،  اسالمی 
نماینده  نمایندگان کشور و  کارگران، مجمع 
اتحادیه پیشکسوتان کارگری برگزار و بر سر 
سیاست گذاری های تعیین فرمول هزینه سبد 
شد.وی  توافق  کارگری  خانواده  یک  زندگی 
با اشاره به آخرین وضعیت تصمیمات گرفته 
بیان  با  نیز  مزد  تخصصی  کارگروه  در  شده 
دو  معیشت  سبد  و  تورم  تردید  بدون  اینکه 
معیار مهم در فرآیند تعیین حداقل دستمزد 
دیده  یکدیگر  کنار  در  باید  که  است  ساالنه 
جلسات  راستا  همین  در  داد:  ادامه  شود 
گذشته  سال  از  متفاوت تر   96 مزد  کارگروه 
اولیه  توافقات  طبق  طوریکه  به  شد  برگزار 
و  کارفرمایان  اجتماعی)کارگران،  شرکای 
سبد  هزینه  و  اقالم  تعیین  بررسی  دولت( 

گرفت  قرار  جلسات  این  اولویت  در  معیشت 
صورت  نیز  طرفین  بین  توافقاتی  امروز  تا  و 
کار  عالی  شورای  کارگری  است.عضو  گرفته 
این،  بر  عالوه  کارگروه  جلسات  در  افزود: 
فرمول تعیین سبد معیشت کارگران با توافق 
تعیین  نیز  کارفرمایی  و  کارگری  نمایندگان 
نیز  خانوار  بُعد  شاخص  البته  که  است  شده 
شود.خدایی  مشخص  طرفین  توافق  با  باید 
خصوص  در  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
اقالم سبد معیشت با کارفرمایان توافق شده 
است یا خیر گفت: آنچه که تا کنون در این 
سیاست ها  تعیین  بوده،  توافق  مورد  زمینه 
بین  معیشت  هزینه  سبد  شاخص های  و 
این  که  است  کارگری  رسمی  تشکل های 
در  گرایی  جانبه  سه  رعایت  با  باید  موضوع 
کارگروه مزد نیز بررسی و نهایی شود.خدایی 
درباره زمان توافق بر سر اقالم سبد معیشت 
بین سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در 
با توجه به توافقات کلی  کارگروه مزد گفت: 
دو  تا  یک  طی  رود  می  انتظار  شده  حاصل 
جلسه آینده کارگروه مزد، درباره جزئیات این 
اجتماعی  بین شرکای  معیشت  و سبد  اقالم 

توافق شود.

90 درصد گوشی های بازار قاچاق است
 سود 35۰ میلیون دالری قاچاقچیان

شرکای اجتماعی به توافق رسیدند

تعیین فرمول هزینه معیشت کارگران

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شناسایی 
فراوانی داشتند،  مالیاتی  تراکنش های  افرادی که 
گفت:  بودند،  نداده  تشکیل  مالیاتی  پرونده  اما 

شیفته پست وزارت نیستم.
گفت:  مقاومتی  اقتصاد  محوریت  با  نیا  طیب  علی 
مهمترین منبع اطالعاتی که باید برای انجام امور 
مالیاتی از آن استفاده کنیم، سامانه جامع مالیاتی 
بانک  با  الزم  تفاهمات  اساس،  این  بر  که  است 
مرکزی انجام و زمینه های قانونی فراهم شده بود 
که بانک مرکزی در حال فراهم کردن شرایط الزم 
است که این اطالعات را در اختیار سیستم مالیاتی 

قرار دهد.

تمرکز بر روی مودیان مالیاتی پرریسک
در  مردم  اقتصادی  بهبود وضعیت  به  اشاره  با  وی 
جلوگیری  ما  هدف  گفت:  مقاومتی  اقتصاد  سایه 
به  نسبت  پذیری  آسیب  کاهش  و  نوسانات  از 
البته  میان  این  در  است،  المللی  بین  های  تکانه 
و  نفت  به  وابستگی  کاهش  اصلی  مجاری  از  یکی 
نحوی  به  است،  نفتی  درآمدهای  به  دولت  بودجه 
نفتی  درآمدهای  جایگزین  مالیاتی  درآمدهای  که 
درآمدهای  افزایش  البته  گفت:  نیا  شود.طیب 
واقعی  به بخش  مالیات  تحمیل  معنای  به  مالیاتی 
از  تا  داریم  تالش  بلکه  نیست،  تولید  و  اقتصاد 

مالیاتی  خالهای  پوشش  و  افراد  شناسایی  طریق 
افزود: وقتی که اطالعات ما  کار را پیش بریم.وی 
الکترونیکی  صورت  به  ما  سیستم  شود،  تکمیل 
مودیان مالیاتی را ارزیابی می کند، اما باید توجه 
اظهارنامه  باید حتما  مالیاتی  مودی  که هر  داشت 
به سازمان امور مالیاتی تسلیم کند؛ البته در طرح 
اظهارنامه  بلکه  داشت؛  نخواهیم  اظهارنامه  جامع 
حاصل  سامانه،  در  موجود  اطالعات  قالب  در  را 
بر  را  وصول  و  تشخیص  عملیات  و  کرد  خواهیم 
کرد.وزیر  خواهیم  متمرکز  پرریسک  مودیان  روی 
که  هم  اکنون  هم  افزود:  دارایی  و  اقتصادی  امور 
مودیانی  از  برخی  نشده،  تکمیل  ما  اطالعات  همه 
کرده  شناسایی  را  بودند  مالیاتی  فرار  دارای  که 
از  بیش  توانستیم  که  است  حالی  در  این  ایم؛   
سیستم  اینکه  ضمن  بگیریم؛  مالیات  برابر   300
مرکز اطالعات مالی ما هم با توجه به اینکه وزارت 
اقتصاد، مسئول مبارزه با پولشویی است، اطالعات 
الزم را در اختیار سازمان مالیاتی قرار می دهد.به 
شناسایی  مالیاتی  مودیان  اکنون  نیا،  طیب  گفته 
اما  داشتند؛  فراوانی  مالیاتی  تراکنش  که  اند  شده 

پرونده مالیاتی ارایه نکرده بودند.

شیفته وزارت نیستم، اما خسته هم نشده ام
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما از مسئولیت 

خسته شده اید، تصریح کرد:  آنچه که مسلم است 
تشنه  و  گرسنه  دیگری،  انسان  هر  مثل  هم  من 
تا  صبح  اول  از  اگر  هم  شما  شوم،  می  خسته  و 
خسته  قطعا  کنید  کار  مستمر  طول  به  شب  ده 
می شوید، اما اگر شب استراحت کنید، فردا صبح 

پرانرژی حاضر خواهید شد.
یک  کرد:  خاطرنشان  یازدهم،  کابینه  عضو  این 
خبری منتشر شد مبنی بر اینکه من خسته شده 
ام، در حالیکه قطعا در مصاحبه من با روزنامه ای 
که متن را منتشر کرده بود، این نکته مطرح نشده 
است، اما باید توجه داشت هیچ یک از ما در دولت، 
شیفته پست و مقام و وزارت نیستیم و اگر قبول 
کردیم در این شرایط حساس، مسئولیت به عهده 
بگیریم، به خاطر این است که اقتصاد ما در شرایط 
حساس قرار دارد و این وظیفه من و ایرانیان دیگر 
است که در این شرایط، سعی کنیم از تمام توان 

خود برای خدمت به مردم استفاده نماییم.
وی اظهار داشت: من این را یک وظیفه می دانم و 
ظرف سه سال گذشته که این فرصت برای وزارت 
در اختیار من بود، دانش محدودی را که در اختیار 
دارم و تجربه ای که از گذشته آموختم را به کار 
بستم تا در اختیار مردم باشم و در آینده نیز، خادم 
سربلندی  و  عزت  برای  و  بود  خواهم  ایران  مردم 

ایران تالش می کنیم.

تصویب یازده میلیارد دالر سرمایه گذاری 
مستقیم

طیب نیا در بخش دیگری از این گفتگو، با اشاره به 
دالر سرمایه  میلیارد  برای جذب هفت  هدفگذاری 
خارجی در سال جاری گفت: اکنون بعد از گذشت 
یازده ماه از سال، بیش از یازده میلیارد دالر سرمایه 
روند  و  است  رسیده  تصویب  به  مستقیم  گذاری 
کار آن ادامه دارد.وی با بیان اینکه رشد اقتصادی 
های  سرمایه  و جذب  گذاری  سرمایه  بدون  ایران، 
خارجی امکان پذیر نیست، خاطرنشان کرد: یکی از 

راهکارهای جذب سرمایه برای کشور، جذب سرمایه 
این  ما  این اساس تمرکز  بر  گذاران خارجی است؛ 
است که دانش فنی را هم بتوانیم همراه با سرمایه 
وارد کشور کنیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه 
داد: نکته حائز اهمیت این است که اگر بخواهیم در 
حوزه جذب سرمایه های خارجی موفق باشیم، باید 
کنیم  فراهم  را  گذاران  سرمایه  برای حضور  زمینه 
بهبود فضای کسب و کار  به  امر هم قطعا  این  که 

نیاز دارد. 

وزیر اقتصاد خبر داد؛

شناسایی ثروتمندانی که پرونده مالیاتی نداشتند



زندگی ، پیشکشی است برای شاد زیستن .
ارد بزرگ

در قالب مجموعه داستانک؛

»از سوراخ در« وارد بازار کتاب شد

مجموعه داستان »از سوراخ در«، نوشته فاطمه 
بن محمود و ترجمه رحیم فروغی، جدیدترین 
نشر  بزرگسال  کتاب ها  مجموعه   در  عنوان 

پیدایش است.
متولد  بن محمود  فاطمه  مهر،  گزارش   به 
این  در  است.  معلم  و  فلسفه خوانده  تونس ، 
کتاب مجموعه ای از داستانک های )داستان های 
مینی مال چندخطی( این نویسنده تحت عنوان 
دو دفتر و به نام های  »از سوراخ در« و »جنگل 

در خانه« گردآوری شده است.
و  است  بی تکلف  و  ساده  بسیار  بن محمود  نثر 
همچون  مختلفی  مضامین  او  داستانک های 
این  دربردارد.  را  و...  عشق  زندگی،  عرفان، 
داستان های مینی مال گاهی با طنز نیز همراه 
می شود. »از سوراخ در« از زبان عربی به فارسی 
ترجمه شده و به تازگی با قیمت 11000 تومان 
کتابفروشی ها  راهی  پیدایش  انتشارات  از سوی 

شده است.

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/24   طلوع آفتاب 6/47 
اذان ظهر 12/18  اذان مغرب 18/08

در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست 
 نقطه دوده که در حلقه ی جیم افتاده است

زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذرا 
 چیست؟ طاوس که در باغ نعیم افتاده است

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس 
برای  الزم  اعتبارات  و  زیرساخت  گفت:  گردشگری 
شکل گیری بازارچه های دائمی صنایع دستی کشور 
را پیش بینی کردیم. فکر می کنم در ماه های آینده 
صنایع  زنجیره ای  فروشگاه های  شکل گیری  شاهد 

دستی به نمایشگاه های دائمی باشیم.
سومین  افتتاحیه  حاشیه  در  احمدی پور  زهرا   
ایران سرزمین  کرد:  بیان  »عیدانه«  ملی  نمایشگاه 
تنوع است و این تنوع فرهنگی کمک کرده است تا 
ما محصوالت متنوع صنایع دستی را داشته باشیم که 

با توجه به تفاوت هایی که در مناطق مختلف کشور 
داریم محصوالت متنوعی را خلق و به یک جاذبه 
جدی در ایران تبدیل شوند. ما در بخش گردشگری 
روی این تنوع، سرمایه گذاری می کنیم و از مردم 
دعوت می کنیم با سفر کردن این تنوع ها را ببینند و 

نسبت به آن شناخت پیدا کنند.
احمدی پور درباره برنامه سازمان درباره حوزه صنایع 
دستی در سال 96 گفت: سعی می کنیم در تهران 
دائمی  فروشگاه های  و  نمایشگاه  استان ها  مراکز  و 
همچنین  باشیم،  داشته  را  کشور  دستی  صنایع 

داشت.  به صورت شبکه ای خواهیم  نمایشگاه هایی 
اقدامات ما در زمینه  از دیگر  بحث فروش مجازی 
فروش و معرفی صنایع دستی است. در بحث اقتصاد 
مقاومتی پیش بینی می کنیم اگر بخواهیم به اقتصاد 
معیشتی ورود و به جوامع محلی کمک کنیم، صنایع 
دستی می تواند یکی از ارکان توسعه جوامع محلی 
برای  جدی  تاکید  سازمان  دلیل  همین  به  باشد. 
تقویت این بخش دارد. نمایشگاه عیدانه صنایع دستی 
از 28 تا اول اسفندماه در سالن های 10 و11 محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی دایر است.

خصوص  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
گرفتن  نظر  در  و  خبرنگاران  مسکن  نداشتن 
گفت:  قشر،  این  برای  کم بهره  تسهیالت 
به  کم بهره  تسهیالت  پرداخت  برای  پیگیری 
ارشاد  وزارت  کار  دستور  در  رسانه  اصحاب 
است و به همین منظور هم جلسه ای با بانک ها 
برگزار می شود، ضمن اینکه به دنبال معافیت 

مالیاتی برای اصحاب رسانه هستیم.
به گزارش پیام زمان از وزارت ارشاد سیدرضا 
صالحی امیری  در نشست با اصحاب رسانه در 
یاسوج افزود: مبنای ما در کشور برای اجرای 
صحنه ای در حوزه موسیقی شرع و قانون است.

وزارت  قطعی  سیاست  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فرهنگ و ارشاد اجرای قانون و شرع در حوزه 
ابعاد  موسیقی  کرد:  اظهار  است،  موسیقی 
مختلفی مانند موسیقی سنتی، آئینی، مقامی، 
این  تاریخ  در  که  دارد  دیگر  ابعاد  و  محلی 

سرزمین ریشه دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد: 
موسیقی بخشی الینفک از فرهنگ ملی ما و 
دردهای  و  نیازها  از  بخشی  بیان  برای  زبانی 
جامعه است. موسیقی یک نیاز جامعه است و 
جامعه ایران در ادوار تاریخی با این هنر انس 

گرفته و با آن زیسته است.
صالحی امیری تصریح کرد: موسیقی بخشی از 
مصرف فرهنگی جامعه به خصوص نسل جوان 
است و در چند ماه گذشته همانند قبل فعالیت 
موسیقی در کشور به مفهوم اجرای زنده وجود 

دارد.
این  تاکید  قابل  و  مهم  نکته  داد:  ادامه  وی 
است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صرفا 
را  بحث  این  و  نمی شود  در موسیقی خالصه 
انحرافی می دانم و به نوعی بازی سیاسیون در 

زمین فرهنگ تلقی می کنم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد: مرکز 
و مرجع اصلی تولید، توزیع و مصرف موسیقی 

با  سیما  و  صدا  است.  سیما  و  صدا  ایران  در 
مصرف  و  توزیع  تولید،  درصد   53 ظرفیت 

موسیقی ایران را دارد.
پرداخت  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
ماه  یارانه مطبوعات در 9  تومان  میلیارد   64
ابتدای امسال خبر داد و افزود: باید یارانه ها در 
وزارت فرهنگ و ارشاد بازنگری شود نه تنها در 
باید  تمامی حوزه ها  در  بلکه  حوزه مطبوعات 

تدوین  آینده  برای  راهبردی  و  آسیب شناسی 
شود.

ظرفیت   باید  اینکه  بیان  با  صالحی امیری 
انتقال  کرد:  اظهار  گرفت،  جدی  را  استان ها 
نقاط  تمامی  به  برنامه ها  و  امکانات  تمامی 
باید  جشنواره ها  و  نمایشگاه ها  است،  کشور 
را  استان ها  استعدادهای  و  بروند  استان ها  به 

شناسایی کنیم.

وزیر ارشاد:

پرداخت تسهیالت کم بهره به اصحاب رسانه 
در دستور کار وزارت ارشاد است

عاطفه رضوی بازیگر سرشناس سینما و تاتر به نمایش 
”کابوس حضرت اشرف“ به کارگردانی حسین پاکدل 
پیوست. عاطفه رضوی قرار است در این نمایش در نقش 

شوکت  الملوک به ایفای نقش بپردازد. 
کار  که  تئاتر  و  سینما  بازیگر سرشناس  رضوی  عاطفه 
هنری خود را از سال 65 با بازی در فیلم آنسوی آتش 
شروع کرد به مدت سه دهه در تعدادی از آثار شاخص 
سینما نقش آفرینی کرد و با کارگردانان بزرگ کشور از 
تقوایی،  ناصر  ابراهیم مختاری،  عیاری،  کیانوش  جمله، 
رخشان بنی اعتماد، سیروس الوند، رسول مالقلی پور، 
از  داشت،  و... همکاری  لطیفی، سعید سلطانی  حسین 
آثار ماندگار او می توان به زینت، نرگس، چهره، کشتی 
یونانی، نجات یافتگان و... اشاره کرد، عاطفه رضوی در 
تئاتر هم خوش درخشید و در نمایش های رقص زمین، 
حضرت واال، امر ملوکانه، یک صبح ناگهان، برنارد مرده 
است و... بازی کرد و سال 89 بخاطر بازی در در نمایش 
الملل  بین  بازیگر در بخش  بهترین  حضرت واال جایزه 

جشنواره تئاتر فجر را دریافت کرد.
این نمایش پربازیگر بناست عالوه بر سه اجرا در روزهای 
پایانی جشنواره بین المللی تئاتر فجر، اجرای عمومی خود 
تا  ایرانشهر  تماشاخانه  ناظرزاده کرمانی  تاالر  در  را هم 
پایان سال 95 ادامه دهد . متن »کابوِس حضرت اشرف« 
توسط حسین پاکدل پس از مدت ها تحقیق و پژوهش 
نوشته شده و در اجرای این نمایش »ایمان افشاریان« با 

سمت دراماتوژ با پاکدل همکاری می کند.  

بخش  ظرفیت های  و  »تئاتر  المللی  بین  سمینار 
ایران و  از  ارائه 30 مقاله پژوهشی  با  غیر دولتی« 

کشورهای مختلف جهان برگزار می شود.
و  تئاتر  المللی  بین  سمینار  زمان،  پیام  گزارش  به 
اسفند   17 تا   15 از  دولتی  غیر  بخش  ظرفیت های 
ماه 1395 در تاالر مشاهیر مجموعه تئاتر شهر تهران 
پژوهشی  و  علمی  مقاله   30 روز  سه  طی  و  برگزار 
این  در  شد.  خواهد  ارائه  تئاتر  صاحبنظران  سوی  از 
سمینار سه روزه 16 مقاله از ایران و مقاالتی از کشور 
 ، اسپانیا  آذربایجان،  مکزیک،  ایتالیا،   ، روسیه  های 
 ، ،آلمان  ارمنستان  مجارستان،   ، گرجستان   ، نیجریه 

هند و قزاقستان ارائه می شوند.
ظرفیت های  و  تئاتر  المللی  بین  سمینار  علمی  هیات 
بخش غیر دولتی را دکتر حسین سلیمی ، دکترعلی 
منتظری ، دکتر فرهاد مهندس پور ، دکتر محمدباقر 
قهرمانی و حمیدرضا شش جوانی و دبیری آن را نیز 
دکتر مهرداد رایانی مخصوص بر عهده دارند. سمینار 
»تئاتر و ظرفیت های بخش غیر دولتی« که با ریاست 
میزگرد   7 برگزاری  با  می شود  برگزار  شفیعی  مهدی 
در محورهای موضوعی ضرورت ها، قوانین، فرصت ها و 
الگوهای  و  نمونه ها  تئاتر،  دولتی  غیر  در بخش  موانع 
موفق در بخش غیر دولتی تئاتر، شناخت ظرفیت های 
بخش غیر دولتی تئاتر )بازاریابی، توسعه ی مکان های 
اجرا، تبلیغات، اطالع رسانی و...(، رابطه   تئاتر خصوصی 
نظارت،  مقررات،  و  قوانین  )اقتصاد،  دولتی  بخش  و 
و  حمایت  در  صنوف  نقش  و  ضرورت  و...(،  هدایت 
تخصصی  )مؤسسات  تئاتر  دولتی  غیر  بخش  ارتقای 
تئاتر(، نقش دانشگاه در تقویت فعالیت های بخِش غیر 

دولتی تئاتر در طول 3 روز همراه خواهد بود.

در   2016 کن  جشنواره  کوتاه  فیلم های  از  گزیده ای 
طی  که  ثانیه ای  فیلم های 100  جشنواره  یازدهمین 
و  تهران  اسفندماه سالجاری در  تا ششم  روزهای چهارم 
در پردیس سینمایی آزادی برگزار می شود؛ به نمایش در 

می آیند.
به گزارش پیام زمان ازروابط عمومی جشنواره بین المللی 
فیلم های 100 ثانیه ای با اعالم این خبر افزود: برای نخستین 
بار  در جشنواره های ایران، نمایش گزیده ای از بخش ویژه 
  short filmفیلم های کوتاه جشنواره کن 2016 با عنوان

corner پیش بینی شده است.
در این خبر آمده است: پیش بینی این بخش قطعا می تواند 
برای عالقمندان سینما بویژه، فیلمسازان و فعاالن سینمایی 
حوزه فیلم های کوتاه و مستند و دانشجویان و هنرجویان 

سینمایی موثر و مفید باشد.
روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای 
همچنین اضافه کرد: در این دوره جشنواره، عالوه بر گزیده 
فیلم های کوتاه جشنواره کن 2016، آثاری از جشنواره های 
مطرح جهان از جمله: جشنواره فیلم های60 ثانیه دانمارک، 
جشنواره 60 ثانیه ای پاکستان، جشنواره 60 ثانیه ای هند، 
جشنواره 100 ثانیه ای بوستون،  ویدیو میکر ایتالیا و … 

نمایش داده می شوند.
یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای از 4 تا 
6 اسفندماه سالجاری به دبیری علی قربانی در تهران برگزار 

می شود

عاطفه رضوی به ”کابوس حضرت 
اشرف“ پیوست

30   مقاله و 7 میزگرد در سمینار بین المللی 
»تئاتر و ظرفیت های بخش غیر دولتی«

نمایش گزیده ای از فیلم های کوتاه کن 
2016 در جشنواره فیلم های 100 ثانیه ای

امروز با حافظ

نامزدهای مدال »کارنگی« معرفی شدند
بیست کتاب به فهرست نامزدهای 
»کارنگی«  مدال  ادبی  جایزه 
قدیمی ترین رویداد ادبی انگلیس در 

حوزه ادبیات کودک راه یافتند.
عنوان  به  برگزیده  اثر   20 نام   
ادبیات  جایزه  نهایی  نامزدهای 
کودک »کارنگی«، مهمترین رویداد 
ادبیات  حوزه  در  انگلستان  ادبی 
کودک اعالم شد. از جمله مهمترین 
ادبی  جایزه  این  امسال  نامزدهای 

می توان به اخرین کتاب نوشته »مال پیت« به نام »بِک« اشاره کرد که 
پس از مرگ او توسط دوست رمان نویسش »مگ روسوف« تکمیل شد.

»اوبری و یوت وحشتناک« از »هورایتو کلر«، »راهنمای اسپوتنیک برای 
زندگی روی زمین« نوشته »فرانک کوترل بویس«، »نشدن« از »جنی 
ُدوانهام«، »استخوان اسپارو« نوشته »زانا فرایلون«، »چگونه ناپدید نشویم« 
از »کلر فرنیس«، »بوی خانه های مردم« نوشته »بونی سو-هیچکاک«، 
رمان »در گوش من زمرمه کن« به قلم »نیک لِیک«، »پسر بیتل« از 
»ام جی لئونارد«، »ستاره های اکتبر« نوشته »گلنا میالرد«، »صلح« نوشته 
»سارا پنی بکر«، »خط آهن« از »فیلیپ ریو«، »مدار مشتری« نوشته 
»گری اشمیت«، »شگفت انگیزها« از »برایان سلزنیک«، »نمک در دریا« 
از »روتا سپیتیس«، »جزیره« نوشته »نیکی سینگر«، »در رویای خرس« 
به قلم »میمی تبو«، »سفر در زمان با همستر« از »راس ولفورد«، »گرگ 
توخالی« از »الرن ُولک« و »شیر مار« از »جف زنتر« دیگر نامزدهای 
جوایز مدال »کارنگی« 2017 را تشکیل می دهند که شامل مجموعه ای از 

نویسندگان نه چندان نام آشنا و مشهور است.
نام »کریس ریدل« نیز برای کتاب مصورش »یک آغوش بزرگ« و کتاب 
»هری پاتر و سنگ جادو« نوشته »جی .کی. رولینگ« با تصویرگری  
»جیم کی« در میان نامزدهای اولیه مدال »کیت گرین وی« دیده می شود.

همکاری یک ایرانی با دایرة المعارفی چاپ شده در آمریکا
یک پژوهشگر و مدرس ایرانی بخشی از یک دایرة المعارف رخدادهای 
محوری در تاریخ ادیان را که در آمریکا به چاپ رسیده، تالیف کرده است.

دین  تاریخ  کرد:  اظهار  دایرة المعارف  این  درباره   ، حاجیان فرد  رامین 
و باورهای معنوی آدمی شاید به قدمت زندگی او در این کره خاکی 
باشد. برخی از رخدادهای مرتبط با دین، سرنوشت عده زیادی از مردم 
را دستخوش تغییر کرده و همچون نقطه ای برجسته بر محور پیش رونده 
تاریخ خودنمایی می کند. او ادامه داد: دایرة المعارف رخدادهای مهم در 
دین با حمایت دانشگاه فلوریدا در »جکسون ویل« و با ویراستاری پروفسور 
»اندرو هولت« و »فلورین کورتا« توسط انتشارات »آ-ب-سی سلیو گرین 
وود« در اواخر سال 2016 میالدی در سه جلد منتشر شد و در 1047 

صفحه، مهم ترین وقایع تاریخ ساز دینی ثبت شده است.
این پژوهشگر که شش مدخل از این دایرة المعارف را تألیف کرده است، 
درباره همکاری اش با دست اندرکاران تهیه آن،  به ایسنا گفت: همکاری و 
ارتباط من با عده ای از پژوهشگران در حوزه مطالعات ایران و هند در خارج 
از کشور شروع شد. حدود دو سال پیش نیز با ویراستاران دایرة المعارف 
یادشده آشنا و در جریان تماس با آن ها بخش هایی را برگزیدم و شروع به 

پژوهش و نگارش کردم.

آنسوی آبها

آگهی مناقصه  
شهرداری پاوه به استناد موافقتنامه های سال 1395 ،درنظر دارد اجرای پروژه 

ذیل را ازمحل اعتبارات عمرانی - استانی به مناقصه بگذارد.
لذا از کلیه ، شرکتهای دارای صالحیت که مایل به شرکت در این مناقصه می 
باشند دعوت به عمل می آید که از روز شنبه مورخ 95/11/30  تاپایان وقت اداری 
روز دوشنبه مورخ 95/12/9 در ساعات اداری غیر از ایام تعطیل جهت دریافت 
اسناد مناقصه به واحد ذیحسابی شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء- خیابان امام محمدغزالی 
مراجعه واسناد مربوطه را پس از تکمیل تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95/12/19 به 
تلفن 08346122819 تماس  با شماره  بیشتر  اطالعات  ویا جهت کسب  واحد حراست تحویل 

حاصل نمایند:  

آگهی مزایده عمومی شماره 99
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن در نظر دارد امالك مشروحه با مشخصات زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. 
لذا متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید از محل تا پایان وقت اداری به آدرس: تنکابن، ولی آباد، دانشگاه آزاد 
اسالمی، مدیریت عمران مراجعه نمایند. ضمناً یک درصد مبلغ موضوع کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
حساب 010505960596005 بانک ملی شعبه دانشگاه کد 9861 واریز گردد. بدیهی است دانشگاه در قبول یا رد پیشنهادات 

مختار است و هزینه درج آگهی در روزنامه فرهیختگان و محلی برعهده برنده مزایده می باشد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 54270516-011 تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی دانشگاه آزاداسالمی واحد تنکابن

ردیف

1

2

شرح

زمین فقیه محله ششدانگ

ساختمان خوابگاه 
دانشجویی کوچه امید

عرصه به متر مربع

۴7275

375

اعیان به متر مربع

--

776

قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری

۴50.000 ریال به ازای هر متر مربع

5.825.000.000 ریال 
قیمت کل عرصه و اعیان

 نوبت اول

جمهوری
 اسالمی ایران
شهرداری پاوه

شرایط:
1-برآورد پروژه براساس فهرست بهای راه وباند وفرودگاه سال 1395 می باشد  

2- حداقل پایه مورد نیاز پایه 5 رشته راه وابنیه می باشد
3-سایر اطالعات وجزئیات مربوطه به معامله در اسناد مناقصه طبق قانون برگزاری مناقصات 

مندرج است
4- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون الك گرفتگی و خط خورگی در پاکت ها 

باشند.
نفع  به  ترتیب  به  آنان  وتضمین  منصرف شوند سپرده  هرگاه  مناقصه  دوم  و  اول  برندگان   -5

شهرداری ضبط خواهد شد.
6- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

7- هزینه نشر آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
8- آگهی در پایگاه اطالع رسانی شهرداری پاوه به نشانیwww.pavehctiy.ir قابل رویت 

و دستیابی می باشد.
پیشنهادات واصله در روز شنبه مورخ 95/12/21 درجلسه کمیسیون معامالت شهرداری   -9

راس ساعت 15 درمحل شهرداری پاوه مفتوح می گردند.
روابط عمومی شهرداری پاوه

ردیف

1

2

شماره طرح

387ک 150200۴

386ک 150200۴

شرح پروژه

احداث معبر سه راه 
ارشاد به خیابان دکتر 

چمران

ایمن سازی وسامان 
دهی خیابان کمربندی 

قدیم

شماره مجوز

موافقنامه شماره 
 9602۴3

مورخ95/10/26

موافقنامه شماره 
1032590 مورخ 

95/11/2۴

مبلغ اعتبار 
مصوب)ریال(

2/860/000/000

3/۴7۴/000/000

مبلغ سپرده)ریال(

1۴3/000/000

173/700/000

در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنایع دستی »عیدانه« مطرح شد:

برنامه های »احمدی پور« برای صنایع دستی در سال 96


