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روزانهم صبح اریان

ظریف: اجماع بین المللی برای حفظ برجام وجود دارد
»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران در گفت و 
گویی با »کریستین امانپور« خبرنگار شبکه »سی.ان.ان« 
نیروی  اعزام  برای  آمریکا  دولت  طرح  اینکه  بر  تاکید  با 
منجر  گرایی  افراطی  افزایش  به  تنها  سوریه  به  زمینی 
امنیت  برای  جدی  تهدیدی  را  مسئله  این  شد،  خواهد 

منطقه دانست.
نظامیان  دست  به  عراق  اشغال  اینکه  یادآوری  با  ظریف 
آمریکایی به ظهور گروه تروریستی داعش انجامید، گفت: 
برخالف  عربی  سرزمینی  در  خارجی  نیروهای  حضور 
خواسته دولت و مردم آن سرزمین خود دستاویزی برای 

این گروه های تندرو و عوام فریب خواهد بود تا جنگجویان جدیدی از میان جوانانی جذب کنند که به واسطه 
برخی سیاست ها امروزه از حقوق خود محروم هستند. 
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همه امکانات برای حل مشکل خوزستان بسیج شود 

کشف نخستین منبع نفت شیل در ایران
افـزایش تـولید نـفت در سال آیـنده

گروه اقتصاد: معاون اقتصادی بانک مرکزی، از رونق معامالت 
مسکن در سال ۹۶ خبر داد و گفت: نرخ سود بین بانکی در 
سه هفته ابتدایی بهمن ماه به ۱۸.۹ درصد رسید. پیمان قربانی 
در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به سالگرد ابالغ 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: بانک مرکزی در جنگ 
اقتصاد  در  و  بوده  درگیر  مستقیما  اخیر  سالهای  اقتصادی 

مقاومتی همواره حضور فعال داشته است...

شـوراهای  انتخابـات  بـر  نظـارت  مرکـزی  هیـات  عضـو 
اسـالمی شـهر و روسـتا گفت: شـورای نگهبان بـه مصوبه 
قانـون  اصـالح  درخصـوص  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
انتخابـات شـوراها ایـراد گرفته اسـت کـه امـروز جزئیات 

آن منتشـر خواهـد شـد.
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خبراقتصادی

خیزاقتصاد کالن برای اجرای 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی

مخالفت شورای نگهبان با 
اصالح قانون انتخابات شوراها
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توزیع نامحدود 
برنج و شکر برای تنظیم بازار

ایران روز  امور خارجه  »محمد جواد ظریف« وزیر 
امانپور«  »کریستین  با  گویی  و  گفت  در  جمعه 
خبرنگار شبکه »سی.ان.ان« با تاکید بر اینکه طرح 
دولت آمریکا برای اعزام نیروی زمینی به سوریه تنها 
به افزایش افراطی گرایی منجر خواهد شد، این مسئله 

را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه دانست.
ظریف با یادآوری اینکه اشغال عراق به دست نظامیان 
آمریکایی به ظهور گروه تروریستی داعش انجامید، 
گفت: حضور نیروهای خارجی در سرزمینی عربی 
و مردم آن سرزمین خود  برخالف خواسته دولت 
دستاویزی برای این گروه های تندرو و عوام فریب 
خواهد بود تا جنگجویان جدیدی از میان جوانانی 
جذب کنند که به واسطه برخی سیاست ها امروزه 

از حقوق خود محروم هستند. 
وی ادامه داد: باید دید که داعش به چه علت به 
وجود آمد. معتقدم آنچه داعش را به وجود آورد، 
اشغالگری نظامی بود. ما باید به این مسئله توجه 
کنیم و نمی توانیم متکی به راه حل هایی باشیم که 

خود بخشی از مشکل هستند. 
وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در اجالس 
امنیتی مونیخ در برلین آلمان بسر می برد، با تاکید بر 
اینکه آتش بس سراسری سوریه که با همگرایی ایران، 
روسیه و ترکیه محقق شده بود، عمدتا پابرجا مانده 
است، گفت : اهمیت دارد که آتش بس دوام بیاورد، 
تقویت شود و شاید گسترش یابد. سپس باید مطمئن 
کمک های  کاروان  تردد  برای  ها  جاده  که  شویم 

بشردوستانه و مردم سوریه باز است. 
این  اصلی  مسئله  بعد  به  اینجا  از  داد:  ادامه  وی 
است که سازمان ملل بتواند کار خود را انجام دهد 
و ما همچنان مثل گذشته از این سازمان حمایت 

خواهیم کرد. 
امانپور در بخشی از پرسش های خود با مطرح کردن 
بخشی از اتهامات علیه دولت قانونی سوریه، علت 

حمایت ایران از دمشق را جویا شد. 
ابتدا  کشورها  گفت:  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
باید ببینند که چه اشتباهاتی را در سوریه مرتکب 
شدند. این ها تعبیر شما است و واقعیت وضعیت 

سوریه نیست. 
وی ادامه داد: گروهی در سوریه وجود دارد که به 
دست نیروهای خارجی مسلح و تامین مالی شده 
مرتکب  را  اشتباهاتی  خارجی  کشورهای  است. 

شدند، ولی بدترین آنها تسلیح گروهی تروریستی 
بود که نه تنها تهدیدی برای سوریه که تهدیدی 

برای امنیت جهانی است. 
ظریف افزود: آنها اشتباهاتی را در سوریه مرتکب 
شدند همانگونه که پیش از آن مرتکب شده بودند. 
آنهایی که داعش را به وجود آوردند و گروه های 
تروریستی را مسلح کردند، همان افرادی بودند که 
به صدام حسین سالح دادند و القاعده را به وجود 

آورده و تسلیح کردند. 
وی ادامه داد: نباید تاریخ را تکرار کنیم و بعد هم 
را مورد  قرار داشتند  آنهایی که در جبهه درست 

سرزنش قرار دهیم. 
ظریف گفت : فراموش نکنید این یک الگوی رفتاری 
از 3۸ سال تکرار شده است.  است که برای بیش 
در اینجا مستقیما به صحبت های دونالد ترامپ در 
جریان رقابت های انتخاباتی اشاره می کنم که گفته 

بود داعش را آمریکا به وجود آورده است. 
وی ادامه داد : مشکل اشتباهاتی است که در طول 
تاریخ رخ داده است. آمریکا و متحدان عربی این کشور 
به همراه دیگر کشورهای جهان به مدت هشت سال 
از صدام حسین حمایت کردند. ببینید که سرانجام 
این اقدامات به کجا رسید. آنها داعش را به وجود 

آوردند و آن را تسلیح و از آن حمایت کردند. 
ظریف در واکنش به اظهارات امانپور که ادعای آمریکا 
در حمایت از گروه های میانه رو در سوریه را تکرار 
کرد، گفت: آنها به زبان می گویند که از میانه رو ها 
حمایت می کنند اما نیروهای درگیر در سوریه و عراق 
دو تشکیالت کامال مشخص هستند: داعش و النصره.
وی ادامه داد: حتی شورای امنیت سازمان ملل که 
آمریکا در آن عضویت دائم دارد هم این دو گروه را به 

عنوان سازمان های تروریستی شناخته است. 
وزیر امور خارجه در پاسخ به ادعای خبرنگار سی.ان.
تسلیحات  از  سوریه  دولت  استفاده  بر  مبنی  ان 
شیمیایی گفت : ما هیچ گاه از استفاده از تسلیحات 
شیمیایی حمایت نمی کنیم چرا که ما خود قربانی 
از عناصر  اتفاقا یکی  ایران  این تسلیحات هستیم. 
موثر در دست یابی به توافقی بین المللی برای خروج 

تسلیحات شیمیایی از سوریه بود. 
وی ادامه داد : اما متاسفانه یک عنصر کلیدی در این 
توافق نادیده گرفته شده و آن خارج کردن این گونه 
تسلیحات از زرادخانه داعش و النصره است که اکنون 

حتی دولت آمریکا استفاده آنها از تسلیحات شیمیایی 
علیه مردم سوریه را تایید می کند. 

ظریف افزود: ما متاسفانه به نقطه ای رسیدیم که 
باید تصمیم می گرفتیم آیا اجازه بدهیم که داعش 
و النصره از یک تشکیالت به یک یا دو دولت مجزا 

تغییر ماهیت بدهند. 
این است  ایران  ادامه داد: سیاست خارجه  ظریف 
کمک  به  زمانی  ما  نمی کند.  عمل  گزینشی  که 
کردها شتافتیم که داعش در یک قدمی اربیل بود. 
می توانید این را از آقای بارزانی بپرسید که چطور 
ایران بالفاصله به درخواست او پاسخ داد. هیچ کس 

دیگر به کمک آنها نیامد. 
وی افزود: زمانی که بغداد هدف حمله داعش قرار 
گرفت، ما به کمک آنها رفتیم. زمانی که دولت سوریه 
هدف حمله داعش قرار گرفت، ما باز هم به کمک آنها 

رفتیم. این سیاست تغییر ناپذیر ایران است. 
وزیر امور خارجه افزود : متاسفانه اروپا، ناتو و دیگر 
کشورها کار چندانی در مبارزه با داعش صورت نداده 
اند. ناتو و اروپایی ها و نیروهای آمریکایی نبودند که 
داعش را از در اختیار گرفتن مناطق بیشتری در 
عراق باز داشتند. ایران بود که به کمک نیروهای 
عراقی شتافت. نیروهای عراقی بودند که با کمک 
ایران و نه هیچ جای دیگر موفق به شکست داعش 

شدند. و این رویه ادامه خواهد یافت. 
ظریف ادامه داد: برخی مرتکب اشتباه در حمایت از 
تروریسم می شوند. آنها به اشتباه فکر می کنند که 
تروریست ها و دشمنان آنها می توانند در یک حوزه 

مشخص با یکدیگر مبارزه کنند. 
وزیر امور خارجه کشورمان افزود: آنها درک نمی  کند 
که تهدید ها را در جهان امروزی نمی توان به یک 
ناحیه خاص محدود کرد. سوریه امروز به زمین بازی 
نقطه جهان  تروریست هایی بدل شده که در هر 

دست به ویرانگری می زنند. 
ظریف ادامه داد: متاسفانه باید بگویم که برخی به 
ها  گروه  کمک  به  مدت  کوتاه  محاسبات  واسطه 
و کشورها و دولت هایی مثل دولت صدام حسین 
پرداختند که سرانجام علیه خودشان دست به اقدام 
زدند. شما نمی توانید هیچ برهه تاریخی را بیابید که 
ایران از داعش، طالبان، القاعده یا النصره حمایت کرده 
باشد. ما همواره علیه تروریست ها و آنهایی هستیم که 

مقابل مردم قرار می گیرند. 
وی افزود : آنهایی که امروز از داعش و النصره حمایت 
می کنند در آینده قربانی همین گروه ها خواهند 
بود، چرا که اینها مرز نمی شناسد. تروریسم امروزه 
جهانی شده است. دشمِن دشمن شما دیگر دوست 
شما نیست. این مسئله ای است که باید همه آن را 

بازشناسند. 
ظریف در بخشی از صحبت های خود تاکید کرد 
درخواست  به  تنها  سوریه  به  ا...  ورود حزب  که 
با  و  سوریه  قانونی  جمهوری  رئیس  اسد  بشار 
هدف پیشگیری از نفوذ گروه های تروریستی به 

لبنان صورت گرفته است. 
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ظریف: اجماع بین المللی برای حفظ برجام وجود دارد

فرمانده نیروی زمینی سپاه از برگزاری رزمایش 
»پیامبر اعظم ۱۱« در دوم اسفند خبر داد.

سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور در نشست 
روابط عمومی کل  در محل  دیروز  که  خبری 
زمینی  نیروی  اظهارداشت:  شد،  برگزار  سپاه 
سپاه از سالهای گذشته مسئولیت ایجاد امنیت 
در شمالغرب و غرب کشور را بر عهده داشت و 
از سال ۸۸ جنوب شرق هم به نیروی زمینی 

واگذار شد.
وضعیت  قبل  سالهای  در  اینکه  بیان  با  وی 
ایم  ناامنی در شمالغرب و غرب کشور داشته 
استفاده  سوء  وضعیت  از  انقالب  ضد  افزود: 
کرده بود و ما از سال ۹۰ کار را شروع کردیم و 
درگیری های متعددی را با عناصر ضد انقالب 
داشتیم  جاسوسان  مثل  مختلف  مناطق  در 
کشور  شمالغرب  مناطق  از  وسیعی  بخش  و 
بر  کامل  اطالعاتی  اشراف  و  شد  بازپسگیری 

مرزها و ضد انقالب داریم.
فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: در سال ۹۵ 
چندین رزمایش عمده برگزار شد. پیامبر اعظم 
۱۰ در جنوب شرق و امام علی در منطقه غرب 

کشور از این جمله است.
پاکپور از برگزاری رزمایش پیامبر اعظم ۱۱ در 
منطقه مرکزی و شمال شرق کشور خبر داد 
و افزود: رزمایش راکتی آن در مناطق مرکزی 
دوم اسفند آغاز خواهد شد و رزمایش دفاع از 
کوی و برزن توسط گردان های بیت المقدس 
و امام حسین بسیج و رزماشی توپخانه ای برد 

بلند آن در ادامه برگزار خواهد شد.
لشکر  رزمایش  با  چهارشنبه  داد:  ادامه  وی 
و جنگال  پهپاد  های  یگان  زرهی،  تیپ  پیاده 

مرحله پایانی رزمایش انجام می شود.
شرق  جنوب  در  داد:  ادامه  پور  پاک  سردار 
زمینی  نیروی  به  ماموریت  که  زمانی  کشور 
 ،۲۰۰ به  ها  عملیات  عمق  شد  واگذار  سپاه 
شده  کشانده  کشور  داخل  کیلومتری   3۰۰
این  کردن  برطرف  برای  اقدام  دنبال  به  بود. 
امنیت  ایجاد  و  زدایی  محرومیت  مشکالت 
کار  دستور  در  نیز  منطقه  بومی  مردم  توسط 

قرار گرفت.
ما  اینکه  بیان  با  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده 
اکثر مسائل امنیتی منطقه را در جنوب شرق 
به مردم سپردیم، گفت: هم اکنون ۷۰ درصد 
توسط مردم  و  است  بومی  این منطقه  امنیت 
منطقه  در  االن  که  امنیتی  شود؛  می  انجام 
وجود دارد مرهون اقدامات مردمی در منطقه 

است.
سـپاه  هوانیـروز  تشـکیل  بـه  اشـاره  بـا  وی 
پاسـداران بـه عنـوان یکـی از اقدامـات سـپاه 
در سـال جـاری گفـت: تـوان هوافضـا در ایـن 
حـوزه بـه نیـروی زمینـی سـپاه منتقـل شـد. 
ایجـاد پایـگاه هـا و ارتقـای پایـگاه هـای ثابت 
آغـاز شـده و بـر روی سیسـتم هـای ناوبـری 

بالگردهـا نیـز کار مـی کنیـم.
سردار پاک پور با تاکید بر اینکه تجهیزات مورد 
نیاز ما توسط سازمان جهاد خودکفایی نیروی 
زمینی سپاه تولید می  شود ادامه داد: با توجه 
به  به  نیاز  و  نیروی زمینی   به ماموریت های 
امروزه  سرنشین  بدون  هواپیماهای  کارگیری 
چه  سپاه  زمینی  نیروی  های  ماموریت  تمام 
در حوزه شناسایی و چه رزمی توسط سازمان 
پهبادی انجام می شود که شامل انواع پهبادها 

مثل پهبادهای انتحاری است.
کرد:  تصریح  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده 
از  سال  های  سال  که  ضدانقالبی  های  گروه 
فاز نظامی دور شده بودند توسط سازمان های 
فرامنطقه ای و برخی کشورهای اطراف خلیج 
فارس دوباره اعالم کرده اند که وارد فاز نظامی 
امسال  ابتدای  از  را  شان  اقدامات  و  اند  شده 
شروع کرده اند و اولین درگیری نیز در اشنویه 
توسط یک تیم ۱۲ نفره انجام شد که به هالک 
سخت  برخورد  اقدامات  گونه  این  با  رسیدند؛ 

می کنیم.
وی از انجام حدود ۴ هزار و 3۵ طرح معیشتی 
و محرومیت زدایی در جنوب شرق کشور خبر 
نیز در  بیمارستان های صحرایی  داد و گفت: 
این مناطق و شمال غرب توسط نیروی زمینی 

سپاه برپا شده است.
اد      امه د      ر صفحه 2

سازمان مدیریت بحران کشور دراطالعیه ای اعالم 
با وجود هماهنگی  با توجه به برودت هوا و  کرد: 
با کارگروه تخصصی تأمین سوخت و مواد نفتی؛ 
تا  دقت  گاز  بویژه  انرژی  مصرف  در  شهروندان 

سایرهموطنان از این نعمت بهره مند شوند. 
از  همچنین  اطالعیه  دراین  ایرنا؛  گزارش  به 
شهروندان خواسته شده است تا درصورت سفرهای 
ضروری بویژه در محورهای کوهستانی، تجهیزات 
زمستانه از قبیل زنجیر چرخ، پوشاک گرم و سوخت 
کافی و تجهیزات ایمنی را همراه خود داشته باشند.
و  آب  وضعیت  از  اطالع  ازسفربا  پیش  همچنین 
هوایی مقصد مورد نظربا عوامل راهداری و پلیس راه 
در جهت بازگشایی معابر و مسیرها نهایت همکاری 

و درایت را بکار بندند.
و   ۸۱ شماره  براخطاریه  تاکید  با  اطالعیه  دراین 
وقوع  احتمال  هواشناسی؛  سازمان   ۱3۱ اطالعیه 
بهمن، کوالک، برف، ریزش و رانش کوه درمناطق 
کوهستانی و برف گیر کشور پیش بینی شده است.

همچنین پیش بینی شده که سامانه بارشی فعال 
این  که  کشورشود  وارد  غرب  جنوب  و  ازغرب 
امرآبگرفتگی معابرعمومی، سیالبی شدن مسیل ها 
و رودخانه های فصلی، لغزندگی جاده ها، کاهش 
دید افقی و اختالل در تردد جاده های کوهستانی 

بارش برف و مه آلودگی را بدنبال خواهد داشت.
و  اجرایی  های  دستگاه  اطالعیه؛  این  براساس 
هماهنگی  شورای  عضو  تخصصی  های  کارگروه 

مدیریت بحران کشور موظفند تا تدابیر الزم را برای 
مقابله با حوادث احتمالی اتخاذ کرده وهماهنگی 
های الزم را به منظور فراهم کردن تمهیدات مورد 
نیاز برای مقابله با هرگونه حادثه و خسارات احتمالی 

را اتخاذ کنند.
همچنین باید از طریق رسانه های جمعی، مردم را 
به ویژه کشاورزان، دامداران و عشایر را به رعایت 

اصول ایمنی آگاه کنند.
دراطالعیه سازمان مدیریت بحران کشور از زحمات 
راهداری، پلیس راه و سایریگان های مرتبط، هالل 
احمر، اورژانس و ناجا، که خالصانه و بی منت، با توام 
وجود به یاری آسیب دیدگان در حوادث طبیعی 

شتافته اند قدردانی شده است. 

سردار پاکپور: داعش می خواهدایران را ناامن کند 
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کالم  نور
آیت ا... موحدی کرمانی:

روحیه مردم ایران دشمنان را به عقب نشینی واداشت

رییس جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور مردم سراسر 
کشور را در راهپیمایی یوم ا... ۲۲ بهمن، حماسی و پرشور توصیف 
کرد و گفت: روحیه باالی مردم در این حماسه آفرینی، دشمنان 
را مجبور به عقب نشینی در مواضع خصمانه خود علیه ایران کرده 
و خواهد کرد.  به گزارش ایرنا، آیت ا... محمدعلی موحدی کرمانی 
حماسه آفرینی  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  جلسه  در  دیروز 
بزرگ مردم ایران در ۲۲ بهمن که نشانه صالبت و استحکام مردم 
انقالبی و وفاداری کشورمان است را به رهبری معظم انقالب و آحاد 

مردم تبریک گفت.
وی همچنین پیروزی مقتدرانه کشتی  گیران ایران در جام جهانی 
کشتی آزاد بر تیم آمریکا را به همه ورزشکاران و ورزش دوستان 
همه  در  کشورمان  ورزشکاران  برای  و  گفت  تهنیت  و  تبریک 

رشته های ورزشی آرزوی موفقیت کرد.
در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
مجلس  برنامه ششم  مصوبه  انطباق  عدم  موارد  شد،  برگزار  نظام 
شورای اسالمی با سیاست  های کلی برنامه ششم توسعه کشور مورد 

بحث و بررسی اعضا قرار گرفت. 

توزیع نامحدود برنج و شکر برای تنظیم بازار

یـک مقام مسـئول گفت: براسـاس مصوبات کارگـروه تنظیم بازار 
، تـا پایـان فروردیـن مـاه سـال آینـده برنـج و شـکر بـه میـزان 
مصـرف  تعاونی هـای  و  زنجیـره ای  فروشـگاه های  در  نامحـدود 

کشـور توزیـع خواهد شـد.
حسن  ایران؛  دولتی  بازرگانی  شرکت  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
کاالهای  عید   شب  بازار  تنظیم  خصوص  در  معروفان،  عباسی 
از  بازارکشور،  تنظیم  کارگروه  اظهارداشت: طبق مصوبات  اساسی 
ابتدای بهمن ماه توزیع نامحدود برنج وارداتی و شکر توسط این 
شرکت در فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف، آغازشده و 

تا پایان فروردین ماه سال ۹۶ ادامه خواهد داشت.
افزود:  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت  داخلی  بازرگانی  معاون 
کارگروه های تنظیم بازار در هر استان، تعیین فروشگاه های توزیع 

کننده و نظارت بر توزیع برنج و شکر را بر عهده دارند.
کاالهای  عرضه  قیمت  امسال  اینکه  بر  تاکید  با  معروفان  عباسی 
افزایشی  قبل  به سال  نسبت  بازار شب عید  تنظیم  برای  اساسی 
نداشته است، خاطر نشان کرد: عرضه کاالهای در اختیار با قیمت 
مصوب و بدون محدودیت، آرامش بازار را رقم زده است و در حال 

حاضر هیچگونه مشکلی بابت تنظیم بازار این کاالها وجود ندارد.
براساس  کرد:  اظهار  شکر،  کاالی  عرضه  قیمت  درخصوص  وی 
مصوبات کارگروه تنظیم بازار، قیمت شکر سفید تصفیه شده درجه 
فله ای در  برای فروش  تومان و  یک تحویل درب کارخانه ۲۵۲۰ 

مغازه ها و فروشگاه ها ۲۸۵۵ تومان تعیین شده است.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ قیمت عرضه 
برنج درجه یک ۱۱۲۱ هندی را برای مصرف کننده نهایی 3۸۰۰ 
تومان اعالم کرد و افزود: برنج وارداتی DM با قیمت نهایی ۲۷۰۰ 
تومان در سراسر کشور به مصرف کننده نهایی فروخته خواهد شد.

عباسی معروفان در پایان تاکید کرد: ذخایرکاالهای اساسی برنج و 
شکر به حد وفور در کشور وجود دارد و به هر میزان که بازار نیاز 
داشته باشد، توسط فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف 

عرضه و توزیع خواهد شد. 

اعتباربخشی تمام بیمارستان های کشور تا خرداد

بیان  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  درمان  معاون 
گفت:  است،  شده  بخشی  اعتبار  کنون  تا  بیمارستان  اینکه 3۰۰ 
تا اردیبهشت یا خرداد سال ۹۶ همه بیمارستان ها اعتبار بخشی 

خواهد شد. 
ملی  سمینار  حاشیه  در  دیروز  آقاجانی  محمد  ایرنا،  گزارش  به 
بانک های خون بیمارستان در جمع خبرنگاران، افزود: امیدواریم 
بیشتر  بیمارستانها  قدرت  و  نقاط ضعف  بخشی  اعتبار  اجرای  در 

نمایان شود.
معاون درمان وزیر بهداشت در خصوص سنجه های اعتبار بخشی 
در سازمان انتقال خون نیز گفت: در طرح تحول سالمت در دولت 
انتقال  در سازمان  در حوزه سالمت  مهم  بسیار  اقدام  دو  یازدهم 

خون شده است.
وی در خصوص این اقدامات مهم تصریح کرد: تعرفه گذاری خدمات 
انتقال خون و همچنین اعتبار بخشی طب انتقال خون شامل این 

اقدامات است.
آقاجانی تاکید کرد: در بخش تعرفه گذاری ۱۴ نوع از خدمات انتقال 

خون تعرفه گذاری شده است.
وی با تاکید بر این که در چرخه انتقال خون در ایران، اهدای خون و 
همچنین دریافت خون رایگان است، گفت: اما موضوع فرآورده های 

خون و تولید آنها ضرورت داشت که تعرفه گذاری شود.
آقاجانی در خصوص اعتبار بخشی بیمارستان ها افزود: بیمارستان 
بهینه  و  خون  های  فرآورده  که  داشت  خواهند  باال  درجه  هایی 
مصرف کردن خون و فرآورده های آن و کیفیت و سالمت خون 
بیمارستان ها  این  را بیشتر رعایت کنند.  وی خاطر نشان کرد: 
می بایست خون و فرآورده های آن را به موقع و به اندازه مصرف 

وهمچنین مصرف خون بیمار را نیز به خوبی مدیریت کنند.  

عروسک های جاسوس 

به والدین آلمانی دستور داده شده تا یک عروسک هوشمند به نام 
کایال را از بین برده و یا غیرفعال کنند، زیرا از این اسباب بازی برای 
این  غیر  در  می شود.  استفاده  کودکان  روی  غیرقانونی  جاسوسی 

صورت دارندگان ممکن است با جریمه مواجه شوند.
 My Friend( به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، عروسک کایال
Cayla( که توسط یک شرکت آمریکایی تولید شده و در اروپا 
توزیع شده به کودکان اجازه می دهد از طریق نرم افزار تشخیص 
گفتار به اینترنت دسترسی داشته باشند و اسباب بازی خود را از 

طریق یک برنامه کنترل کنند.
آژانس فدرال آلمان اعالم کرد که کایال  به عنوان یک »دستگاه 
جاسوسی غیرقانونی« شناخته شده است. در نتیجه خرده فروشان و 
صاحبان این عروسک در صورت نگه داری و یا ادامه دادن به اتصال 

بی سیم این عروسک با جریمه روبه رو خواهند شد.
یک دانشجو در دانشگاه زاربروکن، نگرانی ها را درباره این افزایش 
امن  نا  کامال  عروسک  این  به  دسترسی  می گوید:  و  است  داده 
و  ندارد  وجود  اتصال  از  حفاظت  برای  عبوری  رمز  هیچ  است. 
به  متری  فاصله ۱۵  از  بلوتوث  اتصال  از طریق  هکرها می توانند 
و  داده  مکالمات گوش  به  باشند،  داشته  عروسک دسترسی  این 
همچنین به طور مستقیم با کودکانی که با این اسباب بازی بازی 

می کنند، صحبت کنند. 

شناسایی عامالن کمپین 
»نخریدن خودروی داخلی« 

وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسایی عوامل 
ایجاد کمپین عدم خرید خودروی داخلی خبر داد 
و گفت: این افراد شناسایی شده و اسامی آنها را به 
مقامات اعالم کرده ایم، افرادی که جالب است بدانید 

از بیت المال هم حقوق می گرفتند.
دیروز  نعمت زاده  محمدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
صنعت  سرمایه گذاری  فرصت های  همایش  در 
و معدن استان سمنان با اشاره به این که باید در 
کشور از ایجاد ناسزا و افترا دوری کنیم، بیان کرد: 
رسانه هایی به صورت مجازی در دسترس هستند 
که می توانند شایعاتی را ایجاد کنند اما جمع کردن 
این شایعات مشکل است. در مورد کمپین نخریدن 
خودروی داخلی نیز عده ای دیدند که خودرو یکی 
از بخش های پیشران در صنعت کشور است و به 

همین دلیل این حوزه را هدف قرار دادند.
وی ادامه داد: این افراد متوجه شدند که اگر رشد 
صنعتی نیز در کشور وجود داشته یکی از بخش های 
عمده آن حوزه خودرو بوده است و به همین دلیل 
داخلی  مردم خودروی  تا  کردند  ایجاد  را  موجی 
خرید نکنند در حالی که مقام معظم رهبری نیز به 

حمایت از تولید داخل تاکید داشتند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به 
تولید  در  این که در سال جاری ۴۰ درصد رشد 
شاهد  این  بر  عالوه  گفت:  داشت،  وجود  خودرو 
فعالیت مجدد قطعه سازان شدیم؛ بنابراین می شود 
نحوی  به  را  سرمایه گذاری  و  کسب وکار  محیط 

مدیریت کرد که همه درگیر و فعال شوند.
نعمت زاده همچنین با اشاره به ویژگی های استان 
کرد:  نشان  خاطر  گرمسار،  شهرستان  و  سمنان 
این استان با توجه به قرار گرفتن در مسیر شرق و 
غرب و شمال و جنوب کشور شرایط مطلوبی دارد؛ 
هرچند در دوران سازندگی از صنعت بهره چندانی 
بسیاری  تالش های  زمینه  این  در  اما  بود،  نبرده 
صورت گرفت و در حال حاضر سه منطقه ویژه 
اقتصادی در این استان وجود دارد که گرمسار و 
سمنان فعال هستند و در مورد دامغان نیز واگذاری 
به بخش خصوصی صورت گرفته تا فعالیت این 

منطقه نیز در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین در مورد برنامه اول توسعه در سال 
۱3۶۷ اظهار کرد: دو ماده ۲۰ و ۲۱ که مربوط 
به مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد بود به این 
برنامه اضافه شد و هدف از ایجاد این مواد استثنا 
شدن سرمایه گذاران خارجی از بخشی از قوانینی 

بود که در کشور وجود داشت.
این که  به  اشاره  با  و تجارت  وزیر صنعت، معدن 
رسیدن به رشد ۲۱ درصدی سرمایه گذاری نیازمند 
بهره وری کار است، ادامه داد: عالوه بر این باید در 
مقوله سرمایه گذاری و صادرات نیز تمام تالش خود 
را به خرج دهیم و سهم خود را از بازارهای جهانی 

در صادرات غیرنفتی به دست آوریم.

سردار پاکپور: داعش 
می خواهدایران را ناامن کند 

اد      امه از صفحه1
ها  آمریکایی  تهدید  خصوص  در  پاک پور  سردار 
مبنی بر حمله به ایران گفت: دولتمردان آمریکا باید 
خیلی عاقل باشند و دست به تهدید ایران نزنند؛ 
چون همه دنیا اذعان دارند که آمریکایی ها نمی 
توانند چنین کاری انجام دهند و بعید است بخواهند 

این اقدام را صورت دهند؛ چون غیرعقالنی است.
فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه در پاسخ به 
نظیر  ایران  اطراف  اوضاع  اینکه  بر  مبنی  سوالی 
کشورهایی مانند عراق چگونه است، تصریح کرد: 
در شمال عراق تا سردشت با عناصر غیردولتی عراق 
طرف هستیم و حاکمیت نیز از سوی دولت عراق 
در این مناطق وجود ندارد. البته ما در مناطق مرزی 
خودمان مستقریم و حتی بر آن سوی مرز اشراف 
اطالعاتی داریم؛ حدود ۷۰ درصد اشراف اطالعاتی 
ما نسبت به قبل افزایش پیدا کرده و بر عناصر 

تروریستی آن سوی مرزها مسلطیم.
وی گفت: اخیرا شنیدیم عناصر داعش در استان 
دیاله اقدام تروریستی داشته اند اما این اقدامات به 

سمت مرزهای ما نبوده است.
سردار پاک پور در ادامه درباره کمک های مستشاری 
ایران به برخی کشورها تصریح کرد: ما با کشورهای 
مختلفی ارتباط داریم و برخی درخواست کمک 
های مستشاری دارند که این موارد از گذشته وجود 

داشته و هم اکنون هم ادامه دارد.
برخی  به  اشاره  با  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده 
گفت:  مقاومت  حوزه  کشورهای  در  ها  درگیری 
این درگیری ها زمینی و حتما از نیروی زمینی نیز 

افرادی برای کمک مستشاری به آنجا رفته اند.
وی در خصوص سیل های اخیر در جنوب شرق 
کشور گفت: کمک های زیادی توسط قرارگاه قدس 
در سیل اخیر در جنوب شرق انجام شد و چون 
در شمال شرق هم سیل آمده نفربرهایی که قرار 
است در رزمایش شرکت کنند هم اکنون مشغول 

امداد هستند.
سردار پاک پور در ادامه تصریح کرد: سمت و سوی 
همه اتفاقات پیرامون ما به سمت جمهوری اسالمی 
است اما اینکه به مرزهای ما نمی رسند دلیلش توان 
نیروهای ماست. در مرزهای جنوب شرق هر روز 
درگیریم و عناصر ضدانقالب می آیند اما به دلیل 
استحکام مرزها و حضور نیروهای ما راه ورود پیدا 
نمی کنند. در شمال غرب کشور و در آن سوی 
مرزها کنسولگری های زیادی ایجاد شده تا گروهک 

های مرده را زنده و علیه ما بشورانند.

خبر

خبر

استان  مشکالت  و  مسائل  بررسی  جلسه 
خوزستان دیروز به ریاست معاون اول رییس 

جمهور برگزار شد.
دو  مسائل  به  اشاره  با  جهانگیری  اسحاق   
شدن  قطع  و  خوزستان  استان  اخیر  هفته 
از شرایط جوی، گفت: کل  آب و برق ناشی 
استان  مسائل  حل  برای  باید  کشور  امکانات 

خوزستان بسیج شود.
اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
ریزگردها و گرد و خاک که همراه با رطوبت و 
بارندگی شد ، اختالالت و اشکاالتی در شبکه 
توزیع برق استان خوزستان ایجاد کرد، اظهار 
و  مسائل  برابر  در  استان  این  مردم  داشت: 
مشکالت ناشی از ریزگردها صبوری و تحمل 
و  صبر  از  باید  و  کردند  بزرگواری  با  همراه 

متانت این مردم قدردانی شود.
و  ها  تالش  از  قدردانی  با  همچنین  وی 
جهاد  و  نیرو  وزرای  مستمر  پیگیری های 
کشاورزی و نیز مدیران استان خوزستان، افزود: 
در جریان حوادث اخیر اقداماتی ضربتی و خارج 
تا هرچه  کارها صورت گرفت  روال معمول  از 

سریعتر مشکالت مردم استان مرتفع شود.
 جهانگیری با یادآوری اینکه بخشی از علت 
منشاء  بخشی  و  داخلی  ریزگردها  تشکیل 
خارجی دارد، خاطرنشان کرد: در دیدارهای 
مقامات  با  ایران  اسالمی  جمهوری  مقامات 
مطرح  بارها  ریزگردها  موضوع  عراق  کشور 
شده و یکی از محورهای اصلی مذاکرات بوده 
و  مسائل  با  عراق  دولت  متاسفانه  اما  است 
مشکالت متعددی روبروست که البته وزارت 
امور خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست 
با طرف مقابل مذاکره و موضوع را تا حل و 

فصل نهایی پیگیری خواهند کرد.
اشاره  با  رییس جمهور همچنین  اول  معاون 
به منشاء داخلی تشکیل ریزگردها، مهمترین 
زمینه  این  در  مسئول  های  دستگاه  رسالت 
تشکیل  اصلی  مناطق  مطالعه  و  شناسایی  را 
جهاد  وزارت  گفت:  و  کرد  عنوان  ریزگردها 
مقابله  طرح  اجرای  اصلی  مسئول  کشاورزی 
با ریزگردها است که امیدوارم با برنامه ریزی 

انجام شده در کوتاه ترین زمان ممکن  های 
اقدامات موثری در این زمینه صورت پذیرد.

وی افزود: اتفاقات اخیر ناشی از شرایط جوی 
و حوادث طبیعی بوده است و با وجود همه 
اقدامات صورت گرفته ممکن است مجدداً با 
این گونه شرایط روبرو شویم به همین دلیل 
انجام  را  الزم  ریزی  برنامه  باید  نیرو  وزارت 
اختالل  با  استان  برق  صورتیکه  در  تا  دهد 
و  گردد  پیشگیری  آب  قطع  از  شد،  مواجه 
با  ها  خانه  تصفیه  و  آبرسانی  شبکه  فعالیت 

وقفه مواجه نشود.
استان  مسائل  اینکه  اعالم  با  جهانگیری   
دولت  هیئت  جلسه  دو  در  اخیراً  خوزستان 
کرد:  تصریح  است،  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
ویژه  نگاهی  خوزستان  استان  به  دولت  نگاه 
است و رییس جمهور در این جلسات تاکید 
ویژه داشتند که شخصاً پیگیر مسائل استان 
لزوم  بر  روحانی  دکتر  و  باشم  خوزستان 
مشکالت  حل  برای  امکانات  همه  بکارگیری 

تاکید کردند.
خوزستان  استان  جمهور  رییس  اول  معاون 
و  برشمرد  استان های کشور  از مهمترین  را 
توسعه  تپنده  قلب  خوزستان  استان  گفت: 
ایران است و اگر خللی در فعالیت این استان 
خواهد  مشکل  دچار  کشور  کل  شود،  ایجاد 

شد.
وی با اشاره به صدمات و خساراتی که مردم 
مقدس  دفاع  دوران  در  خوزستان  استان 
متحمل شدند، افزود: مردم استان خوزستان 
حق بزرگی بر دولت و نظام دارند و مشکالت 
استان خوزستان مشکالت ملی تلقی می شود 
باید به  نه مشکالت استانی و منطقه ای که 

طور ویژه برای حل آن تالش کنیم.
جهانگیری با اشاره به اقدامات شبانه روزی و 
نیرو در روزهای  تالش های بی وقفه وزارت 
خوبی  اقدامات  نیرو  وزارت  گفت:  اخیر، 
اساس  بر  و  داده  انجام  خوزستان  استان  در 
گزارش وزیر نیرو، پیشگیری های الزم برای 
جلوگیری از قطع آب و برق انجام شده و در 
صورت وقوع پدیده های ناگهانی و قطع برق، 
با مشکل مواجه  آبرسانی استان دیگر  شبکه 

نخواهد شد.
اشاره  با  رییس جمهور همچنین  اول  معاون 
های  ریزی  برنامه  و  شده  انجام  اقدامات  به 
صورت گرفته ازسوی وزارت جهاد کشاورزی 
در  زدایی  بیابان  و  ریزگردها  با  مقابله  برای 
استان  گردهای  ریز  تشکیل  های  کانون 
بودجه  و  برنامه  سازمان  گفت:  خوزستان، 
با  برای طرح مقابله  اعتبار  تامین  باید  کشور 
ریزگردها در استان خوزستان را بعنوان یکی 

از موضوعات و اولویت های اصلی مدنظر قرار 
دهد و برای تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای 

این برنامه بصورت ویژه تالش کنند.
وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها باید به 
وزارت جهاد کشاورزی در اجرای طرح مقابله 
این  کرد:  تصریح  کنند،  کمک  ریزگردها  با 
اقتصاد  از منظر  تکلیف سازمانی  و  الزام  یک 
مقاومتی است و استاندار خوزستان نیز اختیار 
کامل دارد که امکانات استان را برای اجرای 

این طرح بسیج کند.
مشارکت  خواستار  همچنین  جهانگیری   
بسیج  نیروهای  و  مسلح  نیروهای  حضور  و 
برای کمک به اجرای این طرح شد و افزود: 
امیدوارم این برنامه خارج از روال معمول و با 
به  زودتر  و ضربتی هرچه  اقداماتی  جهادی 

نتیجه برسد.
جلسه  تشکیل  از  جمهور  رییس  اول  معاون 
خوزستان  استان  در  آینده  هفته  چند  آتی 
یک  کرد  خواهیم  تالش  گفت:  و  داد  خبر 
ردیف بودجه برای حل مسائل و بحران های 
کل   ۹۶ سال  بودجه  در  خوزستان  استان 

کشور گنجانده شود.
کشور  بحران  مدیریت  ستاد  از  جهانگیری 
استان  مشکالت  و  مسائل  که  خواست  نیز 
گفت:  و  کند  دنبال  ویژه  بطور  را  خوزستان 
برنامه ریزی های الزم برای حل مسائل اخیر 
استان خوزستان انجام و وظایف هر بخش و 
در صورت  اما  است  تعیین شده  دستگاه  هر 
نیاز کارگروهی نیز برای ایجاد هماهنگی های 

الزم در این زمینه ایجاد خواهد شد.
اشاره  با  رییس جمهور همچنین  اول  معاون 
رود  درباره  خوزستان  مردم  های  دغدغه  به 
ناشی  این رودخانه که  آلودگی آب  و  کارون 
از پساب واحدهای صنعتی است، گفت: دولت 
و  کرده  اتخاذ  زمینه  این  در  جدی  تصمیم 
مقرر شده در برنامه ششم توسعه، واحدهای 
قرار  کارون  باالدست  در  که  آالینده  صنعتی 
الزامات  چارچوب  در  را  خود  وضعیت  دارند، 
غیر  در  و  کنند  اصالح  محیطی  زیست 

اینصورت تعطیل خواهند شد.

معاون اول رییس جمهور:

همه امکانات برای حل مشکل خوزستان بسیج شود 

عضو هیـات مرکزی نظارت بـر انتخابات 
شـوراهای اسـالمی شهر و روسـتا گفت: 
مجلـس  مصوبـه  بـه  نگهبـان  شـورای 
اصـالح  درخصـوص  اسـالمی  شـورای 
ایـراد گرفتـه  انتخابـات شـوراها  قانـون 
منتشـر  آن  امـروز جزئیـات  کـه  اسـت 

خواهـد شـد. 
درخصوص  دیروز  کولیوند  محمدجواد 
اصالح  درخصوص  نگهبان  شورای  نظر 
داشت:  اظهار  شوراها  انتخابات  قانون 
مجلس  مصوبه  این  به  نگهبان  شورای 
شورای اسالمی ایراد گرفته ولی هنوز از 
جزئیات و علت ایرادهای شورای نگهبان 
خبری نداریم و فردا جزئیات نظر شورای 

نگهبان اعالم خواهد شد.

در  کرج  مردم  نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس 
به  توجه  با  کرد:  بیان 
شورای  که  ایرادی 
مصوبه  به  نگهبان 
اسالمی  شورای  مجلس 
این  مطمئنا  گرفته، 
سال  انتخابات  به  قانون 

۹۶ نمی رسد.
رئیس کمیسیون شوراها 
در  کشور  داخلی  امور  و 
اسالمی  شورای  مجلس 
به  توجه  با  داد:  ادامه 
مجلس  فردا،  از  اینکه 
و  می شود  بودجه  وارد 
 ۹۶ سال  بودجه  الیحه  بررسی  پایان  تا 
کنیم،  ورود  موضوع  این  به  نمی توانیم 
نهایتا هفته سوم اسفند می توانیم ایرادات 
آن  در  که  دهیم  قرار  رسیدگی  مورد  را 
زمان نیز روزشمار انتخابات شوراها آغاز 
تاثیری  انتخابات  بر  قانون،  این  و  شده 

نمی گذارد.
به گزارش خانه ملت، عضو هیات مرکزی 
اسالمی  شوراهای  انتخابات  بر  نظارت 
شهر و روستا گفت: ۲۵ اسفند هیات های 
اسالمی شهر  انتخابات شوراهای  اجرائی 
و روستا تشکیل می شوند و 3۰ اسفند 
کاندیداها  نام  ثبت  زمان  فروردین   ۶ تا 

انجام می شود. 

کشورمان،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
بشری  حقوق  قطعنامه  ارائه  محکومیت  با 
نویس  پیش  ارائه  گفت:  ایران  علیه  سوئد 
جدیدی  موضوع  بشری  حقوق  قطعنامه 
نیست و ارتباطی با سفر نخست وزیر سوئد 

به کشورمان ندارد.
بهرام قاسمی، با اشاره به نوع واکنش های 
ارائه  در  اقدام سوئد  با  ارتباط  در  ای  رسانه 
و  کشورمان  علیه  بشری  حقوق  قطعنامه 
ارتباط آن به سفر اخیر نخست وزیر این کشور 
به تهران اظهار داشت: انتظار ما این است که 
اگر رسانه ای قصد ورود به موضوعی در حوزه 
سیاست خارجی کشور را دارد، بهتر است بر 
اساس داده ها و اطالعات دقیق و مبتنی بر 
واقعیات اقدام و تمامی ابعاد و سوابق آن را 

بررسی کرده باشد.
و  شرایط  بدلیل  متاسفانه  افزود:  وی 
علیه  پرداخته شده  و  فضای منفی ساخته 
کشورمان برای ایجاد موج ایران هراسی، از 
حدود هفت سال پیش به رهبری آمریکا و 
رژیم صیهونیستی  و با همراهی تعدادی از 
کشورهای غربی در شورای حقوق بشر در ژنو، 
هر ساله در یک کار مشترک، این کشورها 
اقدام به ارائه پیش نویس قطعنامه ای علیه 
جمهوری اسالمی ایران می کنند که سوئد 

یکی از این کشورهاست.
کرد:  تصریح  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
براساس این قطعنامه که به اصطالح قطعنامه 
ای محتوایی نیست، شورای حقوق بشر هر 
مورد  در  را  ویژه  گزارشگر  ماموریت  ساله 

وضعیت حقوق بشر در ایران را تمدید می 
کند.

قاسمی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران 
حقوق  قطعنامه  ارائه  در  کشوری  هر  اقدام 
به شدت محکوم  را  علیه کشورمان  بشری 
اصولی خود  براساس سیاست  ما  کند؛  می 
غیرمنصفانه،  اقدامات  اینگونه  که  معتقدیم 
نادرست و برخالف واقعیات جمهوری اسالمی 

ایران است.
اقدامات و سیاست های  اینگونه  افزود:  وی 
دو گانه علیه کشورمان در حالی صورت می 
گیرد که بسیاری از این کشورها، به سادگی 
نگاه خود را بروی کشتار مردم بی گناه یمن 
و سوریه و عراق و جنایات حامیان منطقه ای 
گروه های تروریستی می بندند و بر خالف 
هر ونه منطق، از اظهار نظر در مورد برخی 
کشورهای فاقد پارلمان و انتخابات به دالیل 

سیاسی پرهیز میکنند. 

قاسمی:ارائه قطعنامه حقوق بشری سوئد 
علیه ایران محکوم است

المللی  بین  کنفرانس  ششمین  سخنگوی 
حمایت ازانتفاضه فلسطین گفت:این کنفرانس 
با حضور ۸۰ هیات و ۷۰۰ میهمان خارجی و 
با پیام رهبر معظم انقالب روز سه شنبه -سوم 

اسفندماه ۹۵ - گشایش می یابد. 
کاظم جاللی دیروز در نشست خبری تاریخچه 
بین  کنفرانس  ششمین  برگزاری  اهداف  و 
المللی حمایت از انتفاضه فلسطین را تشریح 

کرد.
المللی با  وی اظهارداشت: این کنفرانس بین 
حضور رییس جمهوری، رییس قوه قضاییه و 
رییس مجلس شورای اسالمی افتتاح می شود 
ا... صادق آملی الریجانی از سخنرانان  و آیت 

آن است.
المللی  بین  کنفرانس  ششمین  سخنگوی 
شد:  یادآور  فلسطین  ازانتفاضه  حمایت 
با  کنفرانس  این  چهارشنبه  عصر  همچنین 
سخنرانی رییس جمهوری و قرائت بیانیه پایان 

می یابد.
شنبه  پنج  روز  همچنین  داد:  ادامه  جاللی 
جلسه ای با سازمان های مردم نهاد و نهادهای 
غیر دولتی حامی مقاومت فلسطین در محل 

اجالس سران برگزار می شود.
المللی  بین  کنفرانس  ششمین  سخنگوی 
در  همچنین  فلسطین  ازانتفاضه  حمایت 
پاسخ به سوالی درمورد همزمانی برگزاری این 

کنفرانس با بررسی الیحه بودجه ۹۶ در صحن 
تصمیم  براساس  اظهارداشت:  مجلس  علنی 
هیات رییسه مجلس برای این که نمایندگان 
خانه  کنند،  شرکت  اجالس  این  در  بتوانند 
ملت صبح سه شنبه هفته جاری جلسه علنی 

نخواهد داشت.
مجلس  افتتاحیه،  مراسم  از  پس  افزود:  وی 
بعدازظهر سه شنبه فعالیت خود را از سر می 

گیرد.
المللی  بین  کنفرانس  ششمین  سخنگوی 

روسا  شد:  یادآور  فلسطین  ازانتفاضه  حمایت 
و نواب رییس مجالس، روسای کمیسیون های 
جنبش  برجسته  شخصیت های  تخصصی،  
مقاومت ،سازمان های مردم نهاد و گروه های 
این  در  جهان  سراسر  از  فلسطینی  طرفدار 

کنفرانس شرکت می کنند.
دارد  وجود  احتمال  این  کرد:  تاکید  جاللی 
که در روزهای آینده شرکت کنندگان در این 

کنفرانس افزایش پیدا کنند.
بیانیه  تنظیم  کمیته  گفت:  همچنین  وی 

با حضور روسای هیأت ها و کشورهای  نهایی 
روسای  و  اعضای  یعنی  شرکت کننده 
کمیته های چهارگانه و کشورهای عالقه مند در 
کمیته تنظیم بیانیه نهایی شرکت می کنند تا 

در اختتامیه بیانیه نهایی قرائت شود.
المللی  بین  کنفرانس  ششمین  سخنگوی 
حمایت ازانتفاضه فلسطین اظهار داشت: این 
رییس  الریجانی  علی  ریاست  به  کنفرانس 

مجلس تشکیل می شود.
کنفرانس  این  برگزاری  تاریخچه  به  جاللی 
اشاره کرد و یادآور شد: بعد از تصویب قانون 
انقالب اسالمی مردم فلسطین در  از  حمایت 
۱۹ اردیبهشت سال ۶۹، تاکنون پنج کنفرانس 
با این عنوان در سال های ،۷۰ ۸۰، ۸۵، ۸۷ و 
۹۰ برگزار شده که امسال ششمین کنفرانس 

برگزار می شود.
کنفرانس  این  برگزاری  اهداف  داد:  ادامه  وی 
در  امروز  زیرا  است  فعلی  شرایط  با  متناسب 
تمامی  و  داریم  قرار  حساسی  بسیار  شرایط 
مساله  که  است  این  بر  تالش ها  و  توجهات 
فلسطین به عنوان موضوع اصلی جهان اسالم 
به مسائل دیگری منحرف شود، حال آن که 
مردم فلسطین در بین ملت های مسلمان یک 
موضوع اصلی است و بخصوص بعد از انقالب 
اسالمی و اعالم روز قدس توسط امام )ره( از 

اهمیت ویژه تری برخوردار است.

حضور 80 هیات خارجی در کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

کولیوند خبر داد: مخالفت شورای نگهبان 
با اصالح قانون انتخابات شوراها
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بررسی جزئیات آخرین گزارش 
برجام در کمیته هسته ای

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
مجلس شورای اسالمی از بررسی جزئیات آخرین 
گزارش برجام در کمیته هسته ای مجلس خبرداد 
و گفت: در بخش های انرژی، حمل و نقل و بانکی و 
بیمه تحت فشار بودیم اما بر اساس گزارش آخر در 
هر سه زمینه موانع به طور کامل برداشته شده است.
دیروزبا  نطنزی  مرتضی صفاری  ایرنا،  گزارش  به 
امور  وزارت  گزارش  چهارمین  بررسی  به  اشاره 
خارجه از اجرای برجام در کمیته هسته ای افزود: 
نحوه  از  خارجه  امور  وزارت  گزارش  چهارمین 
پیشرفت و عملکرد برجام اخیرا به مجلس و به 

خصوص کمیسیون امنیت ملی واصل شده است.
شورای  دهم  مجلس  در  نطنزی  مردم  نماینده 
اسالمی با بیان اینکه آخرین گزارش برجام با حضور 
عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام بررسی 
شد، ادامه داد: معاون وزارت امور خارجه توضیحات 
مبسوطی از نحوه اجرای برجام در یکسال اخیر ارائه 
کرد؛ هر چند که انتظار می رفت مباحث با جزئیات 
وقت  کمبود  دلیل  به  اما  شود  مطرح  بیشتری 

نتوانستیم به جزئیات گزارش ورود کنیم.
صفاری نطنزی بیان کرد: به همین جهت مقرر شد 
کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی به صورت تخصصی تر به جزئیات گزارش 
ورود کند و از نهادهای ذیربط اجرای برجام نیز 

گزارش ها و استعالماتی دریافت شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: بعد از دریافت 
گزارش از ارگان های مربوطه، کمیته هسته ای 
گزارشی از جزئیات و نتایج اجرای برجام در ۶ ماه 
دوم اجرایی شدن این توافق هسته ای تهیه و به 

صحن علنی برای قرائت ارائه خواهد کرد.
صفاری نطنزی درخصوص اینکه گفته می شود 
گزارش های گذشته وزارت امور خارجه از برجام 
مطابق با واقعیت نبوده است، عنوان کرد: نمی توان 
بطو قاطع گفت گزارش های قبلی منطبق بر واقعیت 
نبوده است؛ از زمان امضای توافق هسته ای تاکنون 
شده  مشهود  برجام  اجرای  عملیاتی  های  جنبه 
است؛ بنابراین گزارش آخر به نسبت گزارش های 

گذشته جامع، ملموس و قابل اتکاتر است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در 
مجلس دهم شورای اسالمی با بیان اینکه پیش از 
برجام، ایران در سه بخش تحت فشار غرب قرار 
داشت، گفت: در بخش های انرژی، حمل و نقل و 
بانکی و بیمه تحت فشار بودیم اما بر اساس گزارش 
آخر در هر سه زمینه موانع به طور کامل برداشته 
شده است اما اینکه ما چه اندازه از فضای ایجاد شده 
برداشت کردیم به تالش و توان داخلی بر می گردد.

خبر

آگهی تجدید )نوبت دوم( مزایده فروش زمین
)کاربری تجاری، مسکونی و فرهنگی(

ا جرای بودجه مصوب  مدیریت اجرایی طرح ساماندهی تپه مرادآب کرج در نظر دارد، در 
سال 1395 ، قطعات تفکیکی با مشخصات ذیل، از پالک ثبتی 171/1 واقع در کرج، مهرشهر، 
بلوار ارم، انتهای بلوار آزادی )اراضی طرح ساماندهی( را با شرایط نقد و اقساط و از طریق برگزاری مزایده عمومی 
به باالترین پیشنهاد واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند همه روزه بجز ایام تعطیل از ساع ت8 الی 14/30 به 
منظور دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده، به دبیرخانه طرح ساماندهی واقع در کرج، عظیمیه، بلوار 45 متری 
بسیج )کاج( ، روبروی مجتمع آموزشی شهید چمران مراجعه و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 
7-32518385-026 تماس حاصل نمایند. الزم به ذکر است که آخرین مهلت شرکت در مزایده، پایان وقت اداری 
روز سه شنبه مورخ 95/12/10 خواهد بود. ضمنا چنانچه برنده مزایده تا قبل از انعقاد قرارداد بها مورد معامله را 
بصورت یکجا پرداخت نماید از تخفیف ویژه با احتساب قیمت کارشناسی نقدی بهره مند خواهد شد. بدیهی است 

مدیریت طرح ساماندهی در رد یا قبول تمام و یا یکی از پیشنهادات مختار است.

ردیف
1
2
3
4

شماره قطعه
22
23
17
36

کاربری
مجموعه مسکونی

مجموعه مسکونی 
تجاری )محور مجهز(
تجاری )محور مجهز(

مساحت
4842/85
5669/56
667/41
630/13

قیمت پایه مزایده
36/551/004/809 ریال
44/402/214/071 ریال

13/735/039/531 ریال
14/408/701/731 ریال

لیست قطعات با کاربریهای مجموعه مسکونی و تجاری )محور مجهز( با شرایط 20 درصد نقد مابقی اقساط 36 ماهه

لیست قطعات با کاربری های تجاری با شرایط 2۵ درصد نقد و مابقی اقساط 36 ماهه

ردیف
5
6
7
8
9
10
11

شماره قطعه
44
46
131
132
280
282
283

کاربری
تجاری
تجاری
تجاری
تجاری
تجاری
تجاری
تجاری

مساحت
506/25
506/25
506/25
506/25
506/25
506/25
506/25

قیمت پایه مزایده
7/100/000/000 ریال
7/100/000/000 ریال
7/100/000/000 ریال
7/100/000/000 ریال
7/100/000/000 ریال
7/100/000/000 ریال
7/100/000/000 ریال

لیست قطعات با کاربری مسکونی و فرهنگی با شرایط 30 درصد نقد و مابقی اقساط 30 ماهه

ردیف
12
13
14
15
16
17

شماره قطعه
12
13
14
15
27
51

کاربری
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی
مسکونی

خدماتی )فرهنگی(

مساحت
369/66

420
447/85

450
405/84
1969/43

قیمت پایه مزایده
3/543/823/976 ریال
3/795/015/666 ریال
4/046/088/214 ریال
4/066/088/214 ریال
3/801/230/500 ریال
9/900/000/000 ریال

روابط عمومی طرح ساماندهی تپه مرادآب کرج

تاریخ مصرف مردم
é سعید شفیعیان

به خیابان  از کوچه غربی  توپی پالستیکی  وقتی 
میغلتد نشانه این است که حتماً بچه ای پشت توپ 
را  به خیابان خواهد دوید. وقتی بچه ای جلویش 
گرفته و جلو شما این پا و اون پا می کند و روی 
پای خود بند نیست معنی اش این است که این 

بچه  ... دارد. وقتی راننده تاکسی صحبت از گرانی الستیک و لوازم 
یدکی و سگ دست می کند یعنی می خواهد بیشتر از کرایه متعارف 
بگیرد. وقتی دوست شما هنوز نرسیده و دست نداده فوت می کند و از 
ته دل آه می کشد یعنی اینکه اصال ظرفیت قرض دادن و پول دستی 
گرفتن نیست. وقتی رئیس بزرگواری چندین و چند بار نامه ای را توی 
کارتابل دستور نمی دهد یعنی اینکه نمی خواهد روی این درخواست 

اقدامی بشود.
وقتی چند بار کسی پیامک خالی می دهد یعنی اینکه آن قدر پیامی که 
می خواهم بفرستم منشوری است که می ترسم منشوری شوم حضوری 
بیا می خواهم صحبت از یار و غم یار کنم و خالصه اینکه وقتی برخی از 
اعضای شوراها یک دفعه همین طوری فله ای می ریزند توی روزنامه ها 
و هفته  نامه ها و گاهنامه ها و حتی شب نامه ها و صد البته حرف از 
مردم و مردم داری می زنید و محصول آن هم زیاد شدن هفته نامه ها 
و گاهنامه های محلی است یعنی اینکه انتخابات نزدیک است و مردم 
دوباره عزیز شده اند. برخی از حضرات شورائی با رسیدن انتخابات آن 
قدر عجله می کنند و هول می شوند که وقت نمی کنند حداقل برای 
گفته های خودشان برنامه و تقویم و تقسیم بندی داشته باشند یا اینکه 

حداقل هر کس در حوزه کمیسیون خودش صحبت کند.
فقط هدف حضور بیشتر توی چشم مردم و به واقع روی آنتن بودن 
است فرقی هم نمی کند. طرف که مال کمیسیون فالن است صحبت از 
کار فرهنگی می کند. رئیس بهمان که باید از وضعیت پول صحبت کند 
از کیفیت آسفالت می گوید و خنده دار تر از همه اینکه طرف که حتی 
ازدواجش هم سیاسی بوده صحبت از سیاسی نبودن شوراها می کند. 
واقعا چه تصور کرده اید؟ چطور به مردم نگاه می کنید؟ نظر شما در مورد 
وضعیت شهر و شهرداری چیست؟ و آخر اینکه خودتان هستید. مردم 
زرنگ تر و باهوش تر از آن هستند که یادشان برود در طول این چهار سال 
دعواهای خود را چطور خاتمه دادید و معامالت خود را چگونه به انجام 
رساندید مردم فراموش نمی کنند که بعد از انتخاب شدن چگونه یواش 
یواش از چشم مردم دور شدید و شروع به چپاندن دوست و فامیل و 

رفقای خود در شهرداری ها نمودید. مردم یادشان است.

معرفی مقصران حادثه پالسکو تا آخر اسفند 95

دوم  گزارش  شدن  نهایی  زمان  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
از حادثه پالسکو و معرفی مقصران این حادثه را  کمیسیون عمران 

اسفند ۹۵ اعالم کرد.
نهایی  گزارش  در  گفت:  ایسنا،  با  گفت وگو  در  رضایی  محمدرضا 
کمیسیون عمران از حادثه پالسکو، چرایی استفاده نکردن مدیریت 
نظام  قانون شهرداری ها،  پنج  از  اجرایی  و سایر دستگاه های  شهری 
صنفی، کار، تملک آپارتمان ها و نظام مهندسی را به تفکیک مشخص 

و اعالم خواهیم کرد.
نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه »کمیسیون عمران در 
حال سنجش میزان عمل به قوانین پنج گانه مذکور توسط دستگاه های 
اجرایی است« خاطرنشان کرد: رئیس ستاد مدیریت بحران تهران و 
سایر دستگاه های اجرایی حتی با اجرای دست و پا شکسته پنج قانون 

فوق می توانستند از وقوع حادثه پالسکو پیشگیری کنند.
وی گفت: تقصیر کار بودن یا نبودن و میزان تقصیر دستگاه های مسئول 
نیز در این گزارش به طور شفاف به مردم و نمایندگان اطالع رسانی 
می شود، همچنین عملکرد سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان 
مدیریت شهر تهران که با شهردار تهران است در بخش های مختلف به 
ویژه در موضوع امداد و نجات و آواربرداری در این گزارش به تفصیل 

بررسی و گزارش می شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در این گزارش همچنین به 
این سواالت پاسخ داده می شود که آیا شهردار تهران به عنوان رئیس 
سازمان مدیریت بحران تهران همه امکانات قانونی مدیریت بحران را 
در اختیار داشت؟ آیا شهرداری تهران به لحاظ اداری می توانست به 
دستگاه های عضو سازمان مدیریت بحران دستور بدهد و این دستگاه ها 
از دستور شهردار تبعیت می کردند یا صرفا از جنبه حس انسان دوستانه 
مثال در حادثه پالسکو به کمک شهرداری آمدند؟ کمک رسانی براساس 
وظایف قانونی و کمک رسانی مبتنی بر حس انسان دوستی دو مقوله 
مجزا از یکدیگر است و کمیسیون عمران در گزارش نهایی خود در این 

گزارش به تفکیک درباره هر یک توضیح خواهد داد.

مدارس تعاونی می شوند

معاون وزیر آموزش و پرورش از شروع به کار مدارس تعاونی و افزودن 
آن به جمع ۱۷ نوع مدرسه دیگر خبر داد.

تنوع  تعاونی  مدارس  تشکیل  با  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به 
مدارس به ۱۸ نوع مدرسه می رسد. 

تشکیل مدارس تعاونی در حالی است که وزیر آموزش و پرورش چند 
روز پیش در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما از کاهش تنوع مدارس 

خبر داده بود. 
علی زرافشان در این مصاحبه گفت: در مدارس تعاونی کارکنان مدرسه 
یک تعاونی را تشکیل می دهند و محصوالتی را به شکل تعاونی تولید 

و عرضه می کنند. 
وی افزود: با امضای تفاهم نامه ای که با وزارت تعاون منعقد شده است 
اداره این مدارس به صورت تعاونی انجام می شود و مشارکت کارکنان، 

اولیاء و دانش آموزان در اداره مدرسه بیشتر خواهد شد. 
وی تأکید کرد: در این مدارس مدیریت مدرسه، یک مدیریت همراه با 
مشارکت اولیاء و دانش آموزان است و منابع مالی مدرسه را کارکنان، 
اولیاء و دانش آموزان تأمین می کنند که این امر سبب هم افزایی بین 

کارکنان مدرسه و اولیاء می شود. 
زرافشان با اشاره به اینکه مدارس تعاونی به صورت دولتی و غیر دولتی 
می توانند فعالیت داشته باشند، خاطر نشان کرد : با تشکیل این مدارس 
ساختار تعاونی که یکی از شکل های مشارکت در جامعه است محقق 
می شود.  معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: آئین نامه تغییر مدارس 
عادی به تعاونی تدوین و بر اساس آن شاخص های تأسیس مدارس 

تعاونی مشخص شده است. 
زرافشان به اختالف مدرسه هیئت امنایی و تعاونی اشاره و تصریح کرد: 
در مدارس هیئت امنایی مشارکت مجموعه ذینفعان محلی برای اداره 
مدرسه تأمین می شود اما این مدارس در چارچوب قانون تعاون فعالیت 

نمی کنند. 
وی به پیش ثبت نام مدارس غیر دولتی اشاره کرد و افزود: پیش ثبت 
نام در مدارس غیر دولتی که از اسفند شروع می شود به دلیل اعالم 
نشدن شهریه سال تحصیلی آینده به مدارس، وجهه قانونی نداشته 

و تخلف است. 
وی یادآور شد؛ مطابق دستور العمل، ثبت نام مدارس دولتی و غیر 
دولتی از اول خرداد آغاز می شود و مدارس غیر دولتی حق دریافت 
هیچ گونه وجه در این ایام برای پیش ثبت نام سال تحصیلی آینده 

را ندارند.

ایستگاه آخر

اد      امه از صفحه1
این  اگر  افزود: چرا متوجه نمی شویم که  وی 
گروه های تروریستی به لبنان نفوذ کنند آنگاه این 

تهدیدی علیه همه خواهد بود؟ 
é  ایران به زبان تهدید توجهی ندارد

جواد ظریف در بخشی دیگری از این گفت و گو 
آمریکا  ایرانی دولت جدید  اقدامات ضد  درباره 
گفت: هر کسی که در گذشته ایران را آزموده 
ایران به زبان تهدید پاسخ خوبی  می داند که 
نمی دهد. ایران تنها به احترام متقابل و منافع 

مشترک پاسخگو است. 
وزیر امور خارجه با یادآوری اینکه دولت اوباما از 
حربه تحریم های اقتصادی بهره گرفت اما در 
نهایت مغلوب اراده ملت ایران شد، گفت : اوباما 
به این علت پای میز مذاکره آمد که تحریم ها 

نتیجه بخش نبود. 
را  ها  راه  همه  دولتش  و  اوباما  افزود:  وی 
بودند  دولتی  نخستین  آنها  کردند.  امتحان 
کردند.  امتحان  را  کننده  فلج  تحریم های  که 
زمانی که آنها تحریم ها را آغاز کردند، ما کمتر 
زمانی  داشتیم.  فعال  سانتریفیوژ  دویست  از 
هزار  دو  ایران  اما  آمدند  مذاکره  میز  پای  که 

سانتریفیوژ فعال داشت. 
امانپور درباره تهدید های دولت ترامپ علیه برجام 
پرسید و ظریف در پاسخ گفت : مطمئنم که آنها 
اگر می توانستند تالش می کردند و البته تالش 
هم کردند تا به توافقی متفاوت برسند اما این تنها 

توافق ممکن بود. 
وی افزود : ما هم خواسته های دیگری داشتیم و 
در نهایت دو طرف باید به توافقی بینابینی دست 
می یافتیم. معتقدم توافق خوب توافقی است که 
هیچ کس از آن کامال خرسند نیست. این مسئله 

خود موجب پایداری توافق می شود. 
وی با بیان اینکه اجماع بین المللی برای حفظ 
توافق هسته ای وجود دارد، افزود: همه از جمله 
کارشناسان آمریکایی می دانند که این بهترین 
توافق ممکن برای همه طرف ها، نه تنها برای ایران 

که هم برای آمریکا بود. 
ظریف افزود : ما توافق کردیم که صحبتی روی 
دیگر مسائل صورت نگیرد. مسئله هسته ای به 
اندازه کافی پیچیده بود و ایران و آمریکا و دیگر 
کشورهای جهان را به مدت نزدیک به یک دهه به 
خود درگیر کرد. ایران و رهبری علنا اعالم کردند 
که اگر آمریکا به تعهدات خود پایبند باشد که 
متاسفانه کامال چنین نشد، شاید در دیگر زمینه ها 

هم گفت و گو کنیم. 
وی درباره مواضع دیگر کشورها در قبال برجام 
و احتمال بازنگری آن گفت : اروپا نقش مهمی 

در رسیدن به این توافق داشت و نمایندگان همه 
کشورهای اروپایی بر این نکته تاکید می کنند که 
گزینه بازنگری در این توافق مطرح نیست. روسیه 

و چین هم چنین مواضعی دارند. 
ظریف ادامه داد : بازنگری توافقی ممکن نیست که 
بیش از دو سال مذاکره بر سر آن به طول انجامید 
و قبل از شروع مذاکرات هم زمینه چینی برای آن 
۱۰ سال زمان برد. این پیروزی دیپلماسی بر فشار 
بود چرا که این مسئله دیگر جواب نمی دهد. دوران 

سلطه طلبی به سر آمده است. 
é  ملت همه  به  توهین  ترامپ،  فرمان 

ایران بود 
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه صحبت های 
خود گریزی هم به فرمان »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهوری آمریکا برای منع ورود اتباع هفت کشور 
با جمعیت عمدتا مسلمان به خاک آمریکا داشت 

و آن را توهینی به همه ملت ایران دانست. 
ظریف ادامه داد : ایرانی ها آدم های بسیار موفقی 
در آمریکا هستند. آمار نشان می دهد که بیشترین 
جمعیت تحصیل کرده و موفق در عرصه تجارت 
دیگر  و  ولی«  »سیلیکون  منطقه  در  جمله  از 

مناطق آمریکا مهاجران ایرانی هستند. 
بودن  دروغین  دهنده  نشان  این   : افزود  وی 
اظهارات ادعایی آنها مبنی بر این است که آمریکا 
بین دولت و مردم ایران تفاوت قائل می شود. 
همانطور که به شما گفتم ایران به تهدید ها پاسخ 
خوبی نمی دهد. تهدید و توهین تنها ملت ایران 

را متحد می کند. 
وی ادامه داد : همانطور که در سالگرد انقالب 
گزارش  هم  شما  خبری  های  شبکه  و  دیدیم 
کردند، جمعیت در قیاس با سال های اخیر بی 
سابقه بود. این مسئله نشان می دهد که ایرانی ها 
به توهین ها واکنش نشان می دهند. اما همین 
مردم به احترام هم واکنش خوبی نشان می دهند. 
بین  توانید  : شما نمی  افزود  ظریف همچنین 
این همه اعمال شنیع صورت گرفته حتی یک 
ایرانی را پیدا کنید که اقدامی تروریستی علیه 

آمریکایی ها انجام داده باشد. 
وزیر امور خارجه ایران در بخشی از صحبت های 
خود و در واکنش به اظهارات اخیر مقام های 
غربی و صهیونیستی درباره اهداف آزمایش های 
موشکی ایران گفت : در پاسخ به اتهاماتی که در 

این خصوص مطرح می شود، آیا حاضر هستند 
بگویند که هیچ گاه از تسلیحات خود به غیر از 

مقاصد دفاعی استفاده نخواهند کرد؟ 
وی ادامه داد : اما ایران این سیاست را در پیش 
گرفته است. ما طی ۲۵۰ سال گذشته به هیچ 

کشوری هجوم نبرده ایم. 
ظریف ادامه داد : اما به هر کسی که جرات حمله 
به ایران را داشته، حتی اگر مثل صدام حسین 
نشان داده  باشند،  بوده  جامعه جهانی پشتش 
ایم که مقاوت مردم ما شکست ناپذیر است. ما 
در برابر ستیزه جویی مقاومت خواهیم کرد و به 

همین سبب به ابزارهای دفاعی نیاز داریم. 
وزیر خارجه ادامه داد: می دانید این عبارت که 
می گویند همه گزینه ها روی میز است یعنی 
چه؟ یعنی آنها روزانه ایران را به استفاده از زور 

تهدید می کنند. 
ظریف گفت : هزینه های دفاعی ما تنها کسری از 
هزینه های دفاعی کشورهایی است که از لحاظ 
وسعت یا جمعیت کوچک تر از ما هستند. ولی ما 
آشکارا گفته ایم و باز هم می گوییم که هیچ گاه 
از این تسلیحات به غیر از مقاصد دفاعی علیه هیچ 

کسی استفاده نخواهیم کرد. 
é  ایران آماده همکاری با همه کشورهای

منطقه است 
وزیر خارجه درباره درگیری های یمن گفت : ما 
از همان روزی که بحران یمن آغاز شد خواستار 
آتش بس بودیم. حتی پیش از آغاز این بحران 
پیامی به وزیر خارجه عربستان سعودی فرستادم 
با این مضمون که ما آماده همکاری با شما برای 
جلوگیری از ایجاد یک بحران در یمن هستیم. 
ایران هنوز هم همچون دو سال گذشته آماده 
پایان  برای  با هر کشوری در منطقه  همکاری 

درگیری ها در یمن است. 
وی ادامه داد : می دانید طرحی که من در سال 
۲۰۱3 برای پایان درگیری ها در سوریه ارائه دادم 
پس از گذشت دو سال از آغاز خونریزی ها در 
سوریه به عنوان مبنایی برای قطعنامه ۲۲۵۴ 
شورای امنیت قرار گرفت. ما چنین طرحی را 
تقریبا باالفاصله پس از تشدید درگیری ها در 

یمن هم ارائه دادیم. 
همه  که  معتقدیم  همچنان  ما   : افزود  ظریف 
عربستان  و  ایران  جمله  از  منطقه  کشورهای 
سعودی منافع مشترکی در حصول اطمینان از 
پایان درگیری ها دارند. در یمن، سوریه، بحرین 
و دیگر کشورها تنها یک راه حل وجود دارد و آن 
راه حل سیاسی است. ایران آماده همکاری با هر 
کشوری در منطقه است که آماده همکاری با ما 

برای پایان درگیری ها باشد.

ظریف: اجماع بین المللی برای حفظ برجام وجود دارد

دادستان کل کشور گفت: نباید تمامی 
مشکالت کشور را به تحریم ربط دهیم، 
تحریم  در  که  ایران  مثل  کشوری  در 
است نباید بسیاری از اسراف ها و ریخت 
و پاش ها و واردات کاالهای غیرضروری 

انجام شود.
منتظری  محمدجعفر  االسالم  حجت 
دیروز در نشست شورای اداری استان 
مرکزی در اراک اظهار داشت: امروز ما 
رهبری  که  هستیم  نظامی  کارگزاران 
امام  نایب  عنوان  به  فقیه  یک  را  آن 
بنابراین  است،  دار  عهده  زمان)عج( 
عهده  بر  خطیری  و  سنگین  وظیفه 
داریم و باید از این فرصت برای انجام 

تکالیف خود استفاده کنیم.
وی افزود: همه ما در حال حاضر تالش 
های دشمن را مشاهده می کنیم و این 
امیرالمومنین)ع(  راهبردی  فرمایش 
نشانه  که  است  راهگشا  ما  همه  برای 
مدیریت خوب را در برنامه ریزی خوب 
و اجتناب از زیاده روی و ریخت و پاش 

دانسته اند.
از  پس  گفت:  کشور  کل  دادستان 
چشم  و  توسعه  های  برنامه  انقالب 
این  که  تدوین شده  برای کشور  انداز 
فرمایش  همین  راستای  در  ها  برنامه 
تدوین  راستای  در  امیرالمومنین)ع( 

برنامه و حسن تدبیر است.
منتظری تصریح کرد: یکی از مشکالت 
جدی کشور که امروز در تمامی عرصه 
ها خود را نشان می دهد مساله مورد 
روایت  در  امیرالمومنین)ع(  اشاره دوم 
ذکر شده است که باید از ریخت و پاش 

و تبذیر خوددادری کنیم.
همه  نباید  ساخت:  خاطرنشان  وی 
تحریم  پای  به  را  کشور  مشکالت 
بگذاریم چرا باید در کشوری مثل ایران 
که در تحریم است، برخی ریخت و پاش 

ها و اسراف و تبذیرها انجام شود؟
طور  به  گفت:  کشور  کل  دادستان 
بو  ذرت  دالر  ۷۵هزار  ساالنه  مثال 
و هزینه  وارد می شود  به کشور  داده 
کاالهای  آرایشی،  لوازم  واردات  های 
چندصد  های  ماشین  و  غیرضروری 
میلیونی نیز به کشور سرسام آور است.

انقالب  معظم  رهبر  افزود:  منتظری 
سال ها است که می فرمایند راه نجات 
کشور اقتصاد مقاومتی است، اما قاچاق 
کاال و اسراف و تبذیر و واردات کاالهای 
غیرضروری دقیقا ضد اقتصاد مقاومتی 

است.
فرموده  به  مسئوالن  کرد:  بیان  وی 

اقداماتی که  باید  انقالب،  رهبر معظم 
در راستای اقتصاد مقاومتی طی سال 
جاری انجام داده اند را جمع بندی و 
ارائه کنند تا از این طریق نقاط ضعف و 

قوت مشخص شده و بررسی شود.
دادستان کل کشور خاطرنشان ساخت: 
در هر جامعه ای مهمترین مساله ای 
وضعیت  و  جامعه  آن  سرنوشت  که 
زند  می  رقم  را  آن  پیشرفت  و  رشد 
مساله اقتصاد و برنامه ریزی های این 
حوزه  است اما متاسفانه امروز بخشی 
انحراف  به  از مدیریت مالی کشورمان 

کشیده شده است.
منتظری تصریح کرد: وضعیت بانکی و 
مالی کشور، داد و ستدها و مدیریت این 
حوزه، وضعیت خوب، مناسب و شایسته 
ای برای نظام جمهوری اسالمی نیست 
مند  گله  ها  مدیریت  از  نیز  مردم  و 

هستند.
وی افزود: مهمترین مولفه ای که باید 
در دستور کار خود قرار دهیم حرکت 
اگر  که  چرا  است،  قانون  مرز  روی 
عمل  قانونی  مسئوالن  ببینند  مردم 
می کنند و روی خط قانون گام برمی 
دارند سختی ها و مشکالت را تحمل 
خواهند کرد و حتی به کمک مسئوالن 

می آیند.
دیگر  بخش  در  کشور  کل  دادستان 
سخنان خود گفت: باید متوجه برنامه 
امام  که  همانطور  باشیم  دشمن  های 
صادق)ع( می فرمایند؛ » تو حق نداری 
که  کنی«  اطمینان  خائن  دشمن  به 
این فرمایش باید در دستور کار ما قرار 

گیرد.
به  نباید  اینکه  به  اشاره  با  منتظری 
دشمن خائن اعتماد کنیم، تصریح کرد: 
دشمن بیش از نیم قرن است که خود 
پیروزی  از  و پس  داده  نشان  ما  به  را 
انقالب نیز از هیچ توطئه ای فروگذار 
نکرده است و بر ما واضح است که نباید 

به چنین دشمنی اعتماد کنیم.

دادستان کل کشور: همه مشکالت 
کشور ناشی از تحریم نیست

پاسخ ظریف به ادعاهای واهی صهیونیست ها
محمـد جـواد ظریـف، بـه ادعاهای واهـی مقامـات رژیـم صهیونیسـتی علیه 
ایـران و تـالش آن هـا بـرای ایجـاد فضـای ایـران هراسـی در عرصـه ی بین 

داد. پاسـخ  المللی، 
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان کـه بـرای شـرکت در پنجـاه و سـومین اجالس 
کنفرانـس امنیتـی مونیـخ در آلمـان بـه سـر می بـرد در صفحـه توییتـر خود 
نوشـت: تنها رژیم دارای سـالح هسـته ای و موشـک های بالسـتیک قاره پیما در 
خاورمیانـه بـا تاریخی مملـو از تجاوزگری، ابزارهای دفاع مشـروع ایـران از خود 

را بـا اخبارجعلـی، دسـتمایه ایران هراسـی کرده اسـت.
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ثبت  ۱۱قانون  دستورماده  نظربه 
آیین   ۵۹ و   ۵3 مواد   و  اسنادوامالک 
نامه قانون مرقوم امالکي که درسه ماهه 
سوم  سال ۱3۹۵)مهر  - آبان  – آذر ( 
تقاضاي ثبت آنها در اداره ثبت اسناد و 
امالک لردگان پذیرفته شده جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل اگهي مي گردد 
بند )الف( : امالکی که تقاضای ثبت آنها 
در سه ماهه دوم  سال ۱3۹۵  شمسی 
تاریخ اولین انتشار آگهی نوبتی به مدت 

نود روز می باشد به شرح ذیل است:
به  لردگان  قریه  در  واقع  ۱-امالک 
شماره پالک ثبتي یک–  اصلي جانکي 

چهارمحال و بختیاري و فرعي هاي زیر
محمدي  نورا...  آقاي   – فرعي    ۹۵۱
میالسي فرزند خداکرم  ششدانگ یکباب 
 ۱۷ خیابان   – لردگان  در  واقع  خانه 

شهریور
حسني  ابراهیم  آقاي   – فرعي    ۵۲۶۹
ساطحي  فرزند مهدي  ششدانگ یکباب 
واقع  فرعي  از ۱۰۲۶   ساختمان مجزي 
در لردگان بلوار  شهداء – روبروي بنیاد 

مسکن
اله نجفي  آقاي عنایت   – ۶۱۵۶  فرعي 
ششدانگ  اله  نعمت  فرزند  بهزادي  
یکباب خانه مجزي از ۲۶۲۷ فرعي واقع 

در لردگان – زمین مشهري
۶3۸۹  فرعي – آقاي قنبر بویري   فرزند 
مشاع  دانگ  نیم  و  چهار  تمامت   صفر  
از ششدانگ یکباب خانه مجزي از ۶۶۶  

فرعي واقع در لردگان بلوار  شهداء
محتشمي  مراد  آقاي   – فرعي    ۶۵۰۰
خانه  یکباب  ششدانگ  محمد  فرزند 
لردگان  در  واقع  فرعي  از ۲۶۲۷  مجزي 

– زمین شهري
۷۱۲۲  فرعي – آقاي قنبرعلي دستگیر 
یکدهنه  ششدانگ  محمدعلي   فرزند 
در  واقع  فرعي    ۲۱۱۸ از  مجزي  مغازه 

لردگان – خیابان چشمه برم
اله  حجت  آقاي   – فرعي    ۷3۷۹
طهماسبي کهیاني  فرزند سهراب تمامت 
حبه    ۷۲ از  مشاع  حبه  نیم  و  چهار 
 ۶۵۸ از  مجزي  خانه  یکباب  ششدانگ 

فرعي واقع در لردگان – طرح سپاه 
سلیمان  سید  آقاي   – فرعي    ۷۵۲3
حسن  سید  فرزند  آبچناري  موسوي 
حبه    ۷۲ از  مشاع  حبه   ۱۸ تمامت 
  ۶۶3 از  مجزي  خانه  یکباب  ششدانگ 

فرعي واقع در لردگان – طرح سپاه
شهریار  قباد  آقاي   – فرعي    ۷۵۴۱

فتاحي فرزند امرا... تمامت ۱۸ حبه مشاع 
از ۷۲ حبه  ششدانگ یکباب انبار مصالح 
ساختماني مجزي از ۶۶3  فرعي واقع در 

لردگان – بلوار شهداء
۷۵۵۹  فرعي – خانم شهربانو اردشیري 
دانگ  سه  تمامت  یدا...  فرزند  لردجاني  
خانه مجزي  یکباب  از  ششدانگ  مشاع 
از ۲۶۲ فرعي واقع در لردگان –  خیابان 

ولیعصر)عج(
مرادي    ابراهیم  آقاي   – فرعي    ۷۵۷۴
از  مشاع  حبه   ۱۸ تمامت  کریم   فرزند 
۷۲ حبه ششدانگ یکباب خانه مجزي از 
۶۶3 فرعي واقع در لردگان – طرح سپاه

حسني  محمد  آقاي   – فرعي    ۷۶۱۱
ششدانگ  امیدوار   فرزند  ساطحي   
یکباب خانه  مجزي از ۲3۱۲ فرعي واقع 

در لردگان – بلوار رسالت
سهرابي  احسان  آقاي   – فرعي    ۷۶۲۲
شیخ ویسي فرزند محمد تمامت چهار و 
نیم حبه مشاع از ۷۲ حبه  ششدانگ یک 
باب خانه مجزي از ۶۵۸ فرعي  واقع در 

لردگان – طرح سپاه
مناف  عبد  سید  آقاي   – فرعي    ۷۶۲3
حسیني چاهگاهي فرزند سید علي رحم 
تمامت ششدانگ یک باب خانه   مجزي 
از ۲۶۲۷  فرعي واقع در لردگان – زمین 

شهري
اردشیري   فروغ  خانم   – فرعي    ۷۶۲۶
لردجاني ) نسبت به ۱۲ حبه مشاع ( و 
آقاي شهرام اردشیري لردجاني ) نسبت 
به ۲۴ حبه مشاع (  فرزندان مراد  تمامت 
3۶ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعي باستثناء بهاء ثمنیه 
عرصه و اعیان واقع در لردگان – اراضي 

مزروعي
۷۶3۲  فرعي – آقاي سید خالد حسیني  
فرزند نصرت اله تمامت چهار و نیم دانگ 
مجزي  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع 
از ۶۶۶  فرعي واقع در لردگان – زمین 

شهري
محمدکریم  آقاي   – فرعي    ۷۶3۴
چکیده فرزند خداکرم  ششدانگ یکباب 
ساختمان مجزي از ۶۹۲  فرعي واقع در 

لردگان – بلوار امام رضا )ع(
۷۶3۵  فرعي – خانم نازنین قندي فرزند 
نادعلي  ششدانگ یکقطعه زمین مزروعي 
مجزي از ۵۰۷  فرعي واقع در لردگان – 

اراضي مزروعي لردگان
نادري  علي  آقاي   – فرعي    ۷۶3۶
یک  ششدانگ  قربان  فرزند  لردجاني 
دهنه مغازه   مجزي از ۶۱  فرعي واقع 

در لردگان – خیابان چشمه برم
۷۶3۷  فرعي – آقاي اردشیر سعیدي فر  
فرزند هرمز ششدانگ یکباب خانه مجزي 
از ۲3۱۲  فرعي واقع در لردگان – بلوار 

رسالت
محبي  سیما  خانم   – فرعي     ۷۶۴3
ششدانگ  ا...   فیض  فرزند  جوانمردي 
واقع  فرعي   ۶۶۰ از  مجزي  خانه  یکباب 

در لردگان – طرح فرهنگیان
محمدي  علي  آقایان   – فرعي    ۷۶۶۰
دهنوئي  محمدي  خداخواست  و  دهنو 
نوروز  ششدانگ یکدهنه مغازه  فرزندان 
مجزي از ۵۱  فرعي واقع در لردگان – 

خیابان چشمه برم ) بالسویه و االشاعه(
بابامیري  امیر  آقاي   – فرعي     ۷۶۹۲
خواه   فرزند علي اکبر ششدانگ یکباب 
در  واقع  فرعي   ۲۲۸۴ از  مجزي  خانه 

لردگان – محله معصوم آباد
۷۶۹۵ – فرعي آقاي علي قربان حاجي 
پورزاد  فرزند علي شیر ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعي مجزي از ۷۸۲ فرعي واقع 

درلردگان – اراضي حاجي آباد 
اردشیري  غضنفر  آقاي  فرعي   –  ۷۶۹۶
ششدانگ  تمامت  قنبر  فرزند  لردجاني 
 ۷۸۲ از  مجزي  محصور  زمین  یکقطعه 
جاده  وروري   – درلردگان  واقع  فرعي 

حاجي آباد 
بابامریان  هژیر  آقاي   – فرعي    ۷۶۹۷
باب  یک  ششدانگ  تمامت  امیر  فرزند 
در  واقع  فرعي   ۲۲۸۴ از  مجزي  خانه 

لردگان – محله معصوم آباد
امیري  ا...  آیت  آقاي   – فرعي    ۸۲۰۰
مشاع  سهم   ۱۰ تمامت  سرخاب  فرزند 
باب آسیاب  از ۱۴ سهم  ششدانگ یک 
مجزي از ۶۹۵  فرعي واقع در لردگان – 

بلوار شهداء
اکبري  حمید  آقاي   – فرعي    ۸۴۱3
 ۱۰ تمامت  قربانعلي  فرزند  چاهگاهي  
ششدانگ  سهم   ۱۴ از  مشاع  سهم  
یکباب خانه مجزي از ۶۷۵  فرعي واقع 
کوچه   – عشایر  خیابان   – لردگان  در 

فردوسي
مالئي  غیظان  آقاي   – فرعي    ۸3۲۱
از  قسمتي  ششدانگ  علي  فرزند  کنمي 
طرح   – لردگان  در  واقع  خانه  باب  یک 

سپاه
مزرعه  دراراضي  واقع  وامالک  ابنیه   -۲
و  جانکي  اصلي   –  ۴ پالک  پابلندي   

فرعي هاي زیر
عابدین  سید  آقاي   – فرعي   ۱۱۰۵
حسیني  فرزند سید حسین تمامت یک 
و چهل و یک یکصدو و بیستم سهم مشاع 
ساختمان  یکباب  ۹۶ سهم ششدانگ  از 

گاوداري واقع در اراضي مزرعه پابلندي
روستاي  در  واقع  امالک  و   ابنیه   -3
ثبتي  پالک  شماره  قریه   اراضي  چیگو 
۲3-اصلي جانکي چهارمحال و بختیاري 

و فرعي  زیر
۵۱ فرعي – آقاي علي محمدي چیگوئي  

خانه  یکباب  ششدانگ  نجفعلي    فرزند 
واقع در روستاي چیگو

اراضي قریه  ابنیه و  امالک واقع در   -۴
شش بهره علیاء  شماره پالک ثبتي ۵۸-
و  بختیاري  و  چهارمحال  جانکي  اصلي 

فرعي  زیر
حسین  عبدالرضا  آقاي   – فرعي    ۶3۲
پور آقائي فرزند آقارضا ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعي  واقع در لردگان -  جنب 

جاده لردگان به سردشت
۶3۶  فرعي – آقاي غالم عباس اسحقي 
یکباب  ششدانگ  نورا...  فرزند  میالسي 
بنگاه مصالح ساختماني واقع  در لردگان 

-  جنب جاده لردگان به سردشت
۶3۷  فرعي – آقاي عطاا... ویسي شش 
یکقطعه  ا...  ششدانگ  لطف  فرزند  بهره 
جاده  جنب     - لردگان  در  واقع  زمین 
) جلو جایگاه پمپ  به سردشت  لردگان 

بنزین(
۵- ابنیه و  امالک واقع در اراضي مزرعه 
-اصلي   ۶۶ ثبتي  پالک  شماره  گهمال  
فرعي  و  بختیاري  و  چهارمحال  جانکي 

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

گهمال
امیري  عبدالرضا  آقاي   – فرعي    3۹
ششدانگ  رضاقلي  فرزند  رزگاهي  دره 
اراضي  در  واقع  مزروعي  زمین  یکقطعه 

مزرعه گهمال
۶- ابنیه و  امالک واقع در روستاي چله 
گاه اراضي قریه  شماره پالک ثبتي ۶۹ 
و  بختیاري  و  چهارمحال  جانکي  -اصلي 

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

از ۴۸۷ فرعي واقع در روستاي چله گاه
۶۱۹  فرعي – آقاي قباد  اسکندري نژاد 
فرزند ناصر  ششدانگ یکباب خانه مجزي 

از ۴۸۷ فرعي واقع در روستاي چله گاه
دانیالي  برزو  سید  آقاي   – فرعي    ۶۲۰
یکباب خانه  یداله ششدانگ  فرزند سید 
روستاي  در  واقع  فرعي   ۴۹۲ از  مجزي 

چله گاه
۷- ابنیه و امالک واقع در اراضي مزرعه  
-۷۰ ثبتي  پالک  شماره  سفلي   ریگ 
و  بختیاري  و  چهارمحال  جانکي  اصلي 

فرعي زیر
رحیمي  خانجان  آقاي   – فرعي    ۱۶۰۶
یکقطعه  ششدانگ  خداداد  فرزند  اصل 
زمین مزروعي مجزي از ۲۲۸ فرعي واقع 

در اراضي مزرعه ریگ سفلي
۸- ابنیه و امالک واقع در اراضي مزرعه  
ریگ علیا  شماره پالک ثبتي ۷3-اصلي 

جانکي چهارمحال و بختیاري و فرعي زیر
333  فرعي – آقاي بهروز شریفي ریگي 
فرزند بازعلي ششدانگ یکباب خانه واقع 

در روستاي دهنو گودرز ریگ
شریفي  شیروان  آقاي   – فرعي    33۴
یکباب  ششدانگ  مرادقلي  فرزند  ریگي 

خانه واقع در روستاي علي بابا ریگ
۹- ابنیه و امالک واقع در روستاي چال 
شیرین  اراضي مزرعه گلگه  شماره پالک 
و  چهارمحال  جانکي  ۱۲۵-اصلي  ثبتي 

بختیاري و فرعي هاي زیر
باباپور  هوشنگ  آقاي   – فرعي    ۱3۸
آقائي فرزند خان وردي ششدانگ یکباب 

خانه واقع در روستاي چال شیرین
اراضي قریه  ابنیه و امالک واقع در    -۹
۱۲۶-اصلي  ثبتي  پالک  شماره  آبزا  
فرعي  و  بختیاري  و  چهارمحال  جانکي 

هاي زیر
۱۹ فرعي – آقاي نوروز حسین پور آقائي 
فرزند محمدکاظم  ششدانگ یکباب خانه 

واقع در شهر سردشت
پور  حسین  حسین  آقاي   – فرعي   ۲۰
آقائي فرزند نعمت اله  ششدانگ یکباب 

خانه واقع در شهر سردشت
اراضي  در   واقع  امالک  و  ابنیه   -۹
پالک  شماره  سردشت   برآفتاب  قریه 
و  چهارمحال  جانکي  ۱۲۷-اصلي  ثبتي 

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

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

واقع در شهر سردشت
۱۰- ابنیه و امالک واقع در اراضي قریه 
سردشت  شماره پالک ثبتي ۱۲۸-اصلي 
جانکي چهارمحال و بختیاري و فرعي زیر
خالدي  سهام  آقاي   – فرعي   ۱۶3
سردشت فرزند قباد  ششدانگ یکقطعه 
مزروعي  اراضي  در  واقع  مزروعي  زمین 

شهر سردشت
اراضي  در  واقع  امالک  و  ابنیه   -۱۱
ثبتي 3۴- پالک  دهکده خنگ  شماره 
و  بختیاري  و  چهارمحال  فالرد  اصلي 

فرعي هاي زیر
۲۵۰ فرعي – آقاي خسرو بیژني  فرزند 
حسینعلي  ششدانگ یکباب خانه مجزي 

از ۱۴۲ فرعي  واقع در شهر مالخلیفه
سبزواري   عبدالرضا  آقاي   – فرعي   ۲۶۰
فرزند علي رضا  ششدانگ یکقطعه زمین 

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

شهر مالخلیفه
قلعه  الیقي  فاضل  آقاي   – فرعي   ۲۶۲

سوخته  فرزند جمعه  ششدانگ یکباب 
خانه واقع در شهر مالخلیفه

در  مندرج  امالک  به  نسبت  آگهی  این 
ردیف بند الف در دو نوبت به فاصله سی 
روز در این  روزنامه منتشر میشود . لذا 
طبق ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و امالک 
بند  امالک مندرج در  به  هرکس نسبت 
نشر  تاریخ  از  باید  دارد  اعتراضی  الف 
اولین اعالن نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی 
نماید  واعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک  شهرستان  لردگان تسلیم 
و رسید دریافت نماید.و مطابق ماده ۱۷ 
قانون ثبت اسناد وامالک هرگاه راجع به 
ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا کننده 
اعالن  اولین  انتشار  از  قبل  دیگری  و 
نوبتی دعویی اقامه شده باشد کسی که 
طرف دعوی یا تقاضا کننده است باید از 
تاریخ نشر اولین اعالن نوبتی تا نود روز 
تصدیق محکمه را مشعر بر جریان دعوی 
به اداره ثبت محل تسلیم نماید واالحق 
اوساقط خواهد شد این آگهی نسبت به 
امالک مندرج در بند ب که بموجب آراء 
هیئت نظارت مطابق تبصره ۱ ماده ۲۵ 
و  امالک   و  اسناد  ثبت  قانون  اصالحی 
تفویضی مطابق  اختیارات  به موجب  یا  
ثبتی  های  بخشنامه  مجموعه  بند 3۸۷ 
تجدید و فقط یک نوبت منتشر میگردد، 
لذا هر کس نسبت به امالک مندرج در 
بند ب اعتراض دارد از تاریخ  انتشاراگهی 
بمدت سی روز اعتراض خود را کتبا به 
اداره ثبت اسناد و امالک لردگان  تسلیم 
و رسید دریافت نماید و مطابق ماده ۸۶ 
معترض  ثبت  قانون  اصالحی  نامه  آیین 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  باید 
دادخواست  ثبتی  مرجع  به  اعتراض 
بمراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی 
تسلیم دادخواست را به این اداره تسلیم 
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا 
دادگاه  به  میتواند  وی  قانونی  نماینده 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت  وبه اداره ثبت اسنادو امالک 
اداره ثبت اسناد و  محل تسلیم نماید و 
امالک بدون توجه به اعتراض ، عملیات 
ادامه میدهد.  با رعایت مقررات  را  ثبتی 
همچنین طبق ماده ۵۶ آیین نامه قانون 
ثبت  اسناد وامالک حق ارتفاقی در موقع 
تعیین حدود در صورتمجلس منظور می 
مطابق  باشد  معترضی  اگر  که  گردد 
مقررات در مدت سي روز از تاریخ تنظیم 
دادخواست  حدود   تحدید  صورتمجلس 

اعتراض بدهد 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۵/۱۱/۲

تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۱3۹۵/۱۲/۰۱ 
رسول تعمیدي ـ کفیل اداره  ثبت اسناد و 

امالک شهرستان لردگان

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت کل استان چهارمحال وبختیاری

با عنايت به آثار و فوائد سند کاداستري ) تك برگي( و پیشگیري از پديده هاي سوء اجتماعي مانند جعل ، زمین خواري و ... از مالكین محترم داراي اسناد مالكیت 
دفترچه اي دعوت بعمل مي آيد اسناد مالكیت خود را به اين اداره تحويل تا نسبت به تعويض سند موصوفه به سند مالكیت کاداستري اقدام مقتضي معمول گردد. 

روابط عمومي اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لردگان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه۶۵۴ و رای شماره ۱3۲۹۶ مورخه 
۹۵/۱۰/۱۵ به تقاضای توکل عزیزی فرزند صید عباس نسبت به ششدانگ یکباب 
از پالک  3۷ اصلی واقع در بخش  عمارت به مساحت ۱۱۲متر مربع مجزی شده 
۲شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای تقی میر دریکوندی 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی 
موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می 
باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۴۶۸۶ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۲/۱  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۲/۱۶ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۷۴۱و رای شماره ۱۰۱3۵۶۱مورخه ۹۵/۱۰/۲۰ 
به تقاضای آقای شهاب فتحی فرزند علی بخش نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت ۱۱۰/۷۹متر مربع مجزی شده از پالک  ۲۲۰۹  اصلی واقع در بخش یک  
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( طیبه افتخاری ۲- پرونده 
کالسه ۷۴۲و رای شماره ۱۰۱3۵۵۵مورخه ۹۵/۱۰/۲۰ به تقاضای آقای شهاب فتحی 
فرزند علی بخش نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۷۹ متر مربع مجزی شده 
از پالک  ۲۲۰۹  اصلی واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی(صدیقه افتخاری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی 
می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۴۶۸3 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۲/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۲/۱۶

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه۵۴۹ و رای شماره۱۲۶۵۸ مورخه ۹۵/۱۰/۷ به 
تقاضای آقای کرمعلی فرامرزی فرزند شیخ علی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت ۱۴۲/۷۰  متر مربع مجزی شده از پالک  ۱۰ فرعی از 3/۱ اصلی واقع در بخش ۴ 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( عبدالرضا فرهمند ۲- پرونده 
کالسه۵۵۱و رای شماره ۱۲۵۱۲مورخه ۹۵/۱۰/۵ به تقاضای آقای یک شنبه حسنوند 
فرزند امیر نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۱۷/۸۲ متر مربع مجزی شده 
از پالک  ۲۴ فرعی از ۲۰۹۱اصلی واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از 
مالکیت مالک اولیه )رسمی(  محمد حسین والیزاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار 
و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد 
نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۴۶۸۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۲/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۲/۱۶ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱3۷۵ و رای شماره ۱3۲۸۱مورخه 
۹۵/۱۰/۲  به تقاضای آقای سجاد کوگانی فرزند علی محمد نسبت به ششدانگ  یکباب 
عمارت به مساحت ۱۰۲/۴۹ متر مربع مجزی شده از پالک  3۴ فرعی ۱ اصلی واقع 
در بخش دو  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای روح اله 
نورایی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن 
در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۴۶۷۹ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۲/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۲/۱۶ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

آگهي  نوبتي سه ماهه سوم   سال 139۵  حوزه ثبتي اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لردگان
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فراخوان عمومی نوبت دوم 
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 

آگهی
تاریخ رسیدگی: ۹۵/۹/3 

پرونده کالسه: ۹۵۰۵۲۱/۲3۰۸ 
شماره دادنامه: ۸۶۷-۹۵ تاریخ ۹۵/۱۰/۲۹ 

مرجع رسیدگی کننده: حوزه ۲3۰۸ شورای حل اختالف شماره ۲۴ مجتمع شهید 
باهنر

خواهان: امیر طاهر حکاک با وکالت فائزه گیالنیان صادقی 
خوانده: طه نوری بسطامی 
خواسته: مطالبه وجه چک 

داشته  تقدیم  به طرفیت خوانده  فوق  به خواسته  دادخواستی  گردشکار: خواهان 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت مقرر حوزه به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رای مینماید.
رای شورا

طه  طرفیت  به  صادقی  گیالنیان  فائزه  وکالت  با  حکاک  امیر  دعوی  در خصوص 
نوری بسطامی به خواسته مطالبه وجه 3 فقره چک به شماره های ۱- ۱۵۸۸۴3 
مورخ ۱- ۹۲/۱۰/۲۰ ۲- ۹۲/۱۲/۲۰ 3- ۹3/۲/۲۲   33۲۸۲۵ -3 ۱۵۸۸۴۴ -۲
به مبلغ های ۱- ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال 3- 3۱/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با توجه 
به تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت مربوطه و بقای اصول اسناد در 
ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده و بقای دین دارد و با عنایت به عدم 
حضور خوانده و عدم ارسال الیحه شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و 3۱۰ و 3۱۱ و 
3۱۲ و 3۱3 و 3۱۴ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و ماده 
واحده مربوطه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ جمعا ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۴3۵/۰۰۰ 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  وکیب  الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
احکام محاسبه می گردد در حق  اجرای  لغایت وصول که توسط  سررسید چک 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و متعاقبا ظرف مهلت قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی می باشد. 
110/135957 قاضی شعبه 2308 مجتمع شماره 24 شورای حل اختالف تهران 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۲۶۶۰۰3۲۰ شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
مهر  )صندوق  امید  آفرینی  کار  صندوق  خواهان:  تهران   بهشتی  شهید  قضایی 
امام رضا )ع( سابق( موسسه دولتی با وکالت آقای مهدی عسکری فرزند توکل  
خواندگان: ۱- آمنه میرزاخانی ایمن آبادی فرزند محمد ۲- سیده فاطمه وشک 
مطالبه   -۱ ها:  ولی  خواسته  فرزند  امیری  معصومه   -3 یعقوب  فرزند سید  پور 
دادرسی  خسارت  مطالبه   -3 بابت...  وجه  مطالبه   -۲ تادیه  تاخیر  خسارت 
تقدیم  باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستی  خواهان  گردشکار: 
تشریفات  و جری  فوق  به کالسه  ثبت  و  این شعبه  به  ارجاع  از  داشته که پس 
قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است با توجه به 
رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  پرونده ختم  محتویات 

می نماید.
رای دادگاه 

با  در خصوص دادخواست صندوق کارآفرینی امید )صندوق مهر امام رضا )ع(( 
وکالت بعدی عباس شفیعی به طرفیت سیده فاطمه وشک پور و آمنه میرزاخانی 
ایمن آبادی و معصومه امیری به خواسته مطالبه مبلغ ۱۸۶/۷۸۴/۹۶3 ریال بابت 
از  اعم  قانونی  خسارات  و  تضامنی  صورت  به   ۹۰3۲۰۰3۱3 شماره  عادی  سند 
دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان 
اجرای حکم با این توضیح که وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی بیان 
داشته خوانده ردیف اولبه موجب قرار داد عادی تسهیالت به شماره ۱۴۰۷۴-۹3 
مورخ ۹۰/3/۱۹ مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وام خود اشتغالی از خواهان دریافت 
نموده و بازپرداخت آن را طبق شرایط و مقرر تعهد نموده اند و خواندگان ردیف 
شرایط  کلیه  قبول  ضمن  معنونه  داد  قرار  ذیل  امضای  با  نیز  سوم  و  دوم  های 
اند که چون خوانده  بر عهده گرفته  را  آن  پرداخت  مابین ضمانت  داد فی  قرار 
از اقساط خود را پرداخت ننموده تقاضای رسیدگی نموده  ردیف اول هیچ یک 
است دادگاه با عنایت به مراتب فوق و مالحظه اسناد و مدارک خواهان نظر به 
اینکه خواندگان دلیلی بر انجام تعهد و پرداخت اقساط معوقه ارائه نداده اند لذا 
دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲3 
قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۸۶/۷۸۴/۹۶3 ریال از بابت 
نیز خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  از  ریال   ۵/۵۹۹/۶۲۴ مبلغ  و  اصل خواسته 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت بر اساس بند ۴-۲ 
ماده ۲ قرار داد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره نسبت به 
قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز   ۲۰ ظرف  و  است  غیابی   3 و   ۱ های  ردیف  خواندگان 
واخواهی در این شعبه از دادگاه است و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد و نسبت به خوانده 
ردیف دوم حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی 

در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد. 
110/136699 رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران 

دادنامه
به تاریخ:۹۵/۱۰/۱۹       کالسه پرونده:۹۵/۶۰۲              شماره دادنامه: ۹۵/۷۱3 

مرجع رسیدگی: شعبه ۹ شورای حل اختالف بوشهر 
خواهان: علیرضا شکوهی به آدرس: خ سنگی- خ یادگار امام- پشت مسجد حاج محمد 

علی – جنب نانوایی مبارکی – سمت راست- آپارتمان دوم – واحد سوم
خواندگان: ۱- یوسف عرب زاده ۲- افشین پارسازاده به آدرس: مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه 
گردشکار: به تاریخ ۹۵/۱۰/۱۹ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۹ شورای حل اختالف 
بوشهر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه ۹۵/۶۰۲ تحت نظر است. 
قاضی شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ومالحظه نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و با تکیه بر وجدان و شرف و استعانت از پروردگار متعال به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا- در خصوص دعوی علیرضا شکوهی فرزند شبانعلی به طرفیت ۱- یوسف 
عرب زاده ۲- افشین پارسا زاده بخواسته مطالبه خسارت وارده و افت قیمت و خسارات 
دادرسی، بدین شرح که خواهان اظهار داشته بر اثر تصادف با خودرو به رانندگی خوانده 
ردیف دوم تصادف که نامبرده حسب نظریه کاردان تصادفات مقصر شناخته شده است 
و کارشناس نیز هزینه خسارت وارده و افت قیمت را چهارده میلیون و چهارصد و چهل 
و چهار هزار ریال اعالم نموده است و خوانده ردیف اول مالک خودرو می باشد لذا با 
توجه به دادخواست خواهان و اظهارات وی در جلسه رسیدگی و نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری که مصون از تعرض باقی مانده است و با توجه به عدم حضور خوانده علیرغم 
وقت رسیدگی و دفاع محکمه پسند از ناحیه خوانده لذا دعوی خواهان را محمول بر 
صحت تشخیص و مستندا به ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف و مواد ۱۹۸،۵۱۵،۵۱۹ 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 33۱ قانونی مدنی 
از باب قاعده تسبیب حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ چهارده 
میلیون و چهارصد و چهل و چهار هزار ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید نسبت به خوانده ردیف اول نظر به اینکه نامبرده 
فقط مالک خودرو می باشد لذا ادعا متوجه خوانده نمی باشد مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ 
ناظر به ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد 
رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی بوشهر و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی بوشهر و 
نسبت به خونده ردیف دوم غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 

قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف بوشهر- شبیر قائدیحقوقی بوشهر می باشد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره ۱3۹۵۶۰33۱۰۱۲۰۱۲۸۲۴ مورخ ۱۰/3۰/ ۹۵هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای  نورعلی فیروز 
زارع    فرزند درویشعلی   به شماره شناسنامه 3 شماره ملی ۴۸۹۹۲۹3۶۲3 صادره از 
ساوجبالغ    در یک باب ساختمان  به مساحت ۲۸۱/۲۲ متر مربع از  پالک 3۱3- اصلی 
واقع در سفید ارک خریداری از مالک رسمی آقای بخش اله پیشگاهی  محرز گردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیر 
االنتشار و محلی در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف ۷3۹
   تاریخ انتشار اول :  ۹۵/۱۱/۱۶  تاریخ انتشار دوم  : ۹۵/۱۲/۱

محمد افخمیـ  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ  

عدم تخصیص پاداش خدمت فرهنگیان 
بازنشسته در بودجه

پاداش  گفت:  پرورش،  و  آموزش  وزارت  بودجه  و  برنامه  مدیرکل 
دیده  بودجه  در  بازنشستگان   ۹۶ و   ۹۵ های  سال  خدمت  پایان 
نشده است. منصور مجاوری در جمع خبرنگاران درباره روند پیش 
بینی بودجه در وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: بحث اصلی ما 
در این وزارتخانه تفاوت »بودجه تخصیصی« و »بودجه مورد نیاز« 
است. تفاوت آموزش و پرورش با دستگاه های اجرایی دیگر در این 
جامعه  تحویل  بعد  سال   ۱۲ پرورش  و  آموزش  محصول  که  است 
نیاز  مورد  بودجه  سال  هر  بتوانیم  باید  ما  افزود:  می شود.وی  داده 
برای  راستا  همین  در  کنیم.  محاسبه  داده هایی  اساس  بر  را  خود 
بودجه سال آینده ، برنامه کلیه معاونت ها دریافت و به مدت دو ماه 
پاالیش و پردازش شد و تحت برنامه جامع بودجه آموزش و پرورش 
و  متفرقه  هزینه،   - درآمد   ، ملی  استانی،  بودجه  ردیف های  شامل 
تبصره های پیشنهادی آماده و طی نامه رسمی به سازمان برنامه و 

بودجه تحویل داده شد.
و  برنامه  سازمان  از  ما  انتظار  کمترین  اینکه  بر  تاکید  با  مجاوری 
برنامه  بودجه به عنوان متولی تنظیم سیاست های کالن بودجه و 
براساس  که  را  پروش  و  آموزش  بودجه  که  است  این  کشور  مالی 
از  حداقل های ممکن تنظیم شده است، مدنظر قرار دهد گفت: ما 
محدودیت های مالی کشور آگاهیم و از آن سو در جریان گرفتاری 
حداقل  یک  با  داریم  انتظار  و  هستیم  نیز  مدارس  نیازهای  و  ها 
توصیه های  تحول،  سند  انتظارات  اجابت  حد  در  بودجه،  افزایش 
و  کنیم  اقدام  عالی  مسووالن  سایر  و  جمهوری  رییس  رهبری، 

خدمات دارای کیفیت مطلوب و قابل قبول ارائه دهیم.
اعتبار  درباره  پرورش  و  آموزش  وزارت  بودجه  و  برنامه  مدیرکل 
۹۶ گفت: در صفحه  و  بازنشستگان سال ۹۵  پایان خدمت  پاداش 
۵۷ بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش ۸۲۰۰ میلیارد تومان برای 
کرده  پیش بینی  سال  دو  این  بازنشستگان  خدمت  پایان  پاداش 
بودیم و انتظار داشتیم ردیف بودجه پیشنهادی ما در بودجه اصلی 

می آمد در حالی که اکنون ردیف پاداش پایان خدمت نداریم.
پاداش  پرداخت  برای   ۹۵ سال  بودجه  در  البته  افزود:  مجاوری 
بود  شده  پیش بینی  ردیفی   ۹۴ سال  بازنشستگان  خدمت  پایان 
و  کردند  قرضه  اوراق  انتشار  به  اقدام  نشد  اعتبار  تامین  چون  اما 
یک  هر  برای  ما  شد.  تامین  ما  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۲۰۰۰
از فعالیت های خود برای بخش آموزش و پرورش و تامین معیشت 
بودجه پیش بینی کردیم.وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۵ آموزش 
بود،  تومان  میلیارد  هزار   3۰ حدود  جاری  سال  براس  پرورش  و 
گفت: ما با یک رشد نسبتا مناسب برای سال ۹۶ ، ۴۵ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی کرده بودیم و در این صورت بسیاری از مشکالت 
پرورش  و  آموزش  وزارت  بودجه  و  برنامه  می شد.مدیرکل  رفع  ما 
اعتبار گفت: در بخش حقوق و  این میزان  بینی  درباره علت پیش 
مزایا تابع قانون دولت و افزایش ۱۰ درصدی در سال آینده هستیم، 
اما  نداشتیم،  چندانی  افزایش  پرسنلی  و  حقوق  بخش  در  بنابراین 
برای بخش »سایر هزینه ها« افزایشی در نظر گرفته بودیم. مدارس 
شبانه روزی  مدارس  و  گاز  و  برق  و  آب  هزینه  پرداخت  برای  ما 
در  تحصیل  ترک  از  جلوگیری  و  دانش آموزان  تغذیه  تامین  برای 
در  را  ممکن  حداقل های  ما  و  دارند  سرانه  به  نیاز  محروم  مناطق 
نظر گرفتیم. برای آنکه بتوانیم مدارس روستامرکزی و مدارس واقع 
ایاب و ذهاب  به سرویس  نیاز  اداره کنیم  را  العبور  نقاط صعب  در 
به معلمان  ایاب و ذهاب  ادارات هزینه سرویس  داریم. در بسیاری 
معلمان  به  مسکن  و  ذهاب  و  ایاب  هزینه  و  کنیم  نمی  پرداخت 
به  رسیدن  برای  را  کیلومتر  ده ها  هستند  ناچار  که  محروم  مناطق 
مدارس طی کنند، بودجه ای در نظر نمی گیریم.وی ادامه داد: همه 
برنامه های ما برخاسته از سند تحول بنیادین است و تالش کردیم 
براساس سیاست های ابالغی رهبری مبنی بر تحول اداری  و اقتصاد 

مقاومتی از هزینه های اضافی بکاهیم.

شرط کاندیداتوری روسای دانشگاه ها 
در انتخابات شورای شهر 

وزیر علوم با تاکید بر اینکه کاندیدا شدن روسای 
بالمانع  شهر  شورای  انتخابات  در  دانشگاه ها 
است،گفت: روسای دانشگاه ها در صورت تمایل 
برای کاندیدا شدن در این انتخابات باید به موقع 

استعفا دهند.
دکتر محمد فرهادی در حاشیه افتتاح پروژه های 
جمع  در  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  عمرانی 
خبرنگاران در خصوص ساز و کار کاندیداتوری 
انتخابات  در  دانشگاه ها  علمی  هیات  اعضای 
شدن  نزدیک  به  توجه  با  گفت:  شهر  شورای 
و  علمی  هیات  اعضای  انتخابات شرکت  این  به 
روسای دانشگاه ها در انتخابات هیچ مانعی ندارد 
و اگر طبق ضوابط عمل کنند و در صورت الزم 
انتخابات  در  می توانند  بدهند،  استعفا  موقع  به 

شورای شهر کاندیدا شوند.
هیچ  تاکنون  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
درخواستی برای استعفا به منظور کاندیدا شدن 
در انتخابات شورای شهر از سوی اعضای هیات 

علمی و دانشگاه ها گزارش نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور دانشجویان 
نیز برای کاندیدا شدن در انتخابات شورای شهر 
در  دولت  کارمندان  فقط  ندارد.  مانعی  هیچ 
صورت کاندیدا شدن برای انتخابات شورای شهر 
۶ ماه قبل از شروع ثبت نام باید استعفا دهند.  

آغاز ثبت نام اسکان نوروزی 
فرهنگیان از ۵ اسفند

و  آموزش  وزارت  پشتیبانی  و  تعاون  مدیرکل 
پرورش با اشاره به آغاز ثبت نام اسکان نوروزی 
در سامانه اینترنتی از ۵ اسفندماه گفت: ثبت نام 
روز  اولین  از  و  دارد  ادامه  روز   ۲۰ تا  اینترنتی 
اقامت  نرخ  اسکان شروع می شود  نیز  تعطیالت 
نیز به مدت سه سال ثابت بوده اما امسال ۱۰ تا 

۱۲ درصد افزایش پیدا می کند.
اعالم  به  خبرنگاران  جمع  در  باقری  عباسعلی 
فرهنگیان  نوروزی  اسکان  از  اخبار  آخرین 
و  تعلیم  ما  ذاتی  وظیفه  گفت:  و  پرداخت 
تربیت است و اگر وارد مقوله اسکان می شویم، 
کشور،  گردشگری  سیستم  که  است  این  علت 
پاسخگوی حجم باالی مسافران نوروزی نیست 
و در برخی شهرهافقط ما حضور داریم و حتی 
در  دیگر  سوی  از  نیست.  هم  مسافرخانه  یک 
مسافران  که  اصفهان  و  مشهد  چون  شهرهایی 
ما  مدارس  ظرفیت  اگر  دارند  بسیاری  نوروزی 

نباشد، فاجعه به بار می آید.
وی افزود: ما تمایل نداریم به مقوله اسکان وارد 
شویم اما چون همکاران ما به مسافرت می روند 
هرچند امکانات ناقابلی است اما وظیفه داریم آن 
اسکان  بگذاریم. مدرسه جای  اختیارشان  را در 
را  امکانات  حداقل  می کنیم  سعی  اما  نیست 
فراهم کنیم. خوبی مدارس این است که امنیت 

آن باالست.

خبرخبر

وزیر بهداشت با بیان این که دیپلماسی سالمت 
منجر به افزایش تعامالت سیاسی کشورها می 
شود ، گفت: وزرای بهداشت کشورها می توانند در 

نزدیک کردن نگاه سیاسی کشورها کمک کنند.
سید حسن هاشمی وزیر بهداشت کشورمان در 
دیدار با وزیر بهداشت  مکزیک در مکزیکوسیتی  با 
بیان این که در سه سال گذشته هیاتهای متعددی 
از ایران به مکزیک آمده اند، گفت:  فصل جدیدی 
از روابط و توسعه همکاریهای دو کشور آغاز شده 
است  و دو کشور ظرفیتهای زیادی برای گسترش 

همکاریهای دوجانبه دارند.
وزیر بهداشت گفت: بعد از گذر از فشار های آمریکا 
و قدرتهای بزرگ شرایط مناسبتری برای گسترش 

روابط ایران و مکزیک ایجاد شده است.
دکتر هاشمی به مذاکرات روسای سازمان غذا و 
دارو و انستیتو پاستور ایران با طرف های مکزیکی 
خود اشاره کرد و گفت: در مورد دارو و تجهیزات 
پزشکی و همینطور واکسن مذاکرات خوبی بین دو 
کشور انجام شد و امیدواریم در این زمینه ها شاهد 

گسترش روابط باشیم.
وزیر بهداشت با اشاره به سابقه روابط سیاسی ۱۱۵ 
ساله با کشور مکزیک گفت: بعد از رفع تحریم ها، 
اراده دو کشور بر توسعه روابط اقتصادی قرار دارد.

دکتر هاشمی گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰ 
واکسن انسانی و دامی در انستیتو پاستور ایران 

تولید می شود و این امکان وجود دارد که نیاز 
به واکسن مکزیک را از طریق انستیتو پاستور و 

موسسه رازی برطرف کنیم.
وزیر بهداشت افزود: در زمینه دارو هم مذاکرات 
خوبی با طرف مکزیکی انجام شده است که امکان 
همکاریهای مشترک در زمینه تولید و صادرات 

داروهای مورد نیاز فراهم شده است.
یازدهم  دولت  که  این  بیان  با  هاشمی  دکتر 
»سالمت« را جزو اولویتهای اصلی خود قرار داده 
است، خطاب به وزیر بهداشت مکزیک گفت: اگر 

به ایران سفر کنید مشاهدات غیر قابل تصوری از 
حوزه سالمت ایران خواهید داشت.

وزیر بهداشت با بیان این که ایران به لحاظ علمی 
در حال حاضر رتبه اول منطقه و رتبه ۱۶ جهان 
را داراست، گفت: در ایران ۶۰ دانشکده و دانشگاه 
علوم پزشکی مشغول آموزش دانشجویان علوم 

پزشکی هستند.
دکتر هاشمی به وزیر بهداشت مکزیک پیشنهاد 
این که خانم دکتر چان رییس  با توجه به  داد 
سازمان جهانی بهداشت آشنایی کاملی با نظام 

بهداشتی ایران دارد ،می توانند برای آشنایی بیشتر 
نظام سالمت ایران،  از نقطه نظرات ایشان استفاده 

کنند.
وزیر بهداشت از وزیر بهداشت مکزیک دعوت کرد 

تا بهار سال آینده به ایران سفر کند.
دکتر هاشمی با بیان این که دیپلماسی سالمت 
منجر به افزایش تعامالت سیاسی کشورها می 
شود ، گفت: وزرای بهداشت کشورها می توانند در 

نزدیک کردن نگاه سیاسی کشورها کمک کنند.
وزیر بهداشت مکزیک اقدام رییس جمهور ایران در 
زمینه پوشش همگانی بیمه و اجرای برنامه های 
سالمت را قابل تقدیر دانست و گفت: آمارها و 
گزارشاتی که توسط سازمان جهانی بهداشت ارایه 
می شود نشان از پیشرفتهای زیاد ایران در حوزه 

سالمت دارد.
اظهار  کشورمان  بهداشت  وزیر  با  دیدار  در  وی 
داشت : این نشست را در سالنی که آثار هنری 
و ارزشمندی دارد، برگزار کردیم تا مذاکرات انجام 
شده الهام بخش حرکتی پایدار برای ارتقای روابط 

دو کشور باشد.
وزیر بهداشت مکزیک  با تاکید بر ضرورت استفاده 
از فرصتها یادآور شد: مساله بهداشت و دیپلماسی 
سالمت می تواند عامل پیوند دولتها و ملتها با 
یکدیگر و از جمله دولت و ملت مکزیک با دولت و 

ملت ایران باشد.

وزیر بهداشت اعالم کرد:

تولید 60 واکسن انسانی و دامی در انستیتو پاستور ایران 

لزوم  از  تهران  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  معاون حمل 
واقعی شدن نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی خبر 

داد.
مازیار حسینی ، درباره افزایش نرخ کرایه وسایل حمل 
پیشنهادی  نرخ  گفت:  جدید  سال  در  عمومی  نقل  و 
شهرداری تهران به میزان متوسط افزیش نرخ تورم است.
واقعی  سمت  به  قیمت ها  است  الزم  اینکه  بیان  با  وی 
شدن سوق داده شوند، گفت: باید به سمتی حرکت کنیم 
که نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی واقعی شده و 
هستند،  یارانه  دریافت  نیازمند  که  قشری  یک  به  تنها 

سوبسید ارائه شود.
بیان  با  تهران  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
نرخ  تعیین  درخصوص  کلی  سیاست  است  الزم  اینکه 
کرایه وسایل حمل و نقل عمومی تغییر کرده و به سمت 
واقعی  قیمت ها  اگر  گفت:  برویم،  قیمت ها  شدن  واقعی 
شود، می توان به توسعه و نگه داشت وسایل حمل و نقل 
نیز امیدوار بود و به تنها به یک قشر خاص که نیازمند 
هستند، یارانه ارائه شود، چراکه معتقدیم بخش زیادی از 

جامعه توانایی پرداخت هزینه واقعی را دارند.
حسینی با بیان اینکه ما می خواستیم که سیاست کلی در 
خصوص تعیین نرخ کرایه ها تغییر کرده و به سمت واقعی 
شدن برود، اما به دلیل شرایط اقتصادی جامعه، متوسط 
افزایش نرخ در حد نرخ تورم است، گفت: اگر می خواهیم 
حمل و نقلی توسعه یافته و قوی داشته باشیم باید کرایه 

آن نیز واقعی باشد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در  ساختمانی  کارگر  هزار   ۱۵۰ از  بیش  نام  ثبت  از 
و  داد  خبر  رفاه  وزارت  رفاهی  خدمات  واحد  سامانه 
ثبت  برای  اسفند  پایان  تا  ساختمانی  کارگران  گفت: 

نام مهلت دارند. 
با اشاره به ثبت نام کارگران ساختمانی  احمد میدری 
در پنجره واحد خدمات رفاهی از دی ماه سال جاری 
حائز  ساختمانی  کارگران  به  ماه  دی  در  کرد:  اظهار 
سراسر  در  اجتماعی  تأمین  نامه  بیمه  متقاضی  شرایط 
اختیار داشتن مدارک مورد  با در  تا  کشور  اعالم شد 
ثبت   www.samanehrefah.ir سامانه  در  نیاز، 

نام و کد رهگیری دریافت کنند.
 ۴۰۰ و  میلیون  یک  حدود  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
فعالیت  مشغول  کشور  در  ساختمانی  کارگر  هزار 
هستند که حدود  ۸۰۰ هزار نفر از آنها تحت پوشش 

سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اجتماعی  رفاه  معاون 
اجتماعی با بیان اینکه مبنای اجرای این طرح  مصوبه 
قانون  اجرایی  موانع  رفع  اصلی  کارگروه  چهارم  جلسه 
بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی است  به ایسنا 
این  نام شده،  ثبت  افراد  اشتغال  احراز  از  گفت:  پس 
گرفته  قرار  اجتماعی  تأمین  بیمه  پوشش  تحت  افراد 
بودند،  برخوردار  بیمه  این  از  قبال  که  در صورتی  یا  و 

تداوم می یابد.  آنها  بیمه 

و  آرایشی  غذایی،  فرآورده های  بر  نظارت  کل  مدیر 
رفع خالء های  به  اشاره  با  دارو  و  غذا  سازمان  بهداشتی 
تاکید  سالمت،  محصوالت  رهگیری  نظام  دستورالعمل 
کرد: تدبیری کرده ایم که روزنه امیدی برای قاچاقچیان 
رهگیری  نظام  اجرای  گفت:  جنت  بهروز  نماند.دکتر 
و  قوانین  به  استناد  با  سالمت  کاالهای  ردیابی  و 
جای  بنابراین  می ماند،  جاری  دستی  باال  آیین نامه های 
هیچ گونه امیدواری برای متقلبین و قاچاقچیان از بابت 
و  غذا  سازمان  برخورد  و شدت  دستورالعمل  این  توقف 
اجرای  اینکه  به  تاکید  با  ماند.وی  نخواهد  باقی  دارو، 
نظام رهگیری و ردیابی کاالهای سالمت، به دلیل برخی 
خالءهای قانونی محتمل، هرگز متوقف نمی شود، افزود: 
برای متقلبین و قاچاقچیان امیدی از بابت خالء قانونی 
باقی نخواهیم گذاشت.وی افزود: اجرای نظام رهگیری و 
بین المللی  اصول  به  استناد  با  سالمت  کاالهای  ردیابی 
استاندارد  )مانند  غذایی  محصوالت  بهداشت  و  سالمت 
سالمت زنجیره غذایی Haccp و ISO۲۲۰۰۰( و نیز 
سایراصول سالمتی و قوانین وزارت بهداشت، آغاز شده 

است.
قانون  ماده ۱3  به  مستند  نظام  این  کرد:  تصریح  جنت 
اینک  آن، هم  اجرایی  نامه  آیین  و  بوده  باقاچاق  مبارزه 
درحال اجراست و دستورالعملی که قاضی محترم شعبه 
۴ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای آن را 
صادر کرده، پس از ابالغ آیین نامه اجرایی ماده ۱3 قانون 

مذکور، عمال« و به خودی خود، دیگر قابل اجرا نیست.

نرخ تورم مبنای افزایش نرخ 
کرایه های سال آینده

ثبت نام 1۵0 هزار کارگرساختمانی 
در سامانه رفاهی 

روزنه امیدی برای قاچاقچیان 
نمی گذاریم

آگهی حصروراثت
ازشادگان  پدرخضیربشناسنامه۲۲۷صادره  نام  جوادالبوعلی  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
شادگان  بشناسنامه۱۲3۸۸صادره  البوعلی  قاسم  مرحوم  پسرم  که 
عبارتنداز۱- اش  ورثه  خودفوت  غیردائمی  درتاریخ۹۱/۴/۱۹دراهوازاقامتگاه 
بشماره  زاده  عاتقی  الذکر)پدرمتوفی(۲-سمیره  فوق  بامشخصات  متقاضی 
مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  شناسنامه۷۰شادگان)مادرمتوفی(والغیر.اینک 
ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک 
داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

م.الف)۹/۱۱۶۴( است.شماره  اعتبارساقط 
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی حصروراثت

بشناسنامه۱۲۸۱۹صادره  پدرزویر  نام  وطفی  عباس  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازخرمشهردرخواستی 
بشناسنامه۱۸۱۶۱۰۸۵۹۶صادره  زویروطفی  مرحوم  پدرم  که  داده 
ورثه  خودفوت  دائمی  درتاریخ۱3۵۶/۴/۱درخرمشهراقامتگاه  آبادان 
الذکر)پسرمتوفی(۲- فوق  بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش 

وطفی  شناسنامه۱۲۸۲۰خرمشهر3-حمیده  بشماره  وطفی  حربیه 
بشماره  وطفی  شناسنامه۱۲۸۲۱خرمشهر۴-حسنه  بشماره 
بشماره  راهیان  متوفی(۵-سکینه  شناسنامه۱3۵3۱خرمشهر)دختران 
باانجام  شناسنامه۱۸۲۸۷۲۴۹۶3خرمشهر)همسرمتوفی(والغیر.اینک 
اعتراض  نوبت آگهی مینمایدتاهرکس  قانونی مراتب مزبوررادریک  تشریفات 
داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشداز تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه 
بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم 

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.    شماره م.الف)۹/۱۱۶۶(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی مفقودی
پژوسواری۲۰۶مدل۱3۹۰برنگ  سبز(ماشین  مالکیت)برگ  شناسنامه 
۶۱وشماره  ۶۸-۴۱۱ی  انتظامی  بشماره  سفید-روغنی 
  NAAP۰3EDIBJ۵۲۵۴۴3 شاسی  موتور۱۴۱۹۰۰3۱۶۸۹وشماره 

بنام هوشنگ استوان مفقودگردیده وازدرجه اعتبار ساقط است.
شهرستان دزفول
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آگهی
در خصوص دادخواست علی عجیم با وکالت فاطمه شفائی به طرفیت علی طالب 
رعایی به خواسته مطالبه وجه سفته موضوع پرونده کالسه ۹۵۰۶۶۶ با توجه به 
المکان بودن خوانده بدین وسیله وقت رسیدگی مورخ ۹۵/۱/۱۵ ساعت  مجهول 
۹/3۰ به اطالع می رساند، ضمن مراجعه به شعبه دادگاه و رویت دادخواست و 

ضمائم در جلسه دادرسی حاضر شوید. 
110/136702 منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
بهشتی تهران 

دادنامه 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۲۶۶۰۰3۲۰ شعبه ۶ 

قضایی شهید بهشتی تهران 
خواهان: صندوق کارآفرینی امید )صندوق مهر امام رضا )ع( سابق( موسسه دولتی 

با وکالت آقای مهدی عسکری فرزند توکل 
خواندگان: ۱- سیده فاطمه وشک پور فرزند سید یعقوب ۲- معصومه امیری فرزند 

ولی 3- آمنه میرزاخانی ایمن آبادی فرزند محمد 
مطالبه  تادیه 3-  تاخیر  مطالبه خسارت  بابت... ۲-  وجه  مطالبه  ها: ۱-  خواسته 
خسارت دادرسی  گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
و جری  فوق  به کالسه  ثبت  و  این شعبه  به  ارجاع  از  داشته که پس  تقدیم  باال 
تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید.
این دادگاه در  اینکه در دادنامه شماره ۹۵۰۱۰۱۹  رای اصالحی دادگاه  نظر به 
نشده  درج  صادره  دادنامه  در  سهوا  وکیل  الوکاله  حق   ۹۵۰3۲۷ کالسه  پرونده 
است، لذا دادگاه بنا به درخواست وکیل خواهان و به استناد ماده 3۰۹ قانون آئین 
دادرسی مدنی خواندگان را محکوم به پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه 
در حق خواهان تصحیح و اصالح می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. 
110/136696 رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران 

آگهی مفقودی
به  روغنی  زرد  رنگ  به  مدل ۱3۸۸  پژو ۴۰۵  خودرو  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شماره  و   ۱۲۴۸۸۱۴۸۵۵۹ موتور  شماره  و  ۶۲-۴۱۶ع۶۷  ایران  انتظامی  شماره 
شاسی NAAM۰۱CA۶AK۸۷۴۸۴۰ به نام حسین ذبیحی پهناب محله مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۱۶ شماره  شناسنامه  دارای  رستمیان  بهزاد  آقای 
۷۸۸،۹۵  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زهرا بیگم درمانی تبار بشناسنانه۱۷۷۸۵ در تاریخ ۱۱/۱۰/۱3۹۵  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن من مرحوم منحصر است به۱- بهزاد رستمیان 
شماره شناسنامه ۱۶ صادر از سرپل ذهاب۲- بهمن رستمیان شماره شناسنامه ۴۸ 
صادره از سرپل ذهاب 3- صادق رستمیان شماره شناسنامه ۶ صادره از  سرپل ذهاب 
فرزندان ذکور متوفی ۴- اشرف سادات رستمیان شماره شناسنامه ۲۴۲۷ صادره 
شناسنامه ۶۷۴ صادره  فکر شماره  قوی  زاده  ماه حسین  تاج  ذهاب ۵-  از سرپل 

از کرمانشاه) فرزندان اناث متوفی(  متوفی غیر از وراث فوق ورثه ی دیگری ندارد
 اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف سرپل ذهاب تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد
 اعضای شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب 1 
منوچهر رحیمی 2 اکبر محمدی ایرج مرادی

آگهی حصر وراثت 
آقای حسن کریمی دارای شماره شناسنامه ۵۹۶۰۰۸۴۵۷۰  به شرح دادخواست به 
کالس ۹۵/۷۹۷  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین کریمی به شناسنامه 3۹ در تاریخ۶/۶/۱3۹۴  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: ۱- حیات فرجی مجد شماره 
شناسنامه۴۵۸  صادره از سرپل ذهاب )همسر متوفی( ۲- حسن کریمی شماره شناسنامه 
۵۹۶۰۰۸۴۵۷۰ صادره از جوانرود 3-  حمید کریمی شماره شناسنامه ۵۹۶۰۰۹۰۱۹۸ 
صادره از سرپل ذهاب ۴-محمد کریمی شماره شناسنامه ۵۹۶۰۰۹۰۰۸۲ صادره از 
از  کریمی شماره شناسنامه ۴۰۱ صادره  متوفی( ۵- حالوت  ذکور  روانسر)فرزندان 

سرپلذهاب )فرزند اناث متوفی( متوفی غیر از وراث فوق ورثه دیگری ندارد
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف سرپل ذهاب تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد
اعضای شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب 1 منوچهر 
رحیمی 2 اکبر محمدی ایرج مرادی

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3۹۵۶۰3۰۱۰۵۹۰۰۲۰۲۹/۲۷۱۱   مورخ ۱3۹۵/۰۵/۲۷  هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قوچعلی 
شیری  فرزند مختار  به شماره شناسنامه ۱3۷۶  صادره از هشترود  به شماره ملی 
۱۶۰۲۲۷۸۶۷۹  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  
۱۰۰ متر مربع به پالک ۱۰۸۰۸  فرعی از ۴۲ اصلی مفروز و مجزی شده  درقسمتی 
از پالک ۵۸۴  فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه قاسم آباد شاهی بخش ۱۲ تهران 
خریداری از مالک رسمی  عبداله فرزین کیا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت ۲  آگهی  اولین  انتشار 
اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را 
انقضاء مدت مذکور و  نمایند. بدیهی است در صورت  اداره ثبت محل تحویل  به 
عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت 

متقاضی صادر خواهد شد. م/الف  ۲۴۴۲   
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۱/۱۶        تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۵/۱۲/۰۱  

کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره ۱3۹۴۶۰33۱۰۱3۰۰۱۶۲۶  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
طالقان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحسین حدادی    فرزند حسین    
به شماره شناسنامه ۴۵3 صادره ازتهران   در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۱۴۲۵/۶۷متر مربع  پالک 3۴۵۵ فرعی از 33 اصلی  مفروز و مجزی شده از 
پالک ۵۲۲ فرعی از اصلی مذکور واقع در زیدشت خریداری از مالک رسمی آقای ناصر 
گورانی محرز گردیده است  لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.   تاریخ انتشار اول :  ۹۵/۱۲/۰۱ تاریخ انتشار دوم  :۱۶ /۹۵/۱۲
رسول مالمیرـ  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک طالقان

برگ اجراییه 
)۱۴/۱۶۶/۹۵(

مشخصات محکوم له  زهرا قاسم پور خردونی به نشانی بابل – ج آمل بابل روستای خردون 
کال منزل پدری  جعفر قلی 

مشخصات محکوم علیه  سلمان زاهدی به نشانی تهران – اسالم شهر خ امام محمد باقر 
میدان ۶ ط 3 

بموجب رای شماره ۲3۴ تاریخ ۹۵/3/۲۴ شعبه ۱۴ شورای حل اختالف شهرستان بابل 
محکوم علیه محکوم است به 

پرداخت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان هزینه شخصی به خواهان از تاریخ ۹۵/۲/۲۵ در 
حق خواهان 

مسئول دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف بابل 

مفقودی
 برگ سبزخودرویسواریپژو روا مدل ۸۹ با شماره شهربانی ۱۹۱ج۱3 ایران ۸۲ با شماره 
شاسیNAAB۴۱PM۰AH۲۸۰۷3۷مفقود  شماره  ۱۱۸۸۹۰۱۶۴۶۲و  موتور 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد
 بابل 

آگهی احضار متهم 
به  د   3/۹۵۰3۷۴ کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر  فرزند  صداقتی  عباس  آقای 
اتهام برداشت غیر مجاز شن و ماسه از طرف این دادسرا تحت تعقیب قرار دارید 
بدینوسیله در راستای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب به شما ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
به  انقالب تنکابن جهت پاسخگویی  در شعبه سوم دادیاری دادسرا ی عمومی و 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

موضوع رسیدگی و اظهار نظر می گردد م. الف ۱۰۶۰/۹۵ 
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تنکابن

مفقودی
با شماره   ۸۲ ایران  با شماره شهربانی۷۹۱ج۵۸   ۹۴ پژو ۲۰۶مدل  کارخانه  سند 
مفقود   NAAP۴۱FE۷FJ۲۵C۸۱ شاسی  شماره  ۱۶3B۰۱33۶۴۰و  موتور 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد
 بابل

آگهی ابالغ احضاریه 
ممکن  متهم  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاریه  ابالغ  اینکه  به  نظر 
نبوده و به طریق دیگری نیز نمی توان احضاریه را به آنها ابالغ نمود بدینوسیله به 
۱- فرهاد حسین پور فرزند هدایت ۲ حامد خدادادیان فرزند علی ابالغ می گردد تا 
جهت رسیدگی به اتهام آنها دایر بر تخریب تلفن کالنتری و اخالل در نظم موضوع 
کالسه ۹۵۰۴۱۱د۱و در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشارآگهی در این دادسرا حاضر شود نتیجه عدم حضور منتهی به 
اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد آگهی مزبور صرفا برای یک نوبت انتشار یافته و 

مجددا منتشر نخواهد شد 
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب محمود آباد – حاجی پور 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و داد خواست 

خواهان آقای حشمت ا... منصوری دادخواستی به طرفیت خوانده جاوید شاهین 
نموده  آباد  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان محمود  به خواسته مطالبه وجه 
به  و  ارجاع  آباد  محمود  اختالف  حل  شورای  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
کالسه ۹۵/۷۷۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی بتاریخ ۹۵/۱/۲۸ ساعت ۱۱ صبح 
تعیین شده است به به تجویز ماده ۷3قانون آیین دادرسی 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 نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد 
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان محمود آباد 

ابالغ 
به طرفیت  غیره  و  زاده خوانده  اسداله  آتیکه  و  لطیفی  مریم  دادخواست  حسب 
بنا احداثی و خلع ید در ساعت  محمد اسدا... زاده و غیره مبنی بر قلع و قمع 
برگزار  رود  بخش سرخ  دادگاه  اول حقوقی  در شعبه   ۹۶/۱/۲۴ تاریخ  در   ۸:3۰

می گردد 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی بخش سرخرود 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
جالل گلعلی زاده ادمالئی فرزند قنبرعلی    به شرح درخواست به کالسه ۴۱۶/۹۵ 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  /۲از 
شادروان قنبر علی گلعلی زاده ادمال فرزند جمعلی   بشناسنامه ۱صادره ازبابل در  
تاریخ ۹۵/۱۱/۲۰اقامتگاه دائمی خودادمال بندپی شرقی  بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱-جالل گلعلی زاده ادمالئی ش ش۲۰۵۰۰3۱۱۰۶ متولد ۱3۷۰فرزند متوفی 

۲-جواد گلعلی زاده ادمالئی ش ش۱۲۸۵ متولد ۱3۶۷فرزند متوفی 
3-شعبانعلی گلعلی زاده ادمالئی ش ش۴۱۶ متولد ۱3۴۸فرزند متوفی 

۴-علی گلعلی زاده ادمالئی ش ش۲۰۶۲۲3۷۲۹۴متولد ۱3۵۵فرزند متوفی 
۵-کمال گلعلی زاده ادمالئی ش ش۱۷۹۶متولد ۱3۵۶فرزند متوفی 
۶-مجید گلعلی زاده ادمالئی ش ش۱۷۹۸متولد ۱3۵۸فرزند متوفی 
۷-محمد علی گلعلی زاده ادمالئی ش ش3متولد ۱3۶۲فرزند متوفی 
۸-بیرجند گلعلی زاده ادمالئی ش ش۱۴۵ متولد ۱3۶۵فرزند متوفی 
۹-فاطمه گلعلی زاده ادمالئی ش ش۴۹۴ متولد ۱3۶۰فرزند متوفی 

۱۰-صغری گلعلی زاده ادمالئی ش ش۴۱۸ متولد ۱3۵۱فرزند متوفی 
۱۱-عذرا حسین پور باکر متولد ۱3۲۶ با ش ش همسر متوفی 

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

صادر خواهد شد
قاضی شعبه دوم حکمی  شورای حل اختالف بندپی شرقی علی ادبی فیروزجائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
عباس کرمانیان بابل  دارای شناسنامه شماره ۲۸۵۴۲ به شرح درخواست به کالسه 
۱۸۱۹/۹۵ /۱3 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسینعلی کرمانیان بابل  بشناسنامه ۲33۸۰-۲۰۶۰۲۲۲۵۹۱در 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  خودبدرود  دائمی  اقامتگاه    ۹۵/۶/۱3 تاریخ 

مرحوم منحصر است به :
متولد  ازبابل  به شش ۲۸۵۴۲ صادره  فرزند حسینعلی  بابل  کرمانیان  عباس   -۱

سال ۱33۸پسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف بابل 

ابالغ 
دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۰۱۱۲۰۱3۹۴ مورخه ۹۱/۸/۲۰ خواهان بانک صادرات 
اله قربانی و پیمان قربانی واسکسی  مازندران به طرفیت حسین ساالری  - نبی 
خواندگان محکومند متضامنا به پرداخت ۵۸/۷۵۲/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و 
۱/۲۱۵/۰۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به ماخذ ۱۸درصد 
مبلغ  و  دادنامه  کامل  اجرای  تا    ۸۷/۶/3۰ مورخ  رسید  سر  تاریخ  از  درسال 
 ۲۰ و  غیابی  رای  میباشند  خواهان  اداره  در حق  الوکاله  ریال حق   ۲/۱۱۵/۰۷۲
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ۲۰ روز قابل تجدید نظر 

خواهیدر دادگاه تجدید نظر استان مازندران میباشد 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
کالسه  به  درخواست  شرح  به  رضا    سید  موسویفرزند  پور  نعمت  محرم  سیده 
۱۰3۹/۹۵ /۱۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
بشناسنامه ۵۹۱صادره  قلی   فرزند محمد  بابایی دالور  ابراهیم  داده که شادروان 
ازبابل در  تاریخ ۸۲/۷/۱ اقامتگاه دائمی خودبابل بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱-رضا بابایی دالور فرزند ابراهیم ش ش۲۰۵۰۷۲۷۸۹۵ پسر متوفی 

۲-علی اصغر بابایی دالور فرزند ابراهیم ش ش۲۰۵۰۸3۶3۲۵ پسر متوفی 
3-سیده محرم نعمت پور فرزند سید رضا  ش ش3۴3 همسر  متوفی 

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

صادر خواهد شد
قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف بابل خیری زاده 

ابالغ 
خواهان / شاکی میالد قلی نژاد سنگرودی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 
 ) )مالی غیر منقول  مالکیت  اثبات  به خواسته  اسالمی  اسماعیل  و  احمد مقیسه 
به  نموده که جهت رسیدگی  آباد  تقدیم دادگته های عمومی شهرستان محمود 
شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد واقع در استان مازندران – 
شهرستان محمود آباد – خیابان آزادی- جنب فرمانداری – دادگستری محمود آباد 
ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۲۲۷۱۰۰۲۶3 ثبت گردیده و در تاریخ ۱3۹۵/۱۱/۱۶ 
کارشناس محترم نظریه خود را تسلیم دادگاه نموده اند که به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان احمد مقیسه و اسماعیل اسالمی و درخواست خواهان / شاکی و 
به تجویز ماده ۷3قانون 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 نظریه کارشناسی را مالحظه نمایند و ظرف یک 

هفته اعتراض خود را تسلیم دادگاه نمایند 
منشی دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد آصف یعقوبی جویباری 

خوابیدن با آرایش و بالهایی
 که سر پوستتان می آورد 

 
در این مطلب قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که خوابیدن در 
شرایطی که آرایش صورت خود را پاک نکرده اید تا چه میزان به پوست 

شما آسیب وارد خواهد کرد؟
خوابیدن با آرایش، مانعی برای بازسازی و ترمیم پوست 

هرگز با صورت آرایش کرده نخوابید! این توصیه ای است که همه ی 
ما بارها و بارها آن را شنیده ایم. اما با این وجود برخی از افراد به دلیل 
خستگی زیاد و یا دالیل دیگر شب ها آرایش خود را پاک نمی کنند و با 
آرایش به خواب می روند. هنگامی که با آرایش به خواب می روید،در آنچه 

بدن در تالش برای انجام آن است، اختالل ایجاد می شود.
بدن برخی فرآیندهای ترمیم و بازسازی را شب هنگام انجام می دهد، 
و بدون تردید، عالقه ای ندارد طی این جریان با الیه ای از مواد آرایشی 
مواجه شود. پس اگر در پی بهره مندی از پوستی روشن و شاداب هستید، 

بهتر است پیش از خواب، آرایش صورت خود را پاک کنید.
 به گفته بروک جکسون، متخصص پوست، مدت زمانی که در خواب 
سپری می کنید، این فرصت را برای بدن فراهم می کند تا پس از استرس 
که خواب هستید،  هنگامی  بپردازد.  بازسازی خود  و  ترمیم  به  روزانه 
هورمون رشد بازسازی تمامی اندام های بدن از جمله پوست، را تحریک 
می کند. هورمون رشد به روشی ادواری در طول روز ترشح می شود، اما 
اوج ترشح آن یک ساعت پس از آغاز چرخه خواب است. طی این زمان، 
هورمون رشد برای بازسازی و ترمیم آسیب های پوستی که از مواجهه با 
خورشید، آلودگی، و رادیکال های آزاد، ناشی شده اند، وارد عمل می شود.
  هنگامی که با آرایش به خواب می روید، هورمون ها تحت تاثیر قرار
 نمی گیرند، بلکه در آنچه بدن در تالش برای انجام آن است، اختالل 
ایجاد می شود. طی تغییر و تبدیل سلول اپیدرمی، سلول های جدید 
پوست به سمت سطح هل داده می شوند و سلول های قدیمی روی 
سطح پوست شروع به ریزش می کنند. )در حقیقت، حدود ۵۰ میلیون 
سلول پوستی روزانه به طور طبیعی فرو می ریزند.( آرایش می تواند سلول 
های مرده را به دام اندازد، و با جلوگیری از ریزش آنها چهره ای خسته به 
فرد ببخشد. نخستین نشانه افزایش سن چین و چروک ها نیستند، بلکه 
از بین رفتن درخشندگی پوست است. هنگامی که سلول های سطحی 
پوست به موقع الیه برداری نشوند و از بین نروند، بازتاب نور از پوست به 

خوبی صورت نمی گیرد.
افزون بر ایجاد اختالل در فرآیند تغییر و تبدیل سلولی، به خواب رفتن با 
آرایش می تواند چربی های زیر پوست را نیز به دام اندازد و در نهایت به 
پدیدار شدن جوش ها منجر شود. هنگامی که سلول ها ترمیم می شوند، 
فولیکول های مو را نیز روانسازی می کنند. هنگامی که پوست تمیز است، 
چربی در پایه فولیکول ها به آرامی به سمت سطح جریان می یابد، اما 
اگر چیزی در باال مسیر را مسدود کرده باشد، نخستین مرحله برای ظهور 

آکنه شکل گرفته است.
 به خواب رفتن با آرایش می تواند روکش بالش را نیز لکه دار کند و از این 
رو، توجه ویژه ای باید به آن داشته باشید. حتی در شب هایی که پوست 
خود را به خوبی پاکسازی کرده اید، به خواب رفتن روی بالشی که روکش 
آن آغشته به مواد آرایشی است می تواند تمام تالشی که برای پاکسازی 

پوست خود انجام داده اید را بی اثر کند.

روش های تمیز کردن 
انواع لکه های فرش

آب  لکه  یک  مانند  فرش  های  لکه  تمیزکردن 
باعث آشفتگی  انار روی فرش کرمی دستباف، 
و بهم ریختگی بانوان می شود که در این مقال 
چند راهکار برای از بین بردن لکه های فرش، 

پیشنهاد می کنیم.
لکه انار رنگ قرمز خود را با قدرت روی سطوح 
باقی می گذارد. بنابراین سرعت عمل بسیار مهم 
است. یک راه حل خوب خانگی این است که با 
محلولی  توانید  می  و سرکه سفید  آب  ترکیب 
درست کنید تا از شر این لکه خالص شوید. در 
صورت لزوم می توانید مقداری شامپو فرش نیز 
به این محلول اضافه نمایید تا شما را در بهتر 

پاک کردن لکه کمک کند.

چیزهایی که برای تمیز کردن شربت 
رنگی از روی فرش نیاز دارید:

– آب کربناته یا گازدار– آب
– مایع تمیز کننده فرش– بطری اسپری

– اتوی لباس– حوله سفید
– جاروبرقی

اگر لکه هنوز خیس است، آب گازدار روی آن 
بریزید و محوطه را پوشش دهید.

هر  تا  بگذارید  کهنه  یا  حوله  یک  لکه  روی 
چقدر که ممکن است مایع را استخراج کنید، 
حواستان باشد هیچ وقت قالی را نمالید، این کار 
باعث عمیق تر شدن نفوذ نوشیدنی و بزرگ تر 

شدن لکه می شود.
اتو را در باالترین دمای ممکن تنظیم کنید.

در ضمن، محلولی از مایع تمیز کننده فرش و 
آب داغ را در بطری اسپری بریزید.

محلول را توسط بطری اسپری روی لکه اسپری 
کنید، یک حوله سفید را روی آن بگذارید.

نکته: از حوله رنگی استفاده نکنید چرا که رنگ 
آن به قالی و فرش منتقل می شود.

را  آن  ثانیه   ۱۰ هر  و  کنید  اتو  را  حوله  روی 
حرکت دهید.

و ذوب  از سوختگی  تا  تکان دهید  را مدام  اتو 
به  باید  نوشیدنی  کنید،  جلوگیری  قالی  شدن 
حوله منتقل شود، سپس حوله را سروته کنید تا 
یک محیط تمیز روی قالی را بگیرد )می توانید 
از یک حوله دیگر استفاده کنید(، وقتی فرش رو 
به خشک شدن رفت، یک بار دیگر محلول پاک 
کننده را روی آن بریزید و مراحل تمیز کردن را 

انجام دهید تا وقتی که لکه پاک شود.

خانه داری بهداشت و سالمت

های  بیماری  انتقال  و  سرماخوردگی 
ترین  رایج  از  به فرد دیگر،  از فردی   ویروسی 
زمستان،  فصل  در  که  هستند  هایی  بیماری 
و  کنند  می  مبتال  را  افراد  اکثریت  به  قریب 
مریضی،  و  ها  بیماری  این  از  نجات  برای  گاه 
کفایت  استراحت  و  خانگی  های  نوش  دم 
زد  درمانی  مراکز  به  سری  باید  و  کند  نمی 
سالمت  امروزی،  حکیمان  حاذِق  طبابت  با  و 
بعضی  در  متأسفانه  اما  کشید  نفس  دوباره  را 
از کلینیک ها و درمانگاه های کشور، آنچنان 
عدم بهداشت موج می زند که با یک بیماری 
می  خارج  بیماری  چند  با  و  شوی  می  وارد 

گردی.
و  بیمارستانها  محیط  بهداشِت  تردید  بی 
شیوع  میزان  با  مستقیمی  رابطه  ها،  کلینیک 
این  در  اگر  و  دارد  بیمارستانی  عفونتهای 
راستا، بهداشت عمومی و جزئی رعایت نشود، 
آمد  و  رفت  در  ها  محیط  این  در  که  افرادی 
و  متعدد  های  بیماری  و  خطرات  با  هستند 

بیشماری مواجه می شوند.
انتقال عوامل  از  بهداشتی که  اقداماِت  رعایِت 
بیمارستان  داخل  به  خارج  محیط  بیماریزای 
تمام  در  کند،  می  جلوگیری  بالعکس   و 
از  ها  استان  های  کلینیک  و  ها  درمانگاه 
عواملی  و  شود  می  محسوب  ضروری  عوامل 
و  عفونی  های  و  زباله  ها  پسماند  چون 
بیمارستان  داخل  هوای  تهویهء  غیرعفونی،  
باید   ،... و  برودتی  و  حرارتی  دستگاه های  ها، 
و  سالم  محیطی  تا  شوند  کنترل  نحوی  به 
مراکز  از  بسیاری  در  اما  ایجاد شود  بهداشتی 
که  مواردی  از  اثری  و  پا  رد  استان،  درمانِی 
ذکر شد دیده نمی شود و از آن بدتر با صحنه 
هم  زبان  اگر  که حتی  می شوی  روبرو  هایی 
اعتراض بگشایی، جواب هایی دریافت می  به 
کنی که درخور و شایستهء مردمی نیست که 
برای درمان وارد محیط های بیمارستانی شده 
درمانی،  گزاِف  های  هزینه  پرداخِت  با  و  اند 
الیِق اینگونه بی تدبیری ها و سرسری گرفتن 

های پرسنِل مراکز درمانی نیستند.
آراستگی  و  بهداشتی  وضعیت  شک  بی 
مورد  که  است  مسأله ای  اولین  بیمارستان، 
قرار  بیمارستان  به  مراجعه کنندگان  توجه 
و  بیمار  روحیه  در  موضوع  این  و  می گیرد 
همراهانش می تواند نقش موثری داشته باشد 
و باعِث ایجاد یا سلِب اعتماد به کادر درمانی 

آن بیمارستان گردد.

کلینیک  دو  به  ورود  با  گذشته  هفته  در 
درمانی در استان البرز، هم از نوِع دولتی هم 
که  گشت  مبرهن  کامال  امر  این  خصوصی، 
موارد بهداشتی به طور کامل رعایت نمی شود 
و جدا از مواردی چون تهویه هوا و سرمایش و 
ابتدایی  کاراکترهای  درمانی،  محیط  گرمایِش 
در درمانگاه ها نیز مورد غفلت و پشت گوش 

انداختن، قرار گرفته است.
استان،  های  کلینیک  از  یکی   در 
قسمت  های  تخت  برروی  که  هایی  ملحفه 

اورژانش و تزریقات کشیده شده بود، حاکی از 
روزها نَُشستن داشت که هر فردی ساعت ها 
روی آن می خوابد و با تب و گرما و عوارض 
دیگر  فردی  برای  را  مکان  دارد،  که  پوستی 
امر،  این  نکته که  این  از  غافل  و  باز می کند 
بیمار  افراِد  سالمتی  برای  جدی  تهدیدی 
بیماری،  علت  به  که  چرا  شود  می  محسوب 
پیدا  بیشتری  پذیرِی  آسیب  بیمار  فرد  بدِن 
کرده و خیلی زودتر ویروس های جدید را از 
فرد بیماِر دیگر دریافت می کند و خوابیدن بر 
روی تخت هایی بدون رعایت بهداشِت اولیه، 
و  پوستی  های  بیماری  آمدِن  وجود  به  باعِث 

... می شود.
نکته ای دیگر که هضِم آن کمی سخت تر از 
یکبار  های  دستکش  بود،  کثیف  های  ملحفه 
تزریق  و  ویزیت  از  بعد  باید  مصرفی است که 
امر،  این  اما  برای هر فرد بیمار، تعویض شود 
یکبار  دستکِش  یک  و  گرفت  نمی  صورت 
مصرف را برای چندین نفر استفاده می کردند.

جالب این که در یکی از کلینیک های استان، 
روز  چند  های  ملحفه  از  اثری  خوشبختانه 
نَُشسته نبود و روکش های یکبار مصرِف متری 

درکناِر هر تخت آویزان بود که هر فرد موقع 
را  آن  توانست  می  آن،  برروی  کشیدن  دراز 
تعویض کند؛ اما این هم فقط یک روِی خوِش 
سکه بود و اگر بخواهی برای خوابیدن برروی 
کنی  تعویض  را  تخت  روکِش  از  کمی  تخت، 
شوی  می  مواجه  درمانگاه  پرسنِل  اعتراِض  با 
که توضیح می دهند: »اگر بخواهیم برای هر 
فرد بیمار، یک متر از روکش را تعویض کنیم، 
هرکس  از  تزریق  برای  مبلغ۵۰۰۰تومان  باید 

دریافت کنیم«!
اگر  هم  سرانگشتی  حساِب  با  حالیکه  در 
کنیم،  لحاظ  را  مبالغ  و  موارد  بخواهیم 

 ... و  ویزیت  و  تزریق  برای  که  مبلغی  بازهم 
از بیماران دریافت می شود خیلی گزاف تر از 
این تشریحات و توضیحاتی است که برای یک 
متر روکش و یک عدد دستکش یکبار مصرف 

به بیماران منعکس می کنند. 
از  بسیاری  در  که  است  روشن  و  واضح  کامال 
یه  بهداشتی فقط  استان، موارد  درمانگاه های 
صورِت نمادین لحاظ شده است که اگر نظارت 
و ارزیابی توسط اداره بهداشت هراستان، صورت 
بگیرد؛ در گروِه نقض کنندگان رعایت بهداشت 

و  نظارت  رود  می  انتظار  اما  نشوند  ملحوظ 
سرکشی از بیمارستان ها و درمانگاه ها از سوی 
مسئوالِن بهداشتِی استان، به صورت نامحسوس 
صورت بگیرد و از نزدیک، عدم بهداشت و نقِض 
اصول ابتدایی که رعایت آن الزم و مسلم است 
را ملموس درک نمایند و بر رفِع اینگونه موارد 
که حِق هر شهروندی است اهتمام و پیگیری 
صورت بگیرد که پرداخِت هزینه های درمانی 
در قباِل دریافِت خدمات بهداشتی در یک کفه 
ترازو قرار ندارند و در جامعه مدنِی امروز جای 
افسوس برای افراد و پرسنِل مراکز درمانی است 
که اینگونه حقوق بیماران را نادیده می گیرند.

بیمارستان هایی که سالمِت بیمار را نادیده می گیرند!
الهام آمرکاشی
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اسناد  ثبت  ۱۱قانون  ماده  دستور  به  نظر 
مرقوم  نامه  ۵3و۵۹آیین  ومواد  وامالک 
امالکي که در سه ماهه سوم سال ۱3۹۵)مهر 
، آبان ، آذر (تقاضاي ثبت آنها در اداره ثبت 
پذیرفته  کوهرنگ  شهرستان  وامالک  اسناد 
شده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهي 

میگردد./
الف( -  ابنیه وامالکي که تقاضاي ثبت آنها 
شده  پذیرفته   ۹۵ سال  سوم  ماهه  سه  در 
ومهلت اعتراض به آنها از تاریخ انتشار نوبت 

اول آگهي به مدت نود روز میباشد۰
شهید  کوي  روستاي  در  واقع  ۱-امالک 
بهشتي و شهر چلگرد  به شماره پالک ۸۲۶- 
اصلي مرکزي کوهرنگ چهارمحال بخش ده 

ثبت وفرعي هاي ذیل:
حسیني  محمد  غضنفر  :آقاي  ۹33-فرعي 
حاجیور فرزند امیر قلي ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور واقع در روستاي کوي شهید 

بهشتي 
۶۱-فرعي  پالک  از  قسمتي  ۹۵۰-فرعي 
علي  فرزند  هرات  آبادي  تاج  فاطمه  خانم   :
ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در 

شهر چلگرد
۲-امالک واقع در دره نمک به شماره پالک 
چهارمحال  کوهرنگ  مرکزي  اصلي   -۸33

بخش ده ثبت وفرعي ذیل:

باقري فرزند سیاوش  3۴-فرعي: آقاي آرش 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي.

به   آباد     واقع درروستاي خسرو  3-امالک 
شماره پالک ۸3۹- اصلي مرکزي کوهرنگ 

چهارمحال بخش ده ثبت وفرعي ذیل:
۶۸-فرعي:خانم تاجماه خسروي  فرزند   علي 

کرم   ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي.
به   سفید  توف  روستاي  در   واقع  ۴-امالک 
شماره پالک ۸۴۷- اصلي مرکزي کوهرنگ 
چهارمحال بخش ده ثبت وفرعي هاي ذیل:

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

3۹-فرعي: آقاي کیانوش باقري کاکش فرزند 
البرز ششدانگ یکباب ساختمان .

۵-امالک واقع در روستاي آبخره ) آبحره ( به  
شماره پالک ۸۴۹- اصلي مرکزي کوهرنگ 

چهارمحال بخش ده ثبت وفرعي ذیل:
برجوئي  طهماسبي  حسن  آقاي  3۷-فرعي 
باب  یک  ششدانگ  عبدالکریم   فرزند 

ساختمان.
۶-امالک واقع در  دشت زرین   به  شماره 
کوهرنگ  مرکزي   اصلي   -۸۵۲ پالک 
چهارمحال بخش ده ثبت وفرعي هاي  ذیل:

فرزند   کریمي   امرا...  آقاي  ۶۹۲-فرعي: 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مرتضي 
دشت  آباد  علي  روستاي  در  کشاورزیواقع 

زرین .
گله   کریمي  محمد   :آقاي  ۶۹3-فرعي 
فرزند  لطفعلي  ششدانگ یک قطعه زمین 
آباد دشت  علي  روستاي  در  واقع  کشاورزي 

زرین  .
نیا   موسایي  حسین  آقاي   : ۷۰۲-فرعي 

فرزند  خانکار  ششدانگ یک باب خانه واقع 
در دشت زرین.

فرزند   موسایي  اصغر   آقاي   : فرعي   -۷۰۴
باب ساختمان واقع  سپهدار  ششدانگ یک 

در روستاي فریدون آباد دشت زرین .
۷-امالک واقع درروستاي شیخ علیخان  به  
مرکزي   بخش  اصلي   -۸۵۵ پالک  شماره 
وفرعي    ثبت  ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ 

ذیل.
فرزند  موالئي  مختار  آقاي  ۱۱۷-فرعي: 

بختیار  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي.
۸-امالک واقع در  ملک آبادبیرگان  به شماره 
کوهرنگ  بازفت   بخش  اصلي   -۹۲۱ پالک 

چهارمحال بخش ده ثبت وفرعي   ذیل.
یداله   فرزند  اشرفي   امراله  آقاي  3۰-فرعي 
در  واقع  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 

شوخدان ملک آباد  .
۹-امالک واقع در روستاي چم آباد سرخکان  
اصلي   -۹۴۰ پالک  شماره  )سرخکمان(به 
بخش  بازفت کوهرنگ چهارمحال بخش ده 

ثبت وفرعي   ذیل.
بیرگوني   جان  خانم      ، خانم   3۲-فرعي 

فرزند محمد ششدانگ یک باب ساختمان .
از  جفت  پره  زیرباغ  در   واقع  ۱۰-امالک 
پالک  شماره  به   جفت   پره  قریه  اراضي  
کوهرنگ  بازفت    بخش  اصلي   -۱۰۱۹
چهارمحال بخش ده ثبت وفرعي هاي   ذیل.
۱-فرعي: آقایان غالمحسین و حسین ومحمد 
فرزندان  بیرگاني  اشرفي  همگي  شهرتین 
به  نسبت  هرکدام   واالشاعه  بالسویه  فرهاد 

دو دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ .
فتاح  فرزند  پور  اشرف  برزو  ۲-فرعي:آقاي 

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

فرهاد ششدانگ یک درب باغ .
۱۱-امالک واقع در شهرصمصامي به شماره 
پالک ۱۱۱۴- اصلي بخش بازفت   کوهرنگ 

چهارمحال بخش ده ثبت وفرعي  ذیل
فرزند  سلطاني  سیاوش  آقاي  ۱۷۵-فرعي 

رحیم  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي.
۱۲- امالک واقع در روستاي امیرآبادصمصامي 
به  شماره پالک ۱۱۱۷- اصلي بخش بازفت   
وفرعي  ثبت  ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ 

ذیل
۱۲-فرعي:خانم اکرم بالي پور فرزند اله کرم 
وباغ  کشاورزي  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

متصله .
۱3-امالک واقع در روستاي مورز به   شماره 
پالک ۱۱۶۴- اصلي بخش  بازفت    کوهرنگ 
چهارمحال بخش ده ثبت وفرعي هاي   ذیل
۴۲۱-فرعي :آقایان  محمد مراد اسدي شیخ 
رباط فرزند خدامنده و امیرقلي اسدي فرزند 
خدامراد  بالسویه واالشاعه  هرکدام نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعي  .
۴۲۴-فرعي : آقایان  محمد مراد اسدي شیخ 
رباط فرزند خدامنده و امیرقلي اسدي فرزند 
خدامراد   بالسویه واالشاعه  هرکدام نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه 

زمین مزروعي .
۱۴- امالک واقع در روستاي  چم قلعه  به 
شماره ۱۲۱۴ - اصلي بخش بازفت   کوهرنگ 

چهارمحال بخش ده ثبت وفرعي ذیل
ایران  ا سالمي  دولت جمهوري  ۲۵۷-فرعي 

کشاورزي- جهاد  وزارت  نمایندگي  به 
و  استان چهارمحال  سازمان جهادکشاورزي 

بختیاري- ششدانگ یکباب ساختمان.
۱۵- امالک واقع در روستاي  قلعه سنگ  به 
اصلي بخش مرکزي     - شماره پالک ۱۴۲۹ 
وفرعي  ثبت  ده  بخش  چهارمحال  کوهرنگ 

ذیل؛
33-فرعي آقاي قطره انصاري  فرزند فرهاد 

ششدانگ یکباب ساختمان .
بهمن  روستاي  در  واقع  امالک   -۱۶
آبادصمصامي  به شماره پالک۱۴3۷ - اصلي 
بخش بازفت   کوهرنگ چهارمحال بخش ده 

ثبت وفرعي هاي ذیل؛
به  ایران  ۶۱-فرعي دولت جمهوري اسالمي 
سازمان  کشاورزي-  جهاد  وزارت  نمایندگي 
جهاد کشاورزي استان چهارمحال وبختیاري 

- ششدانگ یکباب ساختمان .
آبادي  مالک  کریمي  نوید  ۹۱-فرعي:آقاي 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  موسي  فرزند 

مزروعي.
به  دزداران    چشمه  در  واقع  امالک   -۱۷
شماره ۱۴۶۱- اصلي بخش بازفت    کوهرنگ 

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

ششدانگ یک دربباغ .
این آگهي نسبت به امالک مندرج در بندالف 
این آگهي در دونوبت به فاصله سي روز در 
ماده  طبق  لذا  میشود  منتشر  روزنامه  این 
اسناد وامالک هرکس نسبت  ۱۶قانون ثبت 
اعتراض  آگهي   این  در  مندرج  امالک  به 
دارد باید از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتي تا 
نود روز اقامه دعوي نماید واعتراض خود را 

اسناد وامالک شهرستان   اداره ثبت  به  کتباً 
ماده  .ومطابق  نماید  دریافت  ورسید  تسلیم 
۱۷قانون ثبت اسناد وامالک هرگاه راجع به  
کننده  تقاضا  بین  ثبت  تقاضاي  مورد  ملک 
نوبتي  اعالن  اولین  انتشار  از  قبل  ودیگري 
طرف  که  کسي  باشد  شده  اقامه  دعوایي  
تاریخ  از  باید  است  کننده  تقاضا  یا  دعوا  
اولین اعالن نوبتي تا نود روز تصدیق محکمه 
را مشعر بر جریان دعوي به اداره ثبت محل 
شد  خواهد  اوساقط  حق  واال  نماید  تسلیم 
قانون  اصالحي  نامه  ۸۶آیین  ماده  ومطابق 
ثبت معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به مراجع ثبتي دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایي تقدیم وگواهي تسلیم 
دادخواست  را به این اداره تسلیم نماید در 
نماینده  یا  ثبت  متقاضي  اینصورت  غیر 
قانوني وي میتواند به دادگاه مراجعه وگواهي 
اداره  وبه  را دریافت  تقدیم دادخواست  عدم 
ثبت اسناد وامالک محل تسلیم نماید واداره 
ثبت اسناد وامالک بدون توجه به اعتراض، 
ادامه  مقررات  رعایت  با  را  ثبتي  عملیات 
نامه  ۵۶آیین  ماده  طبق  .همچنین  میدهد 
قانون ثبت اسناد وامالک حقوق ارتفاقي در 
موقع تعیین حدود در صورتمجلس  منظور 
میگردد که اگر معترضي باشد مطابق مقررات 
در مدت 3۰روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدید حدود دادخواست اعتراض بدهد.
تاریخ انتشار نوبت اول :  شنبه   ۱3۹۵/۱۱/۰۲
یکشنبه   دوم:   نوبت  انتشار  تاریخ 

۱3۹۵/۱۲/۰۱
محمدعلی رضایي ـ رییس ثبت اسناد 

وامالک شهرستان کوهرنگ

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت کل استان چهارمحال وبختیاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره   رای  و   ۱۸۵ کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
۱3۲۶۶مورخه ۹۵/۱۰/۱۴ به تقاضای آقای سعید بیرانوند فرزند ایمانی  نسبت به  
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۱۷/۵۰ متر مربع مجزی شده از پالک  3۸ 
اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
آقای روح اله ماسوری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۴۶۸۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۲/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۲/۱۶
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۲۹ و رای شماره  ۱۱۱۵۰مورخه 
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  تقی   فرزند  بیرانوند  علی  آقای  تقاضای   ۱3۹۵/۹/۶
عمارت به مساحت ۱۲3/۰۹ متر مربع مجزی شده از پالک  ۰فرعی از 3۸  اصلی 
)رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان   ۲ بخش  در  واقع 
محمد حسین افتخاری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۴۶۲۴ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۲/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۲/۱۶ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
 ۱۲۹۱۸ شماره   رای  ۸۱۸و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
به  نسبت  اله  صحبت  فرزند  ارزاقی  منصور  آقای  تقاضای  به   ۹۵/۱۰/۱۱ مورخه 
پالک   از  شده  مجزی  مربع  متر   ۱۵۸/۴۰ مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ 
۱۶۰۸ فرعی از ۵/۱ اصلی واقع در بخش ۴شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( آقای فرخ حیدری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در 
اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۴۶۸۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۲/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۲/۱۶ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  ۱۱۷و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک  و 
۱۱۵3۱مورخه۹۵/۹/۱۶  به تقاضای آقای حبیب اله احمدی فرد فرزند احمد علی 
نسبت به ششدانگ یکباب مرغداری به مساحت ۱۲۰۰۰متر مربع مجزی شده از 
از مالکیت مالک  آباد خروجی  پالک  ۷۴ اصلی واقع در بخش ۹شهرستان خرم 
اولیه )رسمی(حبیب اله احمدی فرد .رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در 
اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۲/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۲/۱۶ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

آگهي نوبتي سه ماهه  سوم   سال 139۵حوزه ثبتي اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کوهرنگ

سرخابی و تراکتورسازی در خطر سقوط به دسته ۲

سه تیم پرطرفدار ایران با تهدیدهای جدی از جانب فیفا مواجه هستند.
به گزارش ایسنا، خبرآنالین نوشت: »از ۵۲ پرونده ای که علیه باشگاه های 
برای  برای پرسپولیس، ۷ پرونده  باز است، ۱۱ پرونده  فیفا  ایرانی در 
تراکتورسازی و ۵ پرونده مربوط به استقالل تهران است. البته ۱۶ باشگاه 
دیگر هم درگیر چنین پرونده هایی هستند اما این سه باشگاه پرطرفدار 

بیشترین شاکی را دارند.
از میان این سه باشگاه، امسال استقالل و تراکتورسازی از پنجره نقل 
و انتقاالت محروم شدند و فعال پرسپولیس جان سالم به در برده است! 
چنانچه این تیم ها پس از محرومیت از نقل و انتقاالت، باز هم پول شاکیان 
خود را پرداخت نکنند، جریمه بعدی، کسر امتیاز است. اما کسر امتیاز 
آخرین راهکار فیفا نیست. اگر باشگاهی شاکی داشته باشد و باز هم پول 
شاکی خود را پرداخت نکند، پس از محرومیت نقل و انتقاالتی و کسر 
امتیاز، در مرحله بعدی به سقوط به دسته پایین تر محکوم می شود که 
در حال حاضر هواداران تیم های استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازی باید 

نگران چنین اتفاقاتی در باشگاه خود باشند.«

پایان کار تیم ملی بیلیارد در رقابت های غرب آسیا

تیم ملی بیلیارد ایران در رقابت های غرب آسیا با کسب دو مدال نقره و 
یک مدال برنز به کار خود خاتمه داد. به  گزارش  ایسنا، بیلیارد و بولس، 
تیم ملی بیلیارد ایران در رقابت های ورزش های بیلیاردی غرب آسیا با 
کسب دو مدال نقره توسط سعید ابولسانی در رشته اسنوکر ۱۵ توپ، 
علی روشنی کیا در رشته اسنوکر ۶ توپ و یک مدال برنز توسط آرمین 

محمودی در رشته ناین بال انفرادی، به کار خود خاتمه داد.
تیم   ملی ایران متشکل از سعید ابولسانی، علی روشنی کیا در رشته های 
اسنوکر انفرادی ۱۵ توپ، اسنوکر ۱۵ توپ تیمی و اسنوکر ۶ توپ  و 
آرمین محمودی  در رشته های ایت بال انفرادی، ناین بال انفرادی و 
ناین بال دوبل در این رقابت ها شرکت کردند. هفتمین دوره مسابقات 
ورزش های بیلیاردی قهرمانی غرب آسیا ۲3 تا ۲۸ بهمن ماه به میزبانی 
اردن با حضور کشورهای اردن، امارات، بحرین، ایران، عربستان سعودی، 

سوریه، عراق، عمان، فلسطین، قطر، لبنان و یمن برگزار شد.

امیدواری تیم دایی برای کسب سهمیه 

جدول  پنجم  رده  به  ماشین سازی  برابر  پیروزی  با  دایی  شاگردان 
رده بندی صعود کردند.

به  گزارش ایسنا، دو تیم فوتبال ماشین سازی تبریز و نفت تهران در هفته 
بیست و دوم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف 
هم رفتند که در پایان شاگردان علی دایی موفق شدند با دو گل از سد 

ماشین سازی قعرنشین عبور کنند.

تشکر رهبر معظم انقالب 
از تیم کشتی آزاد کشورمان

در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در جام جهانی 
پیام تشکر آمیز رهبر معظم انقالب به رسول خادم 

رئیس فدراسیون کشتی ابالغ شد.
به گزارش ایسنا، در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد 
در جام جهانی، دفتر رهبر معظم انقالب اسالمی،طی 
فدراسیون  رئیس  خادم،  رسول  با  تلفنی  تماسی 
کشتی، پیام تشکرآمیز حضرت آیت ا... خامنه ای را به 
مجموعه فدراسیون کشتی ابالغ کردند. رهبر معظم 
انقالب از زحمات مسئوالن فدراسیون کشتی، مربیان 
و قهرمانان تیم ملی در راه کسب عنوان قهرمانی در 
مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه و کسب 

افتخار برای مردم عزیز ایران تشکر کردند.

انتقاد دوباره محمد فرح از دونالد ترامپ

برنده چهار مدال طالی المپیک در رشته دوومیدانی 
بار دیگر از قانون وضع شده توسط رییس جمهور 
آمریکا انتقاد کرد. به  گزارش  ایسنا، در آستانه بازی های 
قهرمانی دوومیدانی جهان در بیرمنگام انگلیس، محمد 
ترامپ  دونالد  مهاجرتی  قوانین ضد  به  دوباره  فرح 
اعتراض و انتقاد کرد. ترامپ چندی پیش با وضع قانونی 
از ورود اتباع هفت کشور به خاک آمریکا جلوگیری 
کرد.  محمد فرح که در سومالی به دنیا آمده است، 
تابعیت انگلیسی را دارد. او به همراه خانواده اش در 
آمریکا زندگی می کند. سومالی یکی از هفت کشوری 
است که ورود مردم آنها به آمریکا ممنوع شده است. 
در ابتدای وضع شدن این قانون توسط آمریکا، محمد 
فرح ترس این را داشت که نتواند به خانواده  خود و 
نزد خانواده اش بازگردد زیرا او در کشور اتیوپی در حال  
تمرین برای مسابقات قهرمانی جهان بود. البته قانون 

ترامپ فعال به حالت تعلیق در آمده است.

خبــرخبــر

به  گزارشی  در  کشتی  جهانی  اتحادیه  سایت 
بازتاب ششمین قهرمانی تیم ایران در رقابت های 

جام جهانی پرداخت.
سایت  نخست  صفحه  در  که  گزارش  این  در 
پیروزی  به  است،  گرفته  قرار  جهانی  اتحادیه 
در  آمریکا  برابر  ایران  آزاد  کشتی  تیم  مجدد 

دیدار فینال جام جهانی اشاره شده است.
هم چنین گزارشی از پیروزی های کشتی گیران 
از جمله عملکرد  دو کشور در مسابقه فینال، 
عالی مسعود اسماعیل پور مقابل لوگان استیبر 
قهرمان کشتی آزاد جهان، پیروزی جردن باروز 

مقابل کشتی گیران ایرانی و شکست شگفت انگیز 
حسن یزدانی مقابل تیلور آمریکایی در ادامه این 

خبر آمده است.
در ادامه نیز به تجربه باالی کمیل قاسمی نایب 
قهرمان المپیک و پیروزی ارزشمند وی مقابل 
حریف آمریکایی که ششمین قهرمانی پیاپی را 

برای ایران به ارمغان آورد، اشاره شده است.
فینال،  مسابقات  از  کاملی  نتایج  هم چنین 
رده بندی، کسب مقام پنجم و هفتم به همراه 
عکس هایی از قهرمانی کشتی گیران ایرانی در 

این گزارش آمده است.

بازتاب قهرمانی تیم ایران در سایت اتحادیه جهانی کشتی

دو  تعیین  برای  بازی  دو 
تیم دیگر راه یافته به نیمه 
والیبال  برتر  لیگ  نهایی 

امروزبرگزار می شود.
در مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ برتر والیبال امروز دو 
می شود  برگزار  بازی 
دیگر  تیم  دو  تکلیف  تا 
نهایی  نیمه  به  یافته  راه 
ساعت  از  شود.  مشخص 
والیبال  خانه  در  و   ۱۶
آرمات  مسعود  شاگردان 
میزبان  سایپا  تیم  در 

صالحین ورامین هستند.
در اولین بازی این دو تیم 
سایپا موفق شد سه بر یک 
برتری  به  حریفش  برابر 
رسید اما شاگردان مجتبی 
عطار در تیم ورامینی در 
بازی برگشت با حمایت هواداران شان سایپا را سه بر صفر شکست دادند 

تا کار برای تعیین تیم صعود کننده به نیمه نهایی به دیدار سوم بکشد.
از میان چهار تقابل مرحله یک چهارم نهایی، یک مصاف دیگر هم به دیدار 
سوم کشیده شد. شهرداری ارومیه در بازی رفت برابر کاله مازندران پیروز 

شد اما دیدار برگشت را در مازندران به کاله واگذار کرد.
در دیدار سوم دو تیم، کاله مازندران و شهرداری ارومیه در سالن غدیر 

ارومیه به مصاف هم می روند.
تیم های  پیکان تهران و بانک سرمایه پیش از این با دو برد برابر خاتم 

اردکان و شهرداری تبریز راهی نیمه نهایی شده بودند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران با صدور بیانیه ای 
با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان بدنبال تضعیف تیم ملی 
فوتبال ایران نبوده است،بر حمایت از این تیم و همچنین 

شایستگی های فنی آن تاکید کرد.
برانکو ایوانکوویچ دیروز و پیش از سفر به مسقط با »علی 
اکبر طاهری« تشکیل جلسه داد. در این نشست، دو 
طرف عالوه بر صحبت و تبادل نظر درباره تیم پرسپولیس 
و بازی های پیش رو در لیگ قهرمانان آسیا، درباره تیم 
ملی بزرگساالن فوتبال دیدگاه های خود را مطرح کردند.
برانکو در پایان این نشست با انتشار بیانیه ای خاطرنشان 
کرده است:امروز درخصوص تیم ملی و اهمیت حمایت 
از آن در مسیر راهیابی به جام جهانی صحبت و تاکید 
داشتیم. با شروع بازی های تیم ملی فوتبال ایران، همه 
باید از بازیکنان، کادر فنی و سرمربی تیم ملی حمایت 
کنیم تا این دوره را هر چه بهتر پشت سر بگذاریم و از 
سوی دیگر تیم ملی که مقدس است به اهدافش دست 

پیدا کند.
در بیانیه برانکو یادآور شده است: تیم ملی هدف راهیابی 
به جام جهانی را دنبال می کند که هدف مقدسی به 
حساب می آید. من و باشگاه پرسپولیس افتخار می کنیم 
که در چارچوب برنامه های تیم ملی گام برداریم و قطعا 
وظیفه خود می دانیم در بهترین شرایط فیزیکی، فکری و 
روحی در خدمت تیم ملی باشیم. برای رسیدن تیم ملی 
به هدفش و موفقیت کادر فنی تیم ملی گام بر خواهیم 

داشت و همگی با هم شادی خواهیم کرد.

انتظار این است که همه با هم  افزاید:  این بیانیه می 
حمایت از تیم ملی و باشگاه هایی که در لیگ قهرمانان 
آسیا حضور دارند را همزمان دنبال کنیم. کادر فنی و 
بازیکنان پرسپولیس همپای باشگاه و هواداران، حمایت از 
تیم ملی و کادر فنی و فدراسیون فوتبال را از اهداف خود 
می دانند. هواداران هم که به نوبه خود نشان دادند چگونه 
پشت تیم ملی هستند و این روند را نیز ادامه خواهند داد.
برانکو در بیانیه خود تاکید کرده است: چنانکه قبال هم 
اعالم نمودم، هدف از اظهار نظرهایم تضعیف تیم ملی 
فوتبال نبوده و در صورتی که برداشت  هایی توام با سوء 
تفاهم ها بدنبال داشته است، بار دیگر اعالم می کنم که 
کادر فنی تیم، باشگاه، بازیکنان، هواداران و تمام ایرانی ها، 
تیم ملی فوتبال و دست اندرکاران آن را دوست داریم و 
آن را یک نهاد مقدس می دانیم و از آن حمایت می کنیم.

تاکید برانکو بر حمایت از تیم ملی فوتبال جدال چهار تیم برای 
صعود به نیمه نهایی 

لیگ برتر والیبال
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نظر به دستورماده ۱۱ قانون ثبت اسناد وامالک و 
مواد ۵3 و۵۹ آئین نامه قانون مرقوم، امالکی که در 
سه ماهه سوم سال ۱3۹۵ )مهر ، آبان ، آذر( تقاضای 
شهرکرد  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  در  آنها  ثبت 
پذیرفته شده و آن دسته از تقاضاهائي که به دستور 
ماده ۱3-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي قسمتي از آن تقاضاي 
ثبت نگردیده و هیأت مندرج در قانون مذکور رأي 
به تنظیم اظهارنامه حاوي تحدید حدود صادر نموده 
مراتب در اولین آگهي نوبتي و تحدیدي به صورت 

همزمان جهت اطالع عموم ذیالً آگهي مي گردد:
الف- امالکی که تقاضای ثبت آنها در سه ماهه سوم  
سال ۱3۹۵ شمسی پذیرفته شده و مهلت اعتراض 
به آنها از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی به مدت نود 

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

اصلی 
۱۸۴۷  فرعی  آقاي وحید حسن زاده سورشجاني  
فرزند  حسین  و خانم ندا علیدوستي شهرکي فرزند 
بهمن بالسویه هر کدام نسبت به یک و نیم دانگ 

مشاع ازششدانگ یکباب خانه .
۴۲۹۱  فرعی  خانم ها محبوبه ،  مهسا و مژگان 
شهرت همگي آل ابراهیم دهکردي  فرزندان  کرمعلي 
هر کدام  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 

قطعه زمین محصور.

نافچي  فرزند  فتاحي  آقاي  مسلم  ۴۶۷۴  فرعي 
ناصرقلي  ششدانگ یکباب  خانه.

و سید محمود  آقایان سید محمد  فرعی    ۸۸۹۸
هر  بالسویه  موسي  فرزندان   صفوي   شهرتین  
کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

ساختمان.
۸۹۶۴  فرعی  مجزي شده  از ۱۹۶۹ فرعي خانم  
زهرا مبیني دهکردي  فرزند  صفرعلي نسبت به چهار 
دانگ مشاع و آقاي هوشنگ مبیني دهکردي فرزند  
صفرعلي نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

خانه.
امالک واقع در قریه شهرکرد به شماره پالک ۲- اصلی 
۸۴۵  فرعی  آقاي برات کریمي دهکردي  فرزند  

رجبعلي  ششدانگ یکباب خانه.
3۱۹۰ فرعی آقاي  سهراب هاشمي  فرزند رستم  و 
خانم  پروانه قوامي  فرزند  خداداد  بالسویه هر کدام 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب  خانه.
۸۷۶3  فرعی  آقاي حسین  قاسمي دشتک فرزند  

همت  ششدانگ یکباب خانه.
۱۲۸۹3  فرعی  قسمتي از پالک ۵ فرعي آقاي آیت 
اله شیرواني فیل آبادي  فرزند  علي اکبر  ششدانگ 

یکباب خانه.
۱3۸۴۹ فرعی مجزي شده از ۴۶۶3 فرعي  خانم  
مژگان حسین پور  فرزند  محمد  ششدانگ یکباب 

مغازه.
۱3۸۵۰ فرعی  مجزي شده از ۴۶۶3 فرعي  خانم  
مژگان حسین پور  فرزند  محمد  ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور.
آقاي  فرعي  از ۹۹۱  شده  مجزي  فرعی    ۱3۸۷۴
علیرضا کبیریان  فرزند  فرج اله  ششدانگ یکباب 

خانه.
۱3۸۹۴  فرعی  مجزي شده از ۷۹۶ فرعي آقاي عین 

اله هیبتي  فرزند  عبداله  ششدانگ یکباب ساختمان.
دهکردي   محمدیان  حیدر  آقاي  فرعی     ۱۴۰۰3

فرزند  غالمحسین  ششدانگ یکباب خانه.
امالک واقع در ابنیه فرخشهر به پالک ۲۱ - اصلی 

آقایان  فرعي  از ۷۶3  فرعی  مجزي شده    3۰۶۸
محسن و مهدي شهرتین هاشمیان قهفرخي  فرزندان  
برات  بالسویه هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب ساختمان .
3۱۱۰ فرعی   آقاي سیف اله عبدي  فرزند  کرمعلي  
و خانم منور مدني فرد قهفرخي فرزند رضا بالسویه هر 
کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه .
3۱۱۴ فرعی مجزي شده از ۴۲ فرعي خانم پروین 
آقاي  زال قنبري  غفاریان  فرزند عبدالحسین  و 
قهفرخي  فرزند  قربانعلي  بالسویه هر کدام نسبت به 

سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب  مغازه .
3۱۲۸  فرعی  مجزي شده از ۲۵۲ فرعي آقاي سید 
مسلم موسوي  فرزند  سید مرتضي  ششدانگ یکباب 

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

۴۰-اصلی
۲۱  فرعی  آقاي داریوش داودي مفرد  فرزند  ارسالن  

ششدانگ یکباب خانه. 
فرزند   پور شهرکي   آقاي رضا قلي  ۴۵۷۸  فرعی 
حسین  نسبت به بیست و  هشت حبه مشاع از هفتاد 

و دو حبه ششدانگ یکباب خانه .
امالک واقع در ابنیه سامان به پالک ۷۱ -اصلی 

آقاي  از ۱۸۶3 فرعي  ۲۶۲۶  فرعی  مجزي شده 
حسین تراکمه ساماني  فرزند  مسعود  ششدانگ 

یکباب خانه.
۲۶۶۲  فرعی  آقاي یارمحمد آقابابا دهکردي  فرزند  
با پالک  ساتیار  ششدانگ یک  قطعه  زمین که 

۲۶۶۲/  ۷۱ تشکیل یکباب خانه را مي دهد.
آقاي   از  ۱۲۱۴  فرعي  ۲۶۶۴ فرعی مجزي شده 
آقاي   و  فریدون   فرزند  هرچگاني   ترکي  اصغر 
حمیدرضا خداوردي ساماني  فرزند  علیرضا  بالسویه 
هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب  

ساختمان .
به شماره  پالک  ابنیه سورشجان  در  واقع  امالک 

۲۱۱-اصلی
۲3۵۹ فرعي مجزي شده از ۱۶۱  فرعی  آقاي تورج 
رحیمي خوئي  فرزند  یداله  ششدانگ یکباب خانه .
امالک واقع در ابنیه هفشجان به پالک ۲۲۰- اصلی 

۱۰۹3  فرعی قسمتي از پالک ۶ فرعي آقاي مجید 
محمدي  فرزند  علي اکبر  ششدانگ یکباب خانه.

۱۱۱۵  فرعی  آقاي بیژن تقي پور هفشجاني  فرزند  
حسینقلي  ششدانگ یکباب خانه .

۱۱۷۴  فرعی  مجزي شده از ۵۶۶ فرعي آقاي کریم 
عسگري هفشجاني  فرزند  علي یار نسبت به پنج 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انباري.
۱۵۷۸  فرعی مجزي شده از  ۵۴۴  فرعي آقایان  
ایمان  و حسین  شهرتین صیدالي هفشجاني  فرزندان  
یداله  بالسویه هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب  خانه .
آقاي  فرعي  پالک ۱۰  از  قسمتي  فرعی     ۱۵۹۰
مرتضي کیواني هفشجاني  فرزند  حسن  ششدانگ 

یکباب خانه .
۱۶۰۸  فرعی  قسمتي ازپالک ۶۴۲ فرعي  آقاي 
حسین   فرزند   دهکردي   شیروانیان  اسمعیل 

ششدانگ یک قطعه زمین محصور.
فرزند   صادقي   علي  حمزه  آقاي  فرعی     ۱۶۱۰

قاسمعلي  ششدانگ یکباب خانه.
۱۶۱۷  فرعی مجزي شده از 33 فرعي آقاي نعمت 
اله باقري هفشجاني  فرزند  عبداله  ششدانگ یکباب 

خانه .
۱۶3۴  فرعی  مجزي شده از ۱۰ فرعي خانم  مریم 
صادقي هفشجاني  فرزند  حیدر ششدانگ یکباب 

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

قوچان به شماره پالک   ۱۴3۷-اصلی 
فرزند  بندري قوچاني   آقاي علي شاه  ۱۰  فرعی 
قنبرعلي  نسبت به  یازده حبه و یک چهارم حبه 
مشاع، آقاي  اکبر شاه بندري قوچاني  فرزند  قنبرعلي 
نسبت به ده حبه مشاع و آقاي قریبعلي شاه بندري 
قوچاني  فرزند قنبرعلي نسبت به  شش حبه مشاع از 

هفتاد و دو حبه ششدانگ یک درب باغ. 
به  اشکفتک  پالک  از  خارج  دراراضي  واقع  امالک 

پالک   ۱۴۵۹-اصلی 
۲۰۴  فرعی  خانم  سیده زینب علوي اشکفتکي 

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

خانه.
۲۵۱  فرعی آقاي فریدون محمودي اشکفتکي  فرزند  

عزیزاله  ششدانگ یکباب خانه.
بند  ردیف  در  مندرج  امالک  به  نسبت  آگهی  این 
الف در دو نوبت به فاصله سی روز در این  روزنامه 
منتشر میشود . لذا طبق ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد 
و امالک هرکس نسبت به امالک مندرج در بند الف 
اعتراضی داردباید از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتی تا 
۹۰ روز اقامه دعوی نماید  واعتراض خود را کتباَ به 
اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  شهرکرد تسلیم 
و رسید دریافت نماید.و مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت 
تقاضای  مورد  به ملک  راجع  وامالک هرگاه  اسناد 
ثبت بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار اولین 

اعالن نوبتی دعویی اقامه شده باشد کسی که طرف 
دعوی یا تقاضا کننده است باید از تاریخ نشر اولین 
اعالن نوبتی تا نود روز تصدیق محکمه را مشعر بر 
جریان دعوی به اداره ثبت محل تسلیم نماید  واال 
حق او ساقط خواهد شد این آگهی نسبت به امالک 
نظارت  هیئت  آراء  بموجب  که  بند ب  در  مندرج 
مطابق تبصره ۱ ماده ۲۵ اصالحی قانون ثبت اسناد 
و امالک  و یا  به موجب اختیارات تفویضی  مطابق 
بند 3۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی تجدید و 
فقط یک نوبت منتشر میگردد،لذا هر کس نسبت 
به امالک مندرج در بند ب اعتراض دارد از تاریخ  
انتشار آگهی بمدت سی روز اعتراض خود را کتباَ به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرکرد  تسلیم و رسید 
دریافت نماید و مطابق ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تسلیم دادخواست را 
به این اداره تسلیم نماید در غیر اینصورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت  وبه اداره 
ثبت اسنادو امالک محل تسلیم نماید و اداره ثبت 
اسناد و امالک بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه میدهد. همچنین طبق ماده 
۵۶ آیین نامه قانون ثبت  اسناد وامالک حق ارتفاقی 
در موقع تعیین حدود در صورتمجلس منظور می 
گردد که اگر معترضی باشد مطابق مقررات در مدت 
3۰ روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود  

دادخواست اعتراض بدهد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  شنبه   ۰۲ /۱۱ /۱3۹۵

تاریخ انتشار نوبت دوم:  یک شنبه   ۰۱ /۱۲  /۱3۹۵
رضا بشارتي ـ رییس ثبت اسناد و امالک

 شهرستان شهرکرد

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت کل استان چهارمحال وبختیاری

فراخوان تعويض اسناد مالكیت دفترچه اي به اسناد کاداستري)ظرف حداکثر 72ساعت(
در اجراي قانون حدنگار و ضرورت تبديل اسناد مالكیت دفترچه اي به اسناد کاداستري، به اطالع مالكین محترم مي رساند که به منظور استفاده از خدمات 

الكترونیك ثبتي و پیشگیري از جعل و زمین خواري نسبت به تعويض اسناد دفترچه اي خود سريعا اقدام نمايند.
روابط عمومي اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاري

آگهی مفقودی
سند کمپانی کامیون کمپرسی ولوو N۱۲ مدل ۱3۶۵ به شماره اتظامی ایران ۶۲-
۴۹۸ ع۵3 و به شماره موتور ۰۰۷۵۴3 و به شماره شاسی ۰۱۶۵۷3 به نام علیرضا 

اصغری گنجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پژو پارس مدل ۱3۹3 به شماره انتظامی ایران ۷۲-3۷۶ ص۲۸ به 
 NAAN۰۱CA۹EK3۰۰۶۸۰ ۱۲۴  و به شماره شاسیK۰۵۶۰۴۲۴ شماره موتور

بابلبه نام معصومه ارامون مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین وانت نیسان مدل ۱3۸۷ به شماره شهربانی ۸۲-۷۹۴م3۸ و به 
شماره موتور ۱33۲۱3 و شماره شاسی C33۵۶۶ به نام نقی محمدی سماکوش 

بابلمفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی پرونده )۹۵۰۹۰۷( 

احدی  پیمان  به طرفیت خوانده  دادخواستی  اله  فرج  فرزند  مژگان خانی  خواهان 
بخواسته طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان سنندج نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه یازدهم دادگاه عمومی )حقوقی( ارجاع و به کالسه پرونده ۹۵۰۹۰۷ ثبت 
گردیده و وقت رسیدگی آن ۱3۹۶/3/۱ و ساعت ۱۱ صبح تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و 
استماع شهادت و دریافت برگ ثانی دادخواست و ضمائم در دفتر شعبه حاضر گردند.
م الف:4409 منشی شعبه یازدهم دادگاه حقوقی سنندج

اجرائیه
مشخصات محکوم له :  هادی احمدی نیا   فرزندکاکااحمد-جوانرود بلوار انقالب 

انتهای کوچه یاسمن ۰۹۱۸۸۸۵۸۲۲۴
مشخصات محکوم علیه : فاروق ابراهیمی  - مجهواالمکان 

اختالف  مورخ ۹۵/۸/۱۸ شورای حل  دادنامه شماره  ۵۲۴  موجب  به/به  محکوم 
میلیون  پنج  مبلغ  پرداخت  به  علیه محکوم است  جوانرود شعبه چهارم  محکوم 
وچهارصدونود و دوهزار تومان بعالوه جمیع خسارات قانونی  وتاخیرتادیه ومبلغ 
حکم  اجرای  تا   ۹۵/۶/۱۰ ازتاریخ  وتاخیرتادیه  دادرسی  هزینه  هزار  سه  هشتادو 
ومبلغ دویست وهشتاد وپنج هزار تومان به دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر 

دولتی درحق صندوق دولت محکوم می باشد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف  شهرستان جوانرود

آگهی مزایده و فروش مال غیرمنقول
طبق پرونده اجرایی به کالسه ۹۵۰۰۶۲ فوق له بانک ملی محکوم علیه عبدالنبی قاسمی 
زاده مبنی بر مطالبه ۵۶۵/۱۰3/۱۸۶ ریال و همچنین ۲۸/۲۵۵/۱۵۹ ریال هزینه اجرایی 
در حق دولت با توجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر نسبت به 
اجرای حکم اقدام ننموده بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفا حقوق خویش و 
مطابق نظریه کارشناسی به استناد مواد ۱۱3 الی ۱3۶ قانون اجرای احکام مدنی اجرای 
احکام متمرکز بوشهر در نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال توقیف 
شده با مشخصات ذیل نماید. مشخصات و مبلغ مورد مزایده: ارزش کل ملک مبلغ 
۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد به آدرس بوشهر خیابان صفوی جنب هتل آپارتمان ۲ 

به مساحت ۱۴۲/۵۵ متر مربع و زیربنای ساختمان ۱۰3/۶۰ متر مربع باشد.
توسط  تعیین شده  مبلغ  از  الی ۱۰ صبح  راس ساعت ۹  مورخه ۹۵/۱۲/۱۵  مزایده 
کارشناس شروع و شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده 
شناخته خواهد شد و برنده مزایده می بایست ۱۰ درصد از وجه پیشنهادی را نقدا و فی 
المجلس به حساب دادگستری تودیع نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یک 
ماه اقدام نماید واال وجه تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد 
عالقه مندان می توانند در وقت مقرر فوق در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بوشهر 

جهت برگزاری مزایده حضور یابند.
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 بوشهر- افشون

آگهی
نظر به پرونده مطرح رسیدگی متهم : شهرام حاتمی فرزند : فیروز با پرونده کالسه 
فوق الذکر به اتهام : خیانت در امانت و تخریب از طرف این دادسرا تحت تعقیب 
نگردیده  ممکن  آنها  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاریه  ابالغ  و  هستند 
بدین وسیله در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 3۴ دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب ناحیه ۵ شهرستان کرج جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود و 
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد.  ۵۱۵  م/ الف
دادیار شعبه ی 34 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ی 5 کرج   فقیه نصیری 

متن آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 139۵ حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان شهرکرد

تقویت فشار آب شهرک های صنعتی و شهر 
سیاه منصور  دزفول

مدیر امور آبفا دزفول از تقویت فشار آب شهرک 
های صنعتی یک، دو و سه و شهر سیاه منصور 

دزفول خبر داد.
جمال الدین برفر با اعالم این که وجود انشعابات 
غیرمجاز و افزایش جمعیت شهری موجب اختالل 
در امر آبرسانی به سایر مشترکین و نارضایتی آنان 
شده بود ، اظهار نمود: بمنظور تقویت فشار شبکه 
آب مناطق ذکر شده حفر و تجهیز یک حلقه چاه 
جدید در ابتدای جاده دزفول – شوشتر در دستور 
کار قرار گرفت. وی افزود: پس از برنامه ریزی و 
هماهنگی الزم و رعایت نکات ایمنی طی یک ماه 
این چاه به بهره برداری رسید که عالوه بر مناطق 
ذکر شده آب مورد نیاز کارخانه های متعدد در 

مسیر نیز تامین می گردد.   

تجهیز تأسیسات نفتی شرکت کارون
 به شیرهای ایمنی و مانیتورهای آبپاش  

تأسیسات بهره برداری، نمکزدایی و تقویت فشار گاز 
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون به شیرهای 

ایمنی و  مانیتورهای آبپاش مجهز شدند. 
امور  رئیس  عمومی،  روابط  خبرنگار  گزار ش  به 
مهندسی و ساختمان شرکت بهره برداری نفت و 
گاز کارون، گفت: این پروژه با هدف مقابله موثر 
و  مهندسی  امور  توسط  ناگهانی  های  حریق  با 

ساختمان طی دو فاز تکمیل شد. 
دکتر منوچهر حیدری نیا، تشریح کرد: در فاز اول 
۱۷۰ عدد شیر ۴ اینچ دروازه ای به همراه اتصاالت 
آنها نصب و راه اندازی شد و در فاز دوم این پروژه   
مانیتور های  اندازی ۱۷۰    راه  و  ساخت, نصب 
آبپاش   ثابت   در دستورکار قرار گرفت که کلیه 
خطوط انتقالی به این تجهیزات کنترلی   مجهز 
شدند.  وی با اشاره به اینکه این پروژه ۱۰ میلیارد 
ریال هزینه در برداشته است، افزود: از زمان تکمیل 
و راه اندازی این پروژه، تسریع در سرعت مقابله با 
حریق های احتمالی , ارتقاء ضریب   ایمنی پرسنل 
و تاسیسات زیر بنایی محقق شده است. شرکت 
بهره برداری نفت و گاز کارون برزگترین شرکت 
بهره بردار تابعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
است که با پیاده سازی سیستم های مدیریتی و 
ارزیابی ریسک، طی چند سال اخیر عملکرد قابل 
قبولی در زمینه ارتقاء سطحی ایمنی در تاسیسات 

نفتی خود داشته است .

کشف 12 میلیارد کاالي قاچاق 
در چهارمحال و بختیاري 

کشف  از  بختیاري  و  چهارمحال  استان  انتظامي  فرمانده  جانشین 
یاسوج-  محور  در  ریال  میلیارد   ۱۲ ارزش  به  قاچاق  کاالي  انواع 

لردگان خبر داد.
اظهار کرد:  این خبر،  برزویي در تشریح جزئیات  سرهنگ فضل ا... 
محور  از  قاچاقچیان  استفاده  سوء  بر  مبني  اخباري  کسب  پي  در 
مواصالتي استان برای حمل کاالي قاچاق، موضوع در دستور کار 
با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهي استان قرار  ماموران اداره مبارزه 

گرفت.
وي افزود: ماموران طي عملیات ایست و بازرسي در محور »یاسوج 
لردگان« محل پل »قرح« سه دستگاه کامیون کشنده مشکوک به 

حمل کاالي قاچاق را متوقف کردند.
این مقام انتظامي خاطرنشان کرد: پس از هماهنگي با مقام قضایي 
هزار  چهار  شامل  قاچاق  کاالي  انواع  خودروها  این  از  بازرسي  در 
تخمه کدو  کیلوگرم  هزار  بازي، ۲۵  اسباب  انواع  کیلوگرم  و ۸۹۷ 
 ۱۲ ارزش  به  گمرکي  مدارک  فاقد  هندي  بادام  کیلوگرم   ۸۰۰ و 
زمینه  این  در  نیز  قاچاقچي  سه  و  کردند  کشف  را  ریال  میلیارد 
دستگیر شدند. جانشین فرمانده انتظامي استان در پایان با اشاره به 
معرفي متهمان به مراجع قضایي، گفت: قاچاق کاال ضربات جبران 
ناپذیري به بدنه اقتصادي کشور وارد مي کند که نیروي انتظامي با 
این مفسدان اقتصادي برخورد قاطع و قانوني کرده و اجازه جوالن 

به آن ها را نخواهد داد.

 معاون امور عمرانی استانداری:
برف سنگین گیالن تلفات جانی نداشت  

 معاون امور عمرانی استانداری گیالن گفت: تالش نفس گیر برای 
خدمات رسانی ها ادامه دارد.

حجت شعبانپور گفت: ارتفاع برف در بخش جلگه گیالن امتر و ده 
سانتی متر است. با برف روبی های مداوم راههای اصلی استان باز 

هستند و تردد امکان پذیر است.
پارک  دلیل  به  گذشته  ساعت   ۲۴ در  اینکه  به  اشاره  با  شعبانپور 
با  در طی 3ساعت  روبی  برف  ها  خیابان  کنار  در  کردن خودروها 
است شهروندان همکاری  داد: الزم  ادامه  بود،  مواجه شده  مشکل 
کنند از پارک کردن خودروها در کنار خیابانهای اصلی خودداری 

کنند.
معاون امور عمرانی استانداری گیالن خاطرنشان کرد: برف سنگین 
گیالن تلفات جانی نداشت و خسارت ها به بخش های مختلف نظیر 

شبکه های برق و آب پس از قطع کامل برف محاسبه خواهد شد.
وی تصریح کرد:راه رشت به الهیجان که مسدود شده بود هم اکنون 
برای  استان  و مسئولین  پرسنل  گیر  نفس  و تالش  است  باز شده 

خدمات رسانی به مردم ادامه دارد.  

خبر خبر

پرورش  و  آموزش  کل  اداره  سوادآموزی  معاون 
آموزش  جدید  سال  ابتدای  از  گفت:  استان 
دهندگان واجد شرایط دوره های سواد آموزی در 

استان بیمه می شوند.
کیفیت  بهبود  نشست  در  فر  دانش  غالمرضا 
سوادآموزی با اشاره به اجرای هرچه بهتر فرایند 
برون سپاری فعالیت های سواد آموزی دراستان، 
آموزش   ۱3۹۶ سال  ابتدای  از  داشت:  اظهار 
دهندگان واجد شرایط دوره های سواد آموزی در 

استان بیمه می شوند.
آموزش  بیمه ای  طرح  اجرای  خصوص  در  وی 
مؤسسات  داشت:  بیان  سوادآموزی  دهندگان 
غیردولتی طرف قرارداد بر اساس ماده 3۸ قانون 
تامین اجتماعی باید فهرست آموزش دهندگان 
خود را که توسط واحدهای سواد آموزی ۱۸ منطقه 

و شهرستان استان تایید می شوند، براساس حداقل 
حقوق و دست مزد قانون کار ماهیانه تنظیم و به 

تامین اجتماعی ارائه دهند.
برخورداری  نحوه  به  استان  آموزی  سواد  معاون 
با  از این طرح بیمه ای  ماهانه آموزش دهندگان 
کردو  اشاره  آموزی  مختلف سواد  دوره  به  توجه 
اضافه کرد: آموزش دهنگان واجد شرایط این طرح 
در دوره سواد آموزی به روش کالسی ماهانه ۲۰ 
روز و به روش گروهی و فرد به فرد به ازای هر نفر 
۴ روز، در دوره انتقال ۲۱ روزه و در دوره تحکیم ۴ 

روز در ماه از حق بیمه بهره مند می شوند.
وی، داشتن مدرک فوق دیپلم را یکی از شرایط 
آموزش  بیمه ای  طرح  از  بهره مندی  اختصاصی 
دهندگان ذکر کرد و بیان داشت: دانش آموزان 
واجد شرایط دوره متوسطه دوم که اولیای بی سواد 

داشته باشند از شرط مدرک تحصیلی مستثنی 
هستند.

دانش فر در پایان سخنانش با بیان اینکه اجرای 
آموزش  برای  تعهدی  گونه  هیچ  طرح  این 
و  اداری  حق  گونه  هیچ  متقاباًل  و  پرورش  و 

استخدامی را برای آموزش دهندگان ایجاد نمی 
برای  مکلفند که  عنوان داشت: موسسات  کند 
رعایت حقوق آموزش دهندگان نسبت به انعقاد 
آموزش  توسط  آن  امضای  و  آموزشی  قرارداد 

دهندگان اقدام کنند.

حل مشکل بیمه آموزش دهندگان سوادآموزی در بوشهر

با  گفت:   لرستان  اجتماعی   رفاه  و  کار  تعاون،  کل  مدیر   
مشغول  لرستان  در  نفر  هزار   ۱۲ تا   ۱۰ تکاپو  طرح  اجرای 

بکار می شوند.
با  تکاپو  طرح  آموزشی  کارگاههای  بازدید  در  آشتاب  علی 
اشاره به اینکه لرستان سومین استان پایلوت این طرح قرار 
با آموزش  تا  گرفته است، اظهار کرد: پیش بینی شده است 
که  تسهیالتی  و  تکاپو  طرح  رسته های  در  مهارت  ارتقاء  و 
به  می کند  پرداخت  متقاضیان  به  امید  کارآفرینی  صندوق 

زودی شاهد رونق اشتغال در استان باشیم.
در  تکاپو  طرح  اجرای  قابل  مختلف  حوزه های  بیان  به  وی   
در  تکاپو  طرح  حوز ه ی  اولین  داد:  ادامه  و  پرداخت  لرستان 
اجرا  به  اول آن  فاز  لرستان بخش پوشاک و عسل است که 

درآمده است.
مطالعه  و  علمی  طرح  یک  تکاپو  طرح  اینکه  بیان  با  آشتاب 
وارد  آموزش، هنرجویان  از  بعد  شده است، خاطرنشان کرد: 
بحث تولید و بازار کار می شوند. مدیر کل تعاون، کار و رفاه 
لرستان  در   بیکار  جمعیت  اینکه  بیان  با  لرستان  اجتماعی 
بسیار باالست و نگاه به طرح تکاپو یک نگاه امیدبخش است، 
تصریح کرد:با نگاه به طرح تکاپو و با بهره گیری از این طرح 

بخشی از نیروی بیکار مشغول کار خواهند شد.
وی اظهار کرد: با اجرای کامل طرح تکاپو زمینه اشتغال ۱۰ 

تا ۱۲ هزار نفر در استان فراهم می شود.

اشتغال 12 هزار نفر در لرستان

اصفهان:  مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران به همراه جمعی از 
معاونان و مدیران شرکت بورس، ضمن حضور در فوالد مبارکه و 
بازدید از خطوط تولید آن در جریان دیدار با مدیرعامل و معاونین 
فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت مادر، از 
لحاظ ارزش اسمی بزرگترین شرکت بورسی است و نقش مهمی 
را در اقتصاد کشور ایفا مینماید، از این رو حضور این شرکت در 

بازار سرمایه باعث افتخار است.
دکتر حسن قالیباف اصل ادامه داد: ازآنجایی که گلچینی از برترین 
شرکتهای کشور در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، 
به جرأت میتوان گفت فوالد مبارکه از گل های سرسبد این 
بازار است. وی با اشاره به حمایت بازار بورس کشور از شرکتهای 
عضو بورس، گفت: از آنجایی که فوالد مبارکه جزء شرکت های 
پرجمعیت بورس است و حرکات شرکت های بزرگی مانند فوالد 
مبارکه در بازار بورس بسیار تعیین کننده است، بدیهی است این 
شرکتها به همان اندازه بزرگی شان تأثیر بزرگی نیز در بازار دارند.
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد 
در کشور ما توسعه ای اتفاق افتد و کار اقتصادی صورت گیرد، 
قاعدتاً انتظار میرود این حرکات توسط همان شرکتهایی که قباًل 
تجارب موفقی داشته اند، انجام شود؛ همانگونه که میدانیم فوالد 
مبارکه از بدو راه اندازی تاکنون طی چندین مرحله توانسته است 
با اجرای توسعه های موفق خود جایگاه صنعت فوالد کشور را 
ارتقاء دهد، بنابراین شرکتها برای پیشبرد اهداف توسعه ای خود 
نیاز به تأمین و جذب منابع مالی دارند که بازار سرمایه محل 

راهکار پیشنهادی  از طرح و  این کار است. وی  برای  مناسبی 
جدید برای حمایت از شرکتهای حاضر در بورس خبر داد و در 
این خصوص خاطرنشان کرد: اخیرا با همکاری بانکها و سرمایه 
گذارهای خارجی در حال فراهم کردن شرایطی هستیم تا آن 
دسته از شرکتهایی که در بخش سرمایه گذاری و صادرات نیاز 
به منابع ارزی دارند، بتوانند اوراق یا صکوک ارزی منتشر کنند 
و آنها را در بورس اوراق بهادار تهران به فروش برسانند؛ از آن 
جائیکه بخش هایی از فعالیت فوالد مبارکه از طریق ارزی انجام 
بنابراین این شرکت میتواند در صورت پیشرفت و به  میشود، 
نتیجه رسیدن این طرح از آن استفاده کند. مدیرعامل بورس 
اوراق بهادار تهران ضمن ابراز خرسندی از حضور شرکت فوالد 
بنگاه های  آن دسته  از  مبارکه  فوالد  بورس گفت:  در  مبارکه 
اقتصادی پویای کشور است که از ابتدای ورود به بورس تاکنون 
طی چندین مرحله افزایش سرمایه داده و توانسته است با سرمایه 
ثبت شده ۷۵ هزار میلیارد ریال عنوان بزرگترین شرکت بورسی 
از لحاظ ارزش اسمی را به خود اختصاص دهد و به خوبی از 
ظرفیتهای بازار سرمایه استفاده کند که این برای بازار سرمایه 
باعث افتخار است. وی با بیان این مطلب که در فوالد مبارکه 
سرمایه گذاری بسیار سنگینی انجام شده است، بیان کرد: در 
آغاز این سرمایه گذاری دولت نقش آفرینی کرده است، اما پس 
از ورود فوالد مبارکه به بورس این سهامداران حقیقی و حقوقی 
بوده اند که با سرمایه گذاریهای خود شرایطی فراهم کرده اند که 

این کار بزرگ انجام شود.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران:

حضور فوالد مبارکه در بازار سرمايه کشور باعث افتخار است
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ثبت  قانون   11 ماده  دستور  به  نظر 
و59-  ماده53  و  امالک  و  اسناد 
ماده  و  مربوطه  قانون  نامه  آیین 
و  اراضي  تکلیف  تعیین  قانون   13
و  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
ماده 13 – آیین نامه مربوطه ابنیه 
آنها  ثبت  تقاضاي  که  امالکي  و 
پذیرفته شده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهي میگردد :  
ثبت  تقاضاي  که  امالکي   -) الف   
آنها در سه ماهه سوم سال 1395 

اعتراض  مهلت  و  شده  پذیرفته 
اول  نوبت  انتشار  تاریخ  از  آنها  به 

آگهي به مدت نود روز میباشد . 
سلیمان  درچشمه  واقع  1-امالک 
دیناران به شماره پالک ثبتي  211- 
و  چهارمحال  اردل  پشتکوه  اصلي 

بختیاري:
محمدجواد  آقاي   : فرعي   -14
یوسف  فرزند  پیاني  رحماني 

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

بختیاري  : 
81 -  فرعي : آقاي نبي اله محمدي 
یک  ششدانگ  عبدالرضا  فرزند 

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

قطعه زمین کشاورزي. 
83 -  فرعي : آقاي علي بداغي گله 
یکباب  ششدانگ  پناه  علي  فرزند 

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

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

سهم   65 از  سهم   59 به  نسبت 
تاسیسات  یکباب  ششدانگ 

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

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

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

منتشر مي شود 
تاریخ انتشار نوبت اول : 

1395/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1395/12/01
علي رحیمي ـ رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان اردل 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت کل استان چهارمحال وبختیاری

))شهروندان محترم حوزه ثبتي شهرستان اردل خواهشمند است جهت تعويض اسناد مالكیت دفترچه اي خود به سند 
مالكیت حدنگار)تك برگ( به اداره ثبت اسناد و امالك محل خود مراجعه نمائید ((

 تلفن 038-34342304

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۸۴۹ و رای شماره ۹۸۱۵مورخه 
۹۵/۸/۴ به تقاضای آقای بختیار عباسی داربید فرزند علی مراد نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت ۷۴/۵۶ متر مربع مجزی شده از پالک  ۲اصلی واقع در 
بخش ۴شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( عیسی پیرداده 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. ۴۱۴۷3۲ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۲/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۲/۱۶ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 3۱۶۶ و رای شمار۱۲۶۷۲ مورخه ۹۵/۱۰/۷ به 
تقاضای آقای نورمراد ساجدی الوار فرزند عبدل نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت ۱۷۸/۴۴ متر مربع مجزی شده از پالک ۴۰ فرعی ۴۱  اصلی واقع در بخش 
۲شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( تقی یاوریان رسیدگی و 
تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم 
دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می 
باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۵/۱۲/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۲/۱۶

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 3۷۶ و رای شماره ۱۲۷۰۹مورخه 
به ششدانگ  فرزند میرحسین نسبت  آقای اسحق رحمانی  تقاضای  به   ۹۵/۱۰/۸
فرعی   ۱۰ پالک  از  شده  مجزی  مربع  ۱۰۱/۶۶متر  مساحت  به  عمارت  یکباب 
اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  در بخش ۴ شهرستان خرم  واقع  از 3اصلی 
)رسمی( غالمشاه فرهمند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۴۷33
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۲/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۲/۱۶ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
 ۱3۴۹۵ شماره  رای  ۲۹۴و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
مورخه ۱3۹۵/۱۰/۱۹  به تقاضای علی جمعه زاده فرزند اکبر نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت  به مساحت ۱۲۹/۷۵ متر مربع مجزی شده از پالک  ۱3 فرعی از 
اولیه  از مالکیت مالک  آباد خروجی  3/۱  اصلی واقع در بخش ۴شهرستان خرم 
)رسمی( رحیم قمری پور رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. ۴۱۴۶۸۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۲/۱ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۲/۱۶ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

دادانامه
مشخصات محکوم له:  امین کریمی باوندپوری نام پدر غالم نشانی سرپل ذهاب پادگان 

ابوذر پالک ۴۶ واحد ۱
 مشخصات محکوم علیه:  نام شهناز فتحی کنگربانی

 محکوم به
 بسمه تعالی

 به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره ۹۵۱۰۰۹۸۴۱۰3۰۱۷۹۰ و شماره 
از  تمکین  به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه ۹۵۰۹۹۷۸۴۱۰3۰۰۹۶۵  دادنامه 

همسرش
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان سرپل ذهاب –ذبیح اله الماسی

 محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه
 ۱- ظرف ۱۰ روز مفاد آن را  به موقع اجرا گذارد) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی( 
۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
3۰ روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، 
به طور مشروح مشتمل بر  میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد  و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز به فهرست نقل و انتقاالت  و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان ۱ سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود)  مواد ۸ و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱3۹۴( ۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم،  حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)  ماده 3۴ قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و  ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴( ۵-  انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا اجرای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.)ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
۱3۹۴(۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 3۰ روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیغه  یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود )تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(
 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان سرپل ذهاب - ذبیح اله الماسی
 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی سرپل ذهاب شفیعی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه 3۷۰و رای شماره  ۱۰۰۹۹۰۹ 
مورخه۱3۹۵/۰۸/۰۵ به تقاضای آقای صحبت اله دولت شاهی فرزند عباس نسبت 
به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۰۶/۱۰ متر مربع مجزی شده از پالک  
از  خروجی  آباد  خرم  ۴شهرستان  بخش  در  واقع  باقیمانده  3اصلی  از  فرعی   ۱۰
مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای خیر علی همتی زاده رسیدگی و تائید و انشاء 
های  ساختمان  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۴۶۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۲/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۲/۱۶ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رهنی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۲۲۴ مورخ ۹۵/۱۱/۱۴ هیات اول موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در  و ساختمانهای  اراضی  ثبت   تکلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گل 
نازار حیدروند فرزند بارانی بشماره شناسنامه ۶۹  صادره از پلدختر در ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۲۱۴ متر مربع پالک ۱فرعی 
از۱۱۶ اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش ۷خرم آباد خریداری از مالک رسمی 
آقای ملک نیاز نصیر مقدم محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱3۹۵/۱۲/۱  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۲/۱۶  

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۶۲۲۴و رای شماره  ۱۲۵۲۰  شهرستان خرم 
نسبت  مردان   علی  فرزند  موسوی  آقای طهماس  تقاضای  به    ۹۵/۱۰/۵ مورخه 
به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۶۲/۴۶  متر مربع مجزی شده از پالک  
3۸  اصلی واقع در بخش دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( پاپی میردریکوند.رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۲/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۲/۱۶ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رهنی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
برابر رای شماره ۸۴3  مورخ ۱3۹۵/۸/۱۸  هیات اول موضوع  فاقد سند رسمی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
نور دولت ایمانی الشتر فرزند نامدار  بشماره شناسنامه ۲۷۶  صادره پلدختر در 
به مساحت  ۹۴/۵۰ متر مربع  اعیان یکباب عمارت مسکونی  و  ششدانگ عرصه 
پالک ۱فرعی از۱۱۶ اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش ۷خرم آباد خریداری از 
مالک رسمی آقای داربلوط مجانی مع الواسطه  محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۵/۱۲/۱  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۲/۱۶

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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 ۱3۹۵۶۰3۰۱۰۵۷۰۰3۶۴۱  مورخ ۹۵/۰3/۲۶ 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 
شعبانعلی سیمرغ فرزند عین اله بشماره شناسنامه 3۴ در ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنای احداثی به مساحت ۱۴۸/۲۷ مترمربع مفروز و مجزی شده از ۱۴۸۰ 
فرعی از ۹ اصلی واقع در مردآباد خریداری از مالک رسمی ایمانعلی هاشم خانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 3۱۴۰۱  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱۲/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۱۲/۱۶

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

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

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

فاقد سند رسمي
اول/دوم  هیات   ۹۵/۱۰/۱۱ مورخ  شماره ۱3۹۵۶۰33۱۰۰۹۰۰۴۶۴۷   راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
 ۱۸ شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  روستا  مهین  مصطفی  آقای/خانم  متقاضي 
کدملی ۴۸۹۹3۲۸۴3۵ بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱3۲/۶۰ 
حیدرآباد  در  واقع  اصلی   -  ۱۵۲ از  فرعی   ۱۲۹۰ پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 
خریداری از مالک رسمی آقای حبیب کمال نژاد که سند مالکیت وی ذیل ثبت 
صفحه ۲۸۱ دفتر ۱۴۶ صادر و تسلیم گردیده و نیز انتقال ملک از وی به متقاضی 
به صورت مبایعه عادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. ۵۰۹۷3   م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱۲/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۱۲/۱۶
سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمي
اول/دوم  هیات   ۹۵/۱۰/۱۲ مورخ  شماره ۱3۹۵۶۰33۱۰۰۹۰۰۴۶۷۲   راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقای/خانم مهدی امینی فرزند فرج اله بشماره شناسنامه ۴۱۱۷۸ کدملی 
۱۸۱۵3۱۵۹۲ بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۹۹/۶۲ مترمربع 
آباد  جواد  در  واقع  اصلی   -  ۱۵۵ از  فرعی   ۵۰۵ پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 
خریداری از مالکین رسمی آقای احمد حاجی محمد طاهری که سند مالکیت وی 
ذیل ثبت صفحه ۴۸۱ و ۴۸3 دفتر ۷3 صادر و تسلیم گردیده و نیز انتقال ملک 
از وی به متقاضی به صورت مبایعه عادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۵۰۹۰۸   م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱۲/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۱۲/۱۶
سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال 139۵ حوزه ثبتي اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل
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آگهی
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده غالمرضا برنجیان به خواسته تقدیم دادگاه 
دادگاه   ۲۵ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  های 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران- خیابان شهید 
به  و  ارجاع  بهشتی  شهید  قضایی  مجتمع  سمیه-  خیابان  تقاطع  قرنی-  سپهبد 
 ۸/۴۵ ساعت  و   ۹۶/۲/۱۷ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵۰۵۴۹ کالسه 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده ۷3 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 پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
110/136708 منشی دادگاه حقوقی شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
بهشتی تهران

آگهی
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خواسته  به  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خواهان 
دادگاه عمومی حقوقی  به شعبه ۲۵  نموده که جهت رسیدگی  تهران  شهرستان 
مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران- خیابان شهید سپهبد قرنی- 
تقاطع خیابان سمیه- مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع و به کالسه ۹۵۰۶۰3 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۶/۲/۱۶ و ساعت ۱۰/3۰ تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 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 پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/136711 منشی دادگاه حقوقی شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
بهشتی تهران

اجراییه 
شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۲۲۸۵۰۰۰۶3

محکوم له: بانک صادرات ایران 
محکوم علیه: شهاب آریانا فرزند بیوک- نگار مشرق زمین فرزند حسین- شرکت 
مهر الفت )سهامی خاص( ثبت شده به شماره ۲۴۲۸3۸ نزد اداره ثبت شرکت های 

تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸3۵۴3۹ 
محکوم به:

به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵۱۰۰۹۰۲۲۸۵۰33۰۱ و 
تضامنی  نحو  به  علیهم  مربوطه ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۸۵۰۰۹۷۵ محکوم  دادنامه  شماره 
محکوم هستند به پرداخت مبلغ ۲/۱3۸/۹۸۶/۷۶۸ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
۱۷۹/۲۷۹/۰۰۹ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 
3۶ درصد از تاریخ ۸۹/۱۲/۵ تا زمان وصول محکوم به و پرداخت حق الوکاله وکیل 

مطابق تعرفه در حق خواهان و به پرداخت نیم عشر دولتی. 
110/136705 رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران 

آگهی
طرفیت  به  تهران  استان  شهرسازی  و  راه  اداره  خواهی  نظر  تجدید  خصوص  در 
۱- احمد کاظمی صبا ۲- ابوالقاسم یوزباشی نسبت به دادنامه شماره ۱۲۷۰ صادره 
از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست  و ضمائم تجدید نظر خواهی به 
شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 3۴۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت 
اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. و اال پرونده با همین 

کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. 
110/135962 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید باهنر تهران 

آگهی
در خصوص تجدید نظر خواهی ناصر اسد زاده به طرفیت ۱- علی اصغر آقابیگ 
۲- حسین کریمی 3- بهزاد ۴- الناز ۵- فرح ۶- فرزانه ۷- رضا ۸- ساناز همگی 
نسخه  پیوست  به  این شعبه  از  دادنامه شماره ۱۰۹۸ صادره  به  نسبت  جعفریان 
مقتضی  شود.  می  ابالغ  شما  به  خواهی  نظر  تجدید  ضمائم  و  دادخواست   ثانی 
است حسب ماده 3۴۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
این دادگاه  به  از رویت اخطاریه،  مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس 
اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. و اال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر 

ارسال می گردد. 
110/135960 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید باهنر تهران 

آگهی
خواهان هادی احمدلو دادخواستی به طرفیت خوانده سید محمد پدیدار به خواسته 
خسارت  مطالبه  و  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  و  دادرسی  خسارت  مطالبه 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  بابت...  وجه  مطالبه  و  خواسته  تامین  و  تادیه  تاخیر 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید باهنر تهران واقع در تهران- فلکه چهارم تهرانپارس- مجتمع 
قضایی شهید باهنر ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۴۲۲۰۰۶۹۹ ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن ۱3۹۶/۲/۲ و ساعت ۱۱/۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 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 پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/135961 منشی دادگاه حقوقی شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید باهنر تهران

آگهی
در خصوص تجدید نظر خواهی مرتضی مجلسی به طرفیت ایرج عباسی چناری 
نسبت به دادنامه شماره ۹۴۴ صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست  
و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 3۴۶ 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی 
دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه 

تحویل دهید. و اال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. 
110/135958 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید باهنر تهران 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو پراید مدل ۱3۸۹ به رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی ایران 
 S۱۴۸۲۲۸۹3۱۷۰۷۶ ۵۵- 3۲۶ی۸۸ و شماره موتور 3۴۰۱۰۵۹ و شماره شاسی

به نام آقای مهدی پور نوروزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابلسر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید جی ال ایکس آی به شماره شهربانی ۷۲-۴۵۲ق۷۷ 
 S۱۴۱۲۲۸۸۹۵۲۷۴۵ و شماره شاسی موتور ۲۸۷۱۵۶۶  و شماره  مدل ۱3۸۸ 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

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

آگهی موضوع ماده 3قانون
 و ماده۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی.برابر رای شماره۱3۹۵۶۰33۱۰۵۵۰۰3۵۴۹هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
فتحعلی وکیل پور فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه ۴۰۰درششدانگ یک باب 
۶۲اصلی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مساحت3۵۴/۲۱مترمربع  به  ساختمان 
اصل  اله  حبیب  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  تنکمان  الدین  شرف  در  واقع 
روستامحرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  ۱۵روز 
انتشار اولین آگهی به مدت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک 
نمایند. تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه 

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

محمدسلیمانی رییس ثبت اسنادو امالک نظرآباد

شرایط سد جهرم نرمال است

جعفرزاده اظهار داشت: حجم مخزن سد نساء ۱۷3 میلیون مترمکعب 
و تراز آن ۱۴۶۰ مترمکعب بوده که در حال حاضر کل حجم سد پر 

شده و در حال سر ریز است. 
عامل  غیر  پدافند  و  بحران  مدیریت  دفتر  مدیرکل  جعفرزاده  میثم 
فارس  استان  جهرم  در  سیالب  وضعیت  آخرین  درباره  نیرو  وزارت 
باالدست سد سلمان  از آسیب حوضچه مصنوعی  بعد  اظهار داشت: 
فارسی ۱۰۰ هزار مترمکعب آب به سمت پایین دست جاری شد که 
این حجم آب وارد سد شد و با توجه به فاصله ۵ تا ۶ کیلومتری سد 

تا منطقه مسکونی و دانشگاه مشکلی برای مردم به وجود نیامد .
جعفرزاده با اشاره به اینکه در حال حاضر  ۵۷۰ میلیون متر مکعب از 
ظرفیت سد سلمان پر شده، تصریح کرد: در زمان پیک دبی سیالب 
۱۸۰۰ مترمکعب بوده و اکنون این میزان در حال کاهش بوده و به 

۱۲۰۰ مترمکعب رسیده است.
وی  با اشاره به تداوم بارندگی ها بیان کرد: در حال حاضر سد بیش از 
۲۰۰ میلیون مترمکعب شرایط آبگیری دارد و ما نیز تالش می کنیم 

که کمترین حادثه را داشته باشیم. 
وی یاداور شد: فقط  قسمت شرقی حوضچه تخریب شده و اگر کل 
حوضچه هم تخریب می شد مشکلی به وجود نمی آمد، در هر صورت 

حجم سیالب باال بود و حوضچه تخریب شد. 
تخریب  و  سیالب  وقوع  از  بعد  بالفاصله  کرد:  خاطرنشان  جعفرزاده 
تحت  شرایط  و  شده  اعزام  منطقه  به  ما  عملیاتی  تیم های  حوضچه 
کنترل است و رسیدگی به شرایط داخل شهر نیز به عهده شهرداری 

است.

تصمیم اندونزی
 برای ادامه واردات نفت خام از ایران

یک مقام وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی روز شنبه اعالم کرد 
از پاسخ مثبت آزمایش در  ایران پس  از  خرید نفت خام این کشور 

پاالیشگاه ›سیالکاپ‹ ادامه می یابد.
به گزارش ایرنا ›ویراتماجا پوجا‹ مدیرکل نفت و گاز وزارت انرژی و 
یک  خام  نفت  محموله  گفت:  خبرنگاران،  به  اندونزی  معدنی  منابع 
جاوا  وارد  جاری  هفته  ایران  از  شده  خریداری  ای  بشکه  میلیون 
برای  باید  و  آزمایش شود  ›سیالکاپ‹  پاالیشگاه  در  تا  مرکزی شده 
ادامه خرید نفت خام از ایران از نتایج این آزمایش اطمینان حاصل 

شود.
›‹دی.دبلیو. و ۱۶۷  هزار  با ظرفیت ۲۹۹  ایرانی  نفتکش  فروند  یک 

تی‹ هفته گذشته برای نخستین بار پس از لغو تحریم  ها به منظور 
تحویل محموله نفت کشورمان، عازم اندونزی شد که براساس برنامه 
زمانبندی هفته جاری در این کشور برای تحویل نفت پهلو می گیرد.
در  وارداتی  نفت  این  نتایج  ارزیابی  از  پس  دارد  نظر  در  اندونزی 
ایران وارد مذاکره  با  برای قراردادهای طوالنی مدت  پاالیشگاه خود 

شود. 
قرار  نیز  اندونزی  معدنی  منابع  و  انرژی  وزیر  جونان‹  ›ایگناسیوس 
است تا پایان ماه جاری میالدی برای مذاکره با مقام های کشورمان 
در زمینه توسعه همکاری ها در بخش نفت و گاز به تهران سفر کند.
مدیرکل نفت و گاز وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی به نوشته 
از  واردتی  خام  نفت  محموله  نخستین  که  گفت  ›لیپوتان‹،  تارنمای 

ایران برای پاالیشگاه ›بالونگان‹ و پاالیشگاه ›سیالکاپ‹ است.
شرکت دولتی نفت و گاز ›پرتامینا اندونزی بهمن ماه جاری تصمیم 
گرفت شرکت آرامکو عربستان را از پروژه های نوسازی پاالیشگاه های 
نفت ›بالونگان‹ در غرب جاوه و ›دومای‹ در منطقه ریائو کنار گذاشته 

و خود به تنهایی توسعه این پاالیشگاه ها را به عهده بگیرد.
اطمینان  و  بوده  مثبت  آزمایش  نتایج  اگر  گفت:  پوجا‹  ›ویراتماجا 
حاصل شود، پرتامینا به واردات بعدی نفت خام از ایران ادامه خواهد 
اعالم کرد که  نیز  پرتامینا  نفت  مقامات شرکت  از  پوربا‹  داد.›دانیل 

آزمایش نفت خام وارداتی از ایران ماه مارس آینده انجام می شود.

تالش محققان کشور برای تولید انرژی 
از جزر و مد در خلیج فارس

ستاد  همکاری  با  جوی  علوم  و  اقیانوس شناسی  پژوهشگاه  محققان 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری 
در حال انجام مطالعاتی در زمینه تولید انرژی از جزر و مد با استفاده 

از توربین جریانی جزر و مدی برای دو منطقه خلیج فارس هستند.
به گزارش ایسنا، اکبر شهرباف، مجری طرح با بیان اینکه این طرح 
با عنوان »طراحی یک توربین جریان جزر و مدی« با حمایت ستاد 
اجرا  حال  در  علمی  معاونت  تجدیدپذیر  انرژی های  فناوری  توسعه 
انرژی جزر و  پتانسیل سنجی  پروژه  این  فاز نخست  است، گفت: در 
مد در دو منطقه از خلیج فارس از سال ۹3 در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به نتایج به دست آمده از تحقیقات، خاطرنشان کرد: تا 
از  و مد در یکی  ماهه جریان جزر  اطالعات یک  آوری  کنون جمع 
مناطق برای سه ایستگاه جمع آوری شده و اندازه گیری امالح معلق 
همچنین  رسیده؛  اتمام  به  روز  شبانه  یک  در  شده  جا  جابه  آب  با 
نمونه هایی از این منطقه به منظور شناسایی ساختار تشکیل شده مواد 

از بستر دریا مورد آزمایش قرار گرفته است.

کشف نخستین منبع نفت شیل
 در ایران 

منابع  نخستین  کشف  از  مسئول  مقام  یک 
شیل های نفتی ایران در استان لرستان خبر داد 
و گفت: بر اساس نتایج مطالعات انجام شده برآورد 
قالی کوه  در  نفتی  شیل  معدن  در  که  می شود 
لرستان ۲میلیارد بشکه نفت درجا داریم که این 

نفت از نوع سبک است. 
اکتشاف  امور  در  مدیر  معاون  سلیمانی  بهمن 
اظهار  ایران  نفت  ملی  اکتشاف شرکت  مدیریت 
کشف  برای  اکتشافی  مطالعات  انجام  داشت: 
استان  در  گازی  شیل های  و  نفتی  شیل های 

لرستان در برنامه ما قرار گرفته است.
وی افزود: تا امروز مطالعات کشف شیل های نفتی 
در منطقه ای از استان لرستان به اتمام رسیده و 
نتایج این مطالعات به صورت گزارش هایی مفصل و 
جامع به شرکت ملی نفت ایران ارسال شده است.

سلیمانی در خصوص نتایج این مطالعات گفت: بر 
اساس نتایج مطالعات انجام شده، برآورد می شود 
که در معدن شیل نفتی در قالی کوه لرستان، ۲ 
از  نفت  این  که  داریم  درجا  نفت  بشکه  میلیارد 
نوع سبک است و مطالعات و بررسی های ما نشان 
از شیل های  می دهد که در این منطقه می توان 

نفتی برداشت نفت داشت.
وی ادامه داد: همچنین مطالعاتی در استان لرستان 
در خصوص کشف شیل های گازی در حال انجام 
است که این مطالعات که از نیمه دوم سال ۹3 
آغاز شده، تا امروز به پیشرفت ۸۰درصدی رسیده 

است.
اکتشاف  مدیریت  اکتشاف  امور  در  مدیر  معاون 
پیش بینی  کرد:  خاطرنشان  نفت  ملی  شرکت 
می کنیم که مطالعات اکتشافی شیل های گازی در 
استان لرستان تا آبان ماه سال ۹۶ تکمیل شود و 
در آن زمان بتوانیم برآوردی را در خصوص میزان 
ذخایر گاز در شیل های گازی منطقه مورد مطالعه 

اعالم کنیم.

نفت کش ایران به مقصد 
هنگ کنگ حرکت کرد

براساس آمار تانکر تَِرکرز دیروز یک نفت کش ایران 
با حجم احتماال ۵۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات به 
مقصد هنگ کنگ چین حرکت کرد، ایران اکنون 
۱۵ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در ۲۸ 

تانکر روی آب ذخیره کرده است.
آمارهای »تانکر ترکرز« نشان  به گزارش فارس؛ 
به  ایران  نفتکش های  از  یکی  دیروز  که  می دهد 
مقصد هنگ کنگ چین حرکت کرده است یعنی 
را به چین صادر کرده  نفتی  ایران یک محموله 

است.
معموال حجم این تانکرها ۵۰۰ هزار بشکه است.

براساس آمار تانکر ترکرز )ردیابی تانکرهای نفتی( 
و  نفت  ذخیره  تانکرهای  میزان  جمعه  روز  تا 
میعانات ایران روی آب ۲۹ تانکر بود که دیروز این 

رقم به ۲۸ تانکر رسید.
تانکر ترکرز تنها وب سایت رسمی در جهان است 
که به صورت رایگان آمار و اطالعات نفتکش هایی 
که نفت و میعانات گازی روی آب ذخیره می کنند 
و حتی ردیابی مسیر آنها را انجام داده و منتشر 

می کند.
تانکرهای  میزان  ترکرز،  تانکر  گزارش  براساس 
ذخیره نفت و میعانات گازی ایران در اول ماه فوریه 
)۱3بهمن( ۱۷ میلیون و ۵۷۵ هزار بشکه بوده که 
تانکرهای  بود،  تعداد  شده  ذخیره  تانکر   3۱ در 
ذخیره روی آب ایران در ۹ فوریه )۲۱ بهمن( به 
تانکر و  تانکر رسیده و در ۱3 فوریه به ۲۹   3۰

دیروز به ۲۸ تانکر رسید.
میلیون  آب، ۱۵  روی  تانکر  در ۲۸  دیروز  ایران 
و ۲۶۲ هزار بشکه نفت و میعانات گازی ذخیره 

داشت.
مقایسه این آمارها نشان می دهد ایران در ۱۸ روز 
گذشته ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی روی 

آب خود را صادر کرده است.
نفت  این کاردر مدیرعامل شرکت ملی  از  پیش 
ایران گفته بود که تا آخر فروردین تمام نفت و 

میعانات گازی ذخیره روی آب را صادر می کنند.
درصد   ۶۴ حدود  گازی  میعانات  و  نفت  حجم 
هنوز و  کرده  اشغال  را  تانکرها  این   ظرفیت 

 3۶ درصد فضای خالی وجود دارد.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

مدیرعامل شرکت ملی نفت از دستیابی ایران 
به تولید روزانه چهار میلیون بشکه نفت خام 

در فروردین ماه سال آینده خبر داد.
المللی  بین  همایش  چهارمین  در  کاردر  علی 
باالدستی  بخش  در  حفاری  نقش  حفاری، 
و  دانست  تأثیرگذار  بسیار  را  نفت  صنعت 
فناوری های جدید،  از  استفاده  با  باید  افزود: 

بهره وری در این بخش را افزایش داد.
برنامه  الیحه  داشت:  بیان  نفت  وزیر  معاون 
ششم توسعه، تولید روزانه یک میلیارد و 3۰۰ 
هزار   ۷۰۰ و  میلیون  چهار  و  گاز  مترمکعب 

بشکه نفت در روز را هدفگذاری کرده است.
پیشین،  های  برنامه  در  شد:  یادآور  وی 
اهدافی برای تولید درنظر گرفته بودیم اما به 
به  که  مقطعی  در  حتی  نیافتیم،  دست  آنها 
تولید روزانه چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه 
تولید  میزان  مختلف،  های  علت  به  رسیدیم، 

کاهش یافت.
مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: پیش از این 
قرار بود تا پایان امسال به تولید روزانه چهار 
تاخیر  با  که  برسیم  خام  نفت  بشکه  میلیون 
سال  ماه  فروردین  در  هدف  این  ماهه،  یک 

آتی محقق خواهد شد.
هدف  به  دستیابی  برای  اینکه  بیان  با  کاردر 
تعیین شده در برنامه ششم توسعه باید ۵۰۰ 
افزود:  شود،  حفر  کشور  در  جدید  چاه  حلقه 

دارای  حفاری  های  دکل  هستیم  مند  عالقه 
ساخته  کشور  داخل  در  جدید  های  فناوری 

شده و یا وارد شود.
جدید  های  مدل  از  استفاده  ضرورت  به  وی 
حفاری چاههای نفت و گاز اشاره کرد و گفت: 
الزم  بخش  این  در  وری  بهره  افزایش  برای 
بهره  قراردادی  جدید  های  مدل  از  که  است 

گرفته شود.
 ۵۰ نفت  ملی  شرکت  اینکه  بیان  با  کاردر 
میلیارد دالر بدهی دارد، اضافه کرد: بیشترین 

بدهی مربوطه به فازهای پارس جنوبی است.
اینکه  بیان  با  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
اجرای  در  تاخیر  در  کارفرما  و   پیمانکار 
پروژه ها سهیم هستند، گفت: به دنبال انتقال 
ریسک سرمایه گذاری های بخش حفاری به 

پیمانکاران هستیم.
کاردر اظهار داشت: هر دکل در ایران به طور 
میانگین، سه چاه حفر می کند که رقم پایینی 
به شمار می رود در حالی که مدت زمان حفر 

چاهها باید ۲۶ روز تا یک ماه باشد. 

کاری  های  بسته  آتی،  سال  در  افزود:  وی 
ای.پی. قراردادی  مدل  قالب  در  کوچک 
و تالش می شود  )EPCF( معرفی  سی.اف 
در رقم های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دالری باشد 
تا پیمانکاران ایرانی بتوانند آنها را اجرا کنند.

برگزاری  به  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
گفت:  و  کرد  اشاره  نفتی  جدید  قراردادهای 
المللی و ۱۱ شرکت  بین  تاکنون ۲۹ شرکت 
تایید  قرادادها  این  در  شرکت  برای  داخلی 

صالحیت شده اند.
مدل  بر  عالوه  داریم  نظر  در  افزود:  وی 
نفتی  های  پروژه  برای  جدید  قراردادهای 
ای.پی.سی.اف  و  متقابل  بیع  های  مدل  از 

)EPCF( نیز استفاده شود.
تا  هستیم  آن  دنبال  به  داد:  ادامه  کاردر 
تا ۸۵ درصد  را فراهم کنیم که ۸۰  شرایطی 
مبلغ پروژه ها توسط پیمانکاران تامین شود.

وی درباره انتقال فناوری های جدید به کشور 
نیز گفت: در مدل بیع متقابل، انتقال فناوری 
وجود نداشت، اما در مدل جدید قراردادهای 
تعیین  فناوری  انتقال  شروط،  از  یکی  نفتی 
بیان  نفت  ملی  شرکت  است.مدیرعامل  شده 
کشور  در  نفتی  دکل   ۱۴۲ حدود  داشت: 
نشدن  آماده  صورت  در  که  دارند  فعالیت 
قراردادهای جدید از فعالیت خارج می شوند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد:

افـزایش تـولید نـفت در سال آیـنده

نیروی  تولید  مادرتخصصی  مدیرعامل شرکت 
 ۱۴۰۰ بخاری  نیروگاه  گفت:  حرارتی  برق 
مگاواتی سیریک و پست فشارقوی بالفصل آن 
با تامین مالی دولت روسیه طی پنج سال آینده 

در استان هرمزگان احداث خواهد شد.
شرکت  اینکه  بیان  با  طرزطلب  محسن 
مهندسی تکنوپروم اکسپورت روسیه با عنوان 
 GIS قوی  فشار  پست  و  نیروگاه  پیمانکار 
بالفصل آن با همکاری پیمانکاران و سازندگان 
این  کرد:  اظهار  می شود،  راه اندازی  ایرانی 
نیروگاه بخاری در جنوب شرقی هرمزگان در 
ساختگاهی به مساحت ۱۹۹ هکتار راه اندازی 

خواهد شد.
به گفته وی، این نیروگاه بخاری در چهار واحد 
درصد،   ۴۵ حدود  راندمان  با  مگاواتی   3۵۰
از  که  کرد  خواهد  تولید  برق  مگاوات   ۱۴۰۰
فوق  آن  بویلر  و  پیشرفته  نوع  از  فناوری  نظر 
بحرانی است. وی با اشاره به تامین مالی این 
محل  از  پروژه  این  مالی  تامین  گفت:  پروژه، 

تسهیالت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی 
دولت روسیه به دولت ایران صورت می گیرد.

طرزطلب ادامه داد: تامین آب مورد نیاز نیروگاه 
از دریا صورت گرفته و برای تامین آب شیرین 
با  آب شیرین کن  ساخت  نیز  نیروگاه  مصرفی 
ظرفیت ۲۰۰ متر مکعب در ساعت مدنظر قرار 

گرفته است.
نیروی  تولید  مادرتخصصی  مدیرعامل شرکت 
برق حرارتی مدت زمان کل قرارداد را ۵۵ ماه 
واحد  اولین  و گفت: سنکرون  پیش بینی کرد 
نیروگاهی با شبکه برق کشور ۴۱ ماه پس از 

شروع قرارداد در نظر گرفته شده است.
آب  تامین  منظور  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
شرب مردم بندرعباس و منطقه، آب شیرین کن 
جدیدی به ظرفیت ۱۰۰ هزار متر مکعب در 
نیروگاه  این  خارجی  دود  از  استفاده  با  روز 
این کار می تواند  احداث خواهد شد که قطعا 
نیز  نیروگاه  راندمان  افزایش  در  زیادی  تاثیر 

داشته باشد.

روس ها در هرمزگان نیروگاه می سازند
وزارت  فناوری  و  پژوهش  مهندسی،  معاون 
و  شناسایی  برای  عمومی  فراخوان  از  نفت 
ارزیابی صالحیت شرکت های عملیات حفاری 
برای ورود به پروژه های باالدست صنعت نفت 
در سال آینده خبر داد. به گزارش شانا، حبیب 
این  کرد:  اظهار  این خبر  اعالم  با  بیطرف  ا... 
شرکت های  توانمندسازی  هدف  با  فراخوان 
به  و  عملیات  کار  و  کسب  حوزه  در  فعال 
منظور تجمیع ظرفیت های پراکنده به نحوی 
که قابلیت جذب و توسعه دانش و فناوری و 
در نتیجه رقابت در سطح منطقه و فضای بین 

المللی را داشته باشند، انجام می شود. 
راهبرد  از  کنگره  این  در  نفت  وزیر  معاون 
»صنعت نفت به عنوان موتور اقتصاد کشور« 
برد و در ذکر  نام  بعنوان یک راهبرد درست 
با  نفت  صنعت  کرد:  تصریح  هم  آن  دالیل 
تامین  دولت،  درآمدهای  از  بخشی  تامین 

منابع اولیه انرژی مورد نیاز کشور و سهم قابل 
توجه این نفت در صنعت کشور بعنوان موتور 

محرکه اقتصاد ایران است.
»باید  بحث  گاهی  که  این  یادآوری  با  وی 
می  مطرح  کنیم«  کم  را  نفت  به  وابستگی 
باید  افزود:  مطلب  این  توضیح  در  شود، 
نفتی  درآمدهای  به  دولت  بودجه  وابستگی 
کاهش پیدا کند نه این که وابستگی اقتصاد 
به صنعت نفت کاهش یابد، طبیعی است که 
هر جامعه ای باید از مزیت های خود استفاده 
انسانی  ظرفیت های  و  طبیعی  منابع  و  کند 

منابع قوت یک کشور هستند.
بیطرف همچنین از آمادگی وزارت نفت برای 
های  دارایی  مدیریت  نظامنامه  سازی  پیاده 
تشکل های  و  شرکت ها  همکاری  با  فیزیکی 
صنفی و حرفه ای حفاری در صنعت حفاری 

خبر داد.

صالحیت شرکت های حفاری ارزیابی می شود

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی از افزایش 
مدت ذخیره سازی در بزرگترین پایانه نفتی 
ایران به ۱۵ روز خبر داد و گفت: هم اکنون 

برای ۱۵روز امکان ذخیره سازی نفت بدون 
آنکه صادراتی انجام شود، وجود دارد. 

سیدپیروز موسوی با اشاره به افزایش مدت 

بزرگترین  در  خام  نفت  سازی  ذخیره  زمان 
بهره  با  گفت:  روز،  به ۱۵  ایران  نفتی  پایانه 
از ۱۰ میلیون بشکه ظرفیت جدید  برداری 
ذخیره سازی نفت خام در بهرگان به عنوان 
پشتیبان پایانه نفتی خارگ، عمال حجم ذخیره 

سازی نفت به استانداردهای جهانی رسید.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با 
مخازن  این  از  برداری  بهره  با  اینکه  اعالم 
نفت  ذخیره  دوره  افزایش  بر  عالوه  نفت 
ذخیره  ظرفیت  عمال  روز   ۱۵ به  کشور 
سازی نفت در سطح پایانه های نفتی کشور 
هم حدود 3۵ درصد افزایش یافت، تصریح 
عالوه  ذخیره سازی  ظرفیت  افزایش  کرد: 
منظور  به  ایران  قدرت چانه زنی  ارتقای  بر 
نفت  نفت خام، کیفیت  فروش  و  بازرگانی 

صادراتی کشور را هم بهبود می دهد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه با احداث 
و بهره برداری از مخازن جدید عمال برای 
مدت زمان ۱۵ روز امکان ذخیره سازی نفت 
بدون آنکه نفتی از پایانه صادر شود، فراهم 
جدید  ظرفیت  این  کرد:  تاکید  می شود، 
انتقال  و  تولید  کاهش  ریسک  همچنین 
بزرگترین  عنوان  به  خارگ  پایانه  به  نفت 

ترمینال نفتی کشور را هم کاهش می دهد.
وی از افزایش توان عملیاتی صادرات نفت 
بهره  از دستاوردهای  دیگر  یکی  عنوان  به 
ذخیره  جدیدافزایش  پروژه  این  از  برداری 
سازی نفت نام برد و افزود: با بهره برداری 
تعمیرات  انجام  امکان  عمال  پروژه،  این  از 
سازی  ذخیره  مخازن  ای  دوره  و  اساسی 
خارگ  نفتی  پایانه  سطح  در  خام  نفت 

فراهم می شود.
بهره  با  امسال  ماه  بهمن  مهر،  گزارش  به 
برداری از ۱۰ میلیون بشکه مخزن، ظرفیت 
ذخیره سازی نفت خام ایران به 3۸ میلیون 
شامل  پروژه  این  یافت،  افزایش  بشکه 
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی هشت 
دو  بشکه ای،  میلیون  یک  مخزن  دستگاه 
دستگاه مخزن ۵۰۰ هزار بشکه ای و چهار 
ذخیره سازی  بشکه ای  هزار   ۲۵۰ مخزن 

نفت خام بوده است.
پایانه های نفتی ایران آخرین حلقه زنجیره 
بوده و در شرایط  تولید نفت و گاز کشور 
فعلی بیش از ۹۰ درصد نفت خام ایران از 
بازارهای  به  فارس  خلیج  در  خارگ  پایانه 

جهانی صادر می شود.

با ساخت مخازن جدید؛

ایران برای 1۵روز امکان ذخیره نفت دارد
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در نه ماهه ابتدای سال جاری صورت گرفت؛
کشف ۵ میلیون دالر ارز قاچاق  

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاالی هدف ستاد مبارزه با قاچاق از کشف 
۵ میلیون دالر انواع ارز قاچاق در سال جاری خبر داد و گفت: متهمان 
این پرونده ها به تجارت غیررسمی 3 میلیارد دالر اعتراف کردند.قاسم 
خورشیدی گفت: بخش اعظمی از کشفیات سال جاری در حوزه قاچاق، 
معطوف به کشفیات ارز است و مقابله با مجموعه کشفیات ارز به شکل 
جدی از سوی وزارت اطالعات ادامه یافته و در سال جاری البته نسبت 
به سنوات گذشته، تشدید شده است.مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاالی 
هدف ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: در نه ماهه ابتدای سال 
جاری با تشدید نظارت بر حوزه ارز، مجموعه کشفیاتی که به صورت 
اسکناس)فیزیک( ارز صورت گرفته، بالغ بر ۵ میلیون دالر است که البته 
انواع ارزها را شامل می شود و معادل دالری آن، به رقم مذکور می رسد؛ 
بر همین اساس در سه ماهه پایانی سال نیز، رقم کشفیات جدید، به آن 
اضافه خواهد شد.وی تصریح کرد: در کنار این، مجموعه کشفیاتی که 
متهمان پرونده های مرتبط با آن، اعتراف کرده اند که چقدر تجارت داشته 
اند و تخلف برای مقام ناظر محرز شده است، حدود 3 میلیارد دالر است؛ 
به نحوی که فقط در یک پرونده همدان که حدود ۲ میلیون دالر اسکناس 
به صورت نقدی کشف شد، متهمان اعتراف کردند که از سال ۹3 تا تیرماه 
سال ۹۵ بالغ بر ۲ میلیارد دالر هم به شیوه غیررسمی، ارز جابجایی کرده 
و قاچاق داشته اند.به گفته خورشیدی، البته در برخی پرونده هایی که 
متهمان آن دستگیر شده اند، اعترافاتی صورت گرفته ولی ارز آن کشف 
نشده است؛ ولی قاچاق بودن آن محرز شده است و متهمان به مجازات 
قاچاقی که قبال انجام داده، محکوم شده اند.وی در پاسخ به این سوال که 
آیا در نوسانات اخیر ارزی، میزان قاچاق ارز افزایش یافته است، خاطرنشان 
کرد: هیچ رابطه معناداری بین قاچاق ارز و نوسانات نرخ آن، حقیقتا پیدا 
نکرده ایم و نمی توان گفت که وقتی نوسانات نرخ ارز زیاد شده، قاچاق 
هم زیاد شده است، این چنین رابطه ای وجود ندارد و البته علت نوسانات 
ارزی هم موضوع قاچاق نیست؛ بلکه تاثیر قاچاق در نوسانات ارزی، بسیار 

بسیار ناچیز است و بسیار اندک است.
 

بازار سرمایه
پرداخت 400 میلیارد تومان سود انواع اوراق بهادار

 در اسفند ماه
یک مقام مسئول در سمات از پرداخت بیش از ۴ هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال 
سود انواع اوراق در اسفند ماه امسال خبر داد.مدیر امور ارتباط با مشتریان و 
خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه )سمات( 
گفته است: بیش از ۴ هزار و ۱۱۴ میلیارد و ۲۲۹ میلیون ریال سود 
انواع اوراق در ماه آینده به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.خبرهای 
دریافتی از این مقم مسئول در سمات حاکی است : زمان سررسید سود 
اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان، شرکت خدمات ارتباطی رایتل و دانا 
پتروریگ کیش در اسفند ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود 
این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.شادورز خسروی تصریح 
کرد: سود اوراق مشارکت شرکت های توسعه خاورمیانه، قطار شهری 
تبریز، شرکت لیزینگ رایان سایپا، شرکت ملی نفت ایران، شهرداری های 
اصفهان، تهران، شیراز، دزفول، مشهد، شیراز نیز در ماه آینده به حساب 

سرمایه گذاران واریز خواهد شد.
 

بانک
برگزاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

 با رویکرد توسعه و مسئولیت اجتماعی
جایزه  و  توسعه  رویکرد  با  فرهنگ  سازمانی  ملی  کنفرانس 
مسئولیت اجتماعی، با حضور دکتر سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، دکتر علیاکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران، 
اندیشمندان، صاحبنظران، استادان و عالقمندان، به همت انجمن مدیریت 
ایران و دانشگاه خاتم برگزار شد.به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، 
در این کنفرانس که در روزهای ۲۶ و ۲۷ بهمن ۱3۹۵ برگزار شد، ضمن 
اهدای جایزه  مسئولیت های اجتماعی به سازمان های برتر، از خانواده 
پالسکو  دلخراش ساختمان  در حادثه  که  آتشنشان  گرانقدر شهدای 
جانفشانی کردند، تقدیر شد.همچنین پنل های تخصصی و سخنرانی های 
علمی در خصوص جنبه های مختلف فرهنگ سازمانی و مسئولیت های 
اجتماعی برگزار شد.   دکتر مجید قاسمی رییس انجمن مدیریت ایران 
و رییس شورای سیاست گذاری کنفرانس ضمن تأکید بر اهمیت بسزای 
فرهنگ در سازمان ها گفت: خداوند را شاکرم که توانستیم کنفرانس 
فرهنگ سازمانی را برگزار کنیم. کنفرانسی که بتواند توجه استادان و 
مدیران اجرایی را به این واقعیت جلب کند که فرهنگ سازمانی چه 
غوغایی در سازمان می کند. رییس دانشگاه خاتم تصریح کرد: محور اصلی 
و شاخص این کنفرانس که به همت انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم 
سامان یافته، پرداختن به مفهوم فرهنگ با تأکید بر نقش انسان و هویت 

فردی بر فرهنگ سازمانی و فرهنگ اجتماعی است.
 

 تقدیر از روسای موفق شعب بانک پارسیان
از روسای موفق شعب بانک پارسیان در هفتمین گردهمایی روسای موفق 

شعب بانک های کشورتقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، در هفتمین گردهمایی روسای 
موفق شعب بانک های کشورکه با شعار« کنترل های داخلی، بهبود 
عملکرد« وبا حضور معاون نظارتی بانک مرکزی، رییس موسسه عالی 
آموزش بانکداری ایران مدیران بانک های کشور در موسسه عالی آموزش 
پارسیان  بانک  موفق  رییس شعبه  از ۱۰  برگزار شد،  ایران  بانکداری 
تقدیر شد.در این مراسم که از بانک پارسیان، آقایان فقیری رییس مرکز 
تحقیقات و آموزش بانکداری اسالمی، خلیل پور مدیر امور شعب و اقبالی  
رییس اداره حوزه مدیریت حضور داشتند ؛ از میثم مزرعه رییس شعبه 
آبادان، علیرضا میدانی رییس شعبه تهرانسر، جمشید رجبی آق مسجد 
رییس شعبه آزادی تهران، زینت السادات خراسانی نژاد رییس شعبه 
فرخی یزدی، رسول صابرنژاد رییس شعبه خمینی شهر اصفهان، بابک 
نظری رییس شعبه شهرقدس، بابک خسروی رییس شعبه صفائیه یزد، 
علی سمیعی رییس شعبه میردامادغربی، مسعود صفری رییس شعبه 
سوم  فلکه  شعبه  رییس  موسوی  مهدی  سید  و  زندشیراز  کریمخان 
تهرانپارس، به عنوان روسای موفق شعب  بانک پارسیان تجلیل شد. 
همایش رؤسای موفق شعب بانک های کشور  همه ساله به همت مؤسسه 
عالی آموزش بانکداری ایران و با هدف تقویت مهارت های علمی و حرفه 
ای علوم بانکداری، انتقال تجربیات موفقیت آمیز و نیز تجلیل از زحمات و 
تالش های رؤسای شبکه بانکی و دستیابی به آخرین فناوری ها و نوآوری 
های عرصه بانکی و دیدگاه های مدیران ارشد نظام بانکی کشور برگزار 

می شود.
 

 »نقد صنعت بانکداري - با محوریت بانک اقتصادنوین”
پایان مدت زمان مشارکت در دومین جشنواره تخصصي  با  همزمان 
رسانه اي »نقد صنعت بانکداري - با محوریت بانک اقتصادنوین«داوري آثار 
واصله به دبیرخانه جشنواره در سه بخش اقتصادي، رسانه ا  ي و کاریکاتور 

آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، دومین جشنواره نقد صنعت 
بانکداري - با محوریت بانک اقتصادنوین با حمایت بانک مرکزي جمهوري 
اسالمي ایران از اول خرداد ماه سال جاري آغاز و تا پایان دي ماه ادامه 
داشت.داوري این جشنواره در سه بخش انجام مي شود که دکتر مجید 
رضاییان ریاست شوراي داوري را بر عهده دارد. داوران گروه رسانه اي 
جشنواره شامل دکتر هادي خانیکي، دکتر احمد توکلي، دکتر محمد 
دادگران، دکتر فریدون صدیقي و دکتر یونس شکرخواه مي باشد، ضمن 
اینکه دکتر کامران ندري، دکتر رامین مجاب و دکتر ناهید همتي نیز 

داوري بخش اقتصادي را بر عهده خواهند داشت.

شافعی خبر داد؛
تشکیل صندوق های توسعه  منطقه ای 

روی میز دولت

هلدینگ های  ایجاد  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
های  طرح  از  را  دولت  مشارکت  با  صادراتی 
گفت:  و  دانست  ای  منطقه  توسعه  در  تحول 
ایجاد صندوق های توسعه ای منطقه ای به دولت 
پیشنهاد شده است.غالمحسین شافعی با اشاره 
به نقش تاثیرگذار دبیرخانه سه اتاق بازرگانی، 
بخش  واحد  صدای  ایجاد  در  تعاون  و  اصناف 
خصوصی  بخش  امروز  کرد:  تاکید  غیردولتی 
ایجاد  در جهت  قوا  تشریک  و  اعتالف  نیازمند 
متاسفانه  افزود:  است.وی  خود  واقعی  جایگاه 
تضاد  و  اعتالف  عدم  دلیل  به  گذشته  در 
اقتصاد  در  و غیردولتی  منافع بخش خصوصی 
دولت  و  مجلس  در  سیاست گذاران  کشور، 
بازرگانی  اتاق  رئیس  بوده اند.  سردرگمی  دچار 
برنامه ریزی  در  افزود:  ایران  معادن  و  و صنایع 
آن هم  و  دارد  توسعه خالء وجود  برای  کشور 
عدم توجه به توسعه منطقه ای و استانی است. 
این مسئله موجب بی توجهی به امکانات مناطق 
کشور می شود. این که در تهران نسخه ای برای 
توسعه تمام استان ها بدون توجه به ظرفیت های 
که  است  اشتباهی  شود  نوشته  آنها  منطقه ای 
دائماً تکرار می شود.وی با اشاره به اینکه اگر به 
دنبال توسعه کشور هستیم باید از تمرکزگرایی 
اظهار  کنیم،  حرکت  تمرکززدایی  سمت  به 
به  بی توجهی  بر  عالوه  متاسفانه  داشت: 
ظرفیت های منطقه ای در توسعه کشور، مسئله 
مردم  زندگی  و  زیست  محیط  به  بی توجهی 
طرح های  توسعه  هم  آن  مثال  و  است  مطرح 
فوالدی و نادیده گرفتن شرایط کمبود آب در 
ایجاد  ایران گفت:  اتاق  آن مناطق است.رئیس 
صندوق های توسعه منطقه ای با حضور و نظارت 
از جمله پیشنهاداتی است که دبیرخانه  دولت 
سه اتاق تدوین کرده و برای توسعه منطقه ای 
همچنین  است.وی  داده  پیشنهاد  کشور  در 
ایجاد هلدینگ های صادراتی با مشارکت دولت 
در جهت به کارگیری سرمایه های راکد مردمی 
از  دیگر  یکی  عنوان  به  را  استانی  مناطق  در 
مطرح  منطقه ای  توسعه  در  تحول  طرح های 

کرد.
 

 سکه  وارز
سکه طرح جدید 3800 تومان 

گران شد
در جریان معامالت روز گذشته بازار آزاد تهران، 
با  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قیمت 
 ۱۹3 و  میلیون  یک  به  افزایش  تومان   3۸۰۰
دالر  نرخ  همچنین  رسید.  تومان  و ۷۰۰  هزار 
هم 3۸۱۰ تومان ثبت شد. در جریان معامالت 
)شنبه( بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه 
تومان   3۸۰۰ با  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام 
 ۷۰۰ و  هزار   ۱۹3 و  میلیون  یک  به  افزایش 
سکه  قطعه  هر  قیمت  همچنین  رسید.  تومان 
تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۷3 
ربع  تومان،  هزار   ۶۴۲ سکه  نیم  تومان،  هزار 
سکه 3۴۴ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۱۶ 
بازارهای  در  طال  اونس  است.هر  تومان  هزار 
جهانی ۱۲3۵ دالر و ۶۰ سنت و هر گرم طالی 
۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۷۴۰ تومان است.هر دالر 
آمریکا 3۸۱۰ تومان، یورو ۴۱3۲ تومان، پوند 
۴۸۱۶ تومان، درهم امارات ۱۰۵۸تومان و لیر 

ترکیه ۱۰۷۷ تومان است.
 

 حمل ونقل
قیمت و شرایط خودروهای کرایه ای 

در آستانه سفرهای نوروزی  

رئیس اتحادیه موسسات توریستی و خودروهای 
کرایه گفت: به دلیل وضعیت اقتصادی، تقاضای 
زیادی برای سرویس های بین شهری نداریم اما 
در صورت وجود تقاضا، این سرویس ها با راننده 
و قیمت آن به صورت توافقی در اختیار مشتری 

قرار می گیرد.
قاسم قربانی خواه با اشاره به افزایش تقاضا برای 
به  گفت:  نوروز  آستانه  در  کرایه  خودروهای 
نقدینگی  شدن  کم  و  اقتصادی  وضعیت  دلیل 
بعضی  است.  نکرده  پیدا  افزایش  تقاضا  مردم، 
باید  صنف  این  زیرمجموعه  شرکت های  از 
در  باشند  داشته  مشتری  افزایش  تاکنون 
است.وی  نیفتاده  اتفاقی  چنین  که  صورتی 
گفت:  غیرقانونی  اینترنتی  شرکت های  درباره 
شدن  کم  دالیل  از  دیگر  یکی  شرکت ها  این 
شده اند.  کرایه ای  خودروهای  صنف  در  تقاضا 
این شرکت ها پروانه حمل و نقل مسافر ندارند 
و مسئله مهم تر  انجام می دهند  را  کار  این  اما 
خارج  شرکت ها،  این  سرورهای  که  است  این 
موسسات  اتحادیه  دارد.رئیس  قرار  کشور  از 
کرایه  درباره  کرایه  خودروهای  و  توریستی 
در  شهری  بین  سفرهای  برای  ماشین  گرفتن 
ایام نوروز گفت: بنا به درخواست مسافر، گاهی 
سرویس برون شهری نیز داده می شود اما اغلب 
فعالیت موسسات خودروی کرایه، درون شهری 

است.

خبر خبر

گروه اقتصاد: معاون اقتصادی بانک مرکزی، از 
رونق معامالت مسکن در سال ۹۶ خبر داد و گفت: 
نرخ سود بین بانکی در سه هفته ابتدایی بهمن ماه 

به ۱۸.۹ درصد رسید.
پیمان قربانی در نشست خبری خود با خبرنگاران 
اقتصاد  های  سیاست  ابالغ  سالگرد  به  اشاره  با 
مقاومتی، گفت: بانک مرکزی در جنگ اقتصادی 
سالهای اخیر مستقیما درگیر بوده و در اقتصاد 
مقاومتی همواره حضور فعال داشته است، بر این 
اساس بانک مرکزی مطالعاتی را در این زمینه آغاز 
کرد و در نهایت، در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نیز، بعد از جلسات مکرر در نهایت سیاستهای کلی 
اقتصاد مقاومتی تهیه شد و پس از ارایه خدمت 
در  سال ۹۲  بهمن  در ۲۹  رهبری  معظم  مقام 
۲۴ بند مطرح و تصویب و ابالغ شد.وی تصریح 
کرد: ثبات اقتصاد کالن هدف سیاستهای اقتصاد 
مقاومتی است که زمانی که محقق شود، اقتصاد 
مقاومتی در سطح اقتصاد اجرایی خواهد شد که 
البته در بخش های ثبات مالی، پایداری بودجه ای و 
پایداری خارجی است. در این راستا بانک مرکزی 
حضور  خارجی  پایداری  و  مالی  ثبات  بحث  در 
مستقیم دارد، بنابراین اقتصادی که در این سه 
جزء پایدار باشد، می تواند به سرعت خود را بازیابی 
و تطبیق دهد.معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: 
اقدام  برنامه و بیش از ۱۵۰  یازده سیاست، 3۹ 
اجرایی در اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده 
که بر این اساس دو طرح تنظیم سیاستهای ارزی 
سازگار با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نیز طرح 
ارتقای شفافیت در بازار پول اجرایی شده که در 
این میان هشت پروژه نیز برای اجرایی کردن این 
دو سیاست طراحی گردیده است.وی با اشاره به 
حضور معاون اول رئیس جمهور در بانک مرکزی 
برای پایش اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: در حوزه 
و  اطالعات  فناوری  اعتباری،  پولی،  سیاسهای 
نظارتی ۵ رویکرد مورد نظر مقام معظم رهبری 
را در نظر گرفته ایم. همچنین در سه سال گذشته 
بحث تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانکها به این 
بازار، مداخله موثر بانک مرکزی در این بازار، کاهش 

نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری، تبدیل اضافه 
برداشت به خطوط اعتباری و در نهایت کاهش نرخ 
سود مورد عمل بانکها از طریق مصوبات شورای 
پول و اعتبار در دستور کار قرار گرفته است.قربانی 
با اشاره به بحث تنگنای اعتباری در بانکها گفت: 
ما چسبندگی بیشتری را در نرخ سود سپرده و 
تسهیالت ایجاد کردیم و در اوایل سال ۹۴ نرخ ها 
به باالی ۲۹ درصد هم رسیده بود، بر این اساس 
اقداماتی انجام شد که متوسط بازار بین بانکی از 
۲۸.۱ درصد به ۱۸.۸ درصد در پایان ۹۴رسید و 
امسال نیز به کمتر از ۱۹ درصد رسیده ایم، ضمن 
اینکه در سه هفته ابتدایی بهمن نیز ۱۸.۹ درصد 

رسیده است.
از  شده  تالش  مرکزی،  بانک  معاون  گفته  به 
ظرفیت های بازار استفاده شود تا نرخ سود کاهش 
یابد، اما هنوز هم باید برای کاهش هزینه تامین 
مالی در اقتصاد این نرخ کاهش یابد. این در حالی 
است که نرخ سود بین بانکی در برخی اظهارنظرها 
به ۲۵ درصد اعالم می شود که سندیت ندارد. 
البته همیشه نرخ میانگین بازار را باید مدنظر قرار 
داد نه نرخ هایی که بعضا به صورت موردی برای 
یک بانک صورت می گیرد به بازار تعمیم داده 
از  بازاری  بانکها نیز مانند هر  شود.قربانی گفت: 

درجات ریسک باالیی برخوردار هستند. لذا نرخ 
هایی که لزوما ذکر می شود، نرخ های بازار نیست 
و در نهایت اکنون در سه هفته ابتدایی بهمن به 
۱۸.۹ درصد رسیده ایم. همچنین در حوزه سرمایه 
در گردش با توجه به اینکه در فاصله های ۹۰ 
تا ۹۲ روندی را داشتیم که ظرفیت های خالی 
در اقتصاد باال بود و رشدسرمایه گذاری و تولید 
ناخالص  داخلی منفی بود، شرایطی را ایجاد کرده 
و  به سمت ظرفیتهای خالی  ما  اولویت  بود که 
فعال سازی آنها باشد. در چنین شرایطی تشکیل 
سرمایه ثابت جدید در اولویت دوم بوده است. در 
این میان از 3۸۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
پرداختی در نه ماهه سال جاری، ۶۴.۱ درصد آن 
مربوط به سرمایه در گردش بوده است، لذا هدف 
۶۰ درصدی در نیمه دوم سال ۹۲ به طور مستمر، 
مجموع  از  قربانی،  گفته  است.به  شده  محقق 
تسهیالت ارایه شده در بخش صنعت ۸۱.۱ درصد 
به بخش سرمایه در گردش ارایه شده است، بر 
این اساس در سال جاری بانک مرکزی با همکاری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ساز و کاری در نظر 
گرفته که واحدهای تولیدی را شناسایی کرده و از 
سوی کارگروههای استانی به شعب معرفی شوند 
تا تسهیالت بگیرند؛ در عین حال بخشنامه هایی 

بانک مرکزی داشت که اعطای اعتبار را به این 
واحدها تسهیل کند که نمونه آن در نظر گرفتن 
چک های برگشتی بوده است.وی اظهار داشت: از 
۵۹ هزار واحدی که ثبت نام کرده بودند ۱۱ هزار 
و ۸۰۰ واحد به بانکها معرفی شده اند که تا ۲3 
بهمن ماه به آنها تسهیالت داده اند، ضمن اینکه 
ده هزار واحد نیز از سوی خود بانکها به صورت 
مستقیم تامین اعتبار شده اند که البته مبتنی 
بر معیارهای کارگروه بوده است. مبلغ تسهیالت 
پرداختی نیز بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده 
است.قربانی در خصوص رونق بخشی به مسکن 
نیز با اشاره به معرفی ابزارهای جدید مالی، تقویت 
منابع، کاهش نرخ سود بانکی صندوق پس انداز 
مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از معضالت 
ناسالم مسکن  مالی  تامین  موضوع  دهم،  دولت 
مهر بود که اکنون متوقف شده و رویه جدیدی 
جایگزین شده که مضرات را نداشته باشد، بر این  
اساس امهال سه ساله برای مسکن مهر نیز صورت 
نیز  تسهیالت  سقف  این  کنار  در  است.  گرفته 

افزایش یافته است.
وی افزود: تسهیالت مسکن عمدتا بلندمدت است 
و افراد اقساط طوالنی می دهند، لذا با ساز و کار 
مهیا شده شاهدیم که بر اساس مصوبات شورای 
پول و اعتبار، صندوق پس انداز مسکن یکم ۹.۵ 
درصد، صندوق پس انداز جوانان ۹ درصد و برای 
سایر موارد ۱۱ درصد است. البته بخش مسکن 
هنوز هم به سیاستهای حمایتی نیاز دارد که شاهد 
رونق بخشی بهتر در این راستا باشیم.معاون بانک 
مرکزی افزود: واحدهای مسکونی معامله شده در 
شهر تهران به ۱3۴ هزار معامله رسیده که متوسط 
قیمت نیز ۴ میلیون و 3۶۰ هزار تومان بوده است 
که از نظر تعداد معامالت ۷.۹ درصد و قیمت ۵.۲ 
درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رونق  مسکن،  معامالت  روند  پس  است.  داشته 
غیرتورمی را شاهد بوده است و امید می رود که 
در سال ۹۶ نیز شاهد رونق قوی تری در این بخش 
باشیم، البته معامالت مسکن در سطح کشور، از 

یک روند فصلی نیز تبعیت می کند.

بانک مرکزی در جنگ اقتصادی به طور مستقیم درگیر بود

خیزاقتصاد کالن برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد گفت: 
صادرات بخش کشاورزی تا انتهای دی ماه به 
لحاظ وزنی ۲۷.۴۵ درصد و از نظر ارزشی ۴.3 
درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ افزایش 
دارد.عبدالمهدی بخشنده با بیان اینکه صادرات 
بخش کشاورزی تا انتهای دی ماه به لحاظ وزنی 
۲۷.۴۵ درصد و از نظر ارزشی ۴.3 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال ۹۴ افزایش یافته است، افزود: 
در ۱۰ ماهه نخست امسال، چهار میلیون و ۸3۸ 
صادر  کشور  از  کشاورزی  محصوالت  تن  هزار 
شده است.وی ارزش این میزان صادرات را چهار 
میلیارد و ۶۵۹ میلیون دالر عنوان کرد و گفت: 
صادرات بخش کشاورزی معادل ۴.۷۴ درصد از 
کل وزن و ۱3.۲۴ درصد از کل ارزش صادرات 
کاالهای غیر نفتی است.بخشنده، کل صادرات 
غیر نفتی کشور را به لحاظ وزنی ۱۰۲ میلیون 
و ۴۱ هزار تن و از نظر ارزشی 3۵ میلیارد و ۱۸۶ 
تجاری  تراز  کرد:  تصریح  و  اعالم  دالر  میلیون 
بخش کشاورزی تا انتهای دی ماه سال جاری 
منفی دو میلیارد و ۴۷۲ میلیون دالر بوده که 

در مقایسه با سال گذشته این تراز 3۰۸ میلیون 
دالر بهبود یافته است.وی با بیان اینکه در مدت 
یاد شده، بیشترین میزان صادرات کشاورزی به 
لحاظ وزنی مربوط به بخش زراعی با سهم ۶3.۵ 
درصد بوده است، اظهار داشت: سهم بخش باغی 
درصد  طیور ۱3.۸۴  و  دام  و  درصد  نیز ۲۰.۸ 
بوده است.به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، 
بیشترین میزان صادرات کشاورزی از نظر ارزشی، 
مربوط به زیر بخش باغی با سهم ۴۷.۱ درصد، 
زراعی ۲3.۲۲ درصد و دام و طیور ۲3 درصد 
بوده است.وی سیب زمینی تازه یا سرد کرده، 
گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، سیب تازه و پیاز و 
موسیر را از جمله اقالم عمده صادراتی عنوان کرد 
و گفت: واردات بخش کشاورزی تا انتهای دی 
ماه سال جاری به لحاظ وزنی 3.۶۲ درصد و از 
نظر ارزشی ۱.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل کاهش نشان می دهد.بخشنده ذرت دامی، 
لوبیای سویا، کنجاله و سایر آخال های جامد از 
سویا و جو به استثنای بذر را از جمله اقالم عمده 

وارداتی نام برد.

از  تجارت  و  معدن   ، صنعت  وزیر  معاون 
استقرار یک هزار واحد صنعتی صادراتی در 
کشور  سراسر  صنعتی  نواحی  و  ها  شهرک 
این  محصوالت  صادرات  گفت:  و  خبرداد 
میلیارد   ۱.۷ از  بیش  به  صنعتی  واحدهای 

دالر می رسد. 
ناحیه   ۲۹۰ اکنون  هم  افزود:  یزدانی  علی 
روستایی در سراسر کشور  وجود دارد که در 
کالن  به  روستاییان  مهاجرت  کاهش  جهت 
با  مناطق  این  در  اشتغال  ایجاد  و  شهرها 
همکاری معاونت توسعه روستایی طرح های 

خوبی در نظر گرفته شده است.
در  سازمان  های  سیاست  به  اشاره  با  وی 
منویات  و  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راستای 
مقام معظم رهبری  و ستاد اقتصاد مقاومتی 
ما موظف هستیم   تصریح کرد:  و  اشاره کرد 
و  شهرکها  در  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای 
و  شناسی   آسیب  را  کشور  صنعتی  نواحی 
راهکارهای  واحدها  این  مشکالت  حل  برای 

اساسی   انجام دهیم. 

وی بازدید از ۲۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی  را 
در همین راستا توصیف کرد و گفت: نظارت 
و  صنعتی  نواحی  و  ها  شهرک  وضعیت  بر 
واحدهای مستقر در این مناطق با جدیت در 
حال پیگیری است و در این راستا تمهیداتی 
واحدهای  برای  ملی  منابع  تامین  جهت 

صنعتی در نظر گرفته شده است.
و  کاال  بورس  ویژه  به  سرمایه  بازار  وی   
منابع  تامین  راههای  از  یکی  را  فرابورس 
متوسط  و  کوچک  صنعتی  واحدهای  مالی 
همکاری  با  سازمان  گفت:  و  کرد  توصیف 
مشکل  رفع  در  سعی  بورس  سازمان 
بازار  طریق  از  صنعتی  واحدهای  نقدینگی  

سرمایه دارد.
اجرای  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
کمبود  رفع  جهت  در  نیز  را  رونق  طرح 
و  فعال  غیر  صنعتی  واحدهای  نقدینگی 
فعالیت  مشغول  ظرفیت  زیر  که  واحدهایی 
به  تسهیالت  اعطای  از  و   برشمرد  هستند، 
واحدهای صنعتی در قالب این طرح خبر داد.

در 10 ماهه امسال اتفاق افتاد؛

ارزآوری 4.7 میلیارد دالری بخش کشاورزی
یزدانی اعالم کرد:

استقرار یکهزار واحد صادراتی در شهرکهای صنعتی

نوسازی  و  گسترش  سازمان  عامل  مدیر 
قرارداد  شش  شدن  نهایی  از  ایران  صنایع 
و  داد  خبر  جاری  سال  پایان  تا  خودرویی 
اظهار کرد که مردم در سال ۱3۹۶ به صورت 
با کیفیت  اتومبیل هایی  ملموس شاهد ورود 

بیشتر خواهند بود.
صنعت،  وزیر  معاون   - معظمی  منصور 
فرصت های  همایش  در   - تجارت  و  معدن 
سرمایه گذاری صنعت و معدن استان سمنان 
و  معدن  صنعت،  وزارت  این که  به  اشاره  با 
محدودیت هایی   ۱3۹۵ سال  در  تجارت 
بیان  گرفت،  نظر  در  کاال  واردات  برای  را 
سال  پایان  تا  خودرویی  قرارداد  کرد: شش 
نظر  از  خودروها  این  که  می شود  نهایی 
و  دارند  مطلوب تری  وضعیت  کیفی  شرایط 
نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است 
مشارکتی  صورت  به  قراردادها  تمامی  که 
وضعیت  آخرین  درباره   همچنین  است.وی 
و  صنعتی  واحدهای  به  تسهیالت  پرداخت 
حدود  تاکنون  کرد:  نشان  خاطر  کشاورزی 
برای  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   ۱۵
و  صنعتی  واحدهای  به  بیشتر  رونق  ایجاد 
کشاورزی داده شده که حدود ۱۶ هزار مورد 
از این واحدها شامل واحدهای صنعتی بوده 

مشکل داشتند.
نوسازی  و  گسترش  سازمان  عامل  مدیر 
صنایع ایران همچنین با بیان این که تاکنون 
و  معدن  صنعت،  وزارت  در  قرارداد   ۱۰۰
همتایان  و  ایرانی  شرکت های  بین  تجارت 
خارجی منعقد شده است، یادآور شد: بخشی 

از این قراردادها تاکنون اجرایی شده است.
شرایط  به  اشاره  با  ادامه  در  معظمی 
برای  مناسبی  فرصت  که  گرمسار  ویژه 
منطقه  این  در  بیشتر  هرچه  سرمایه گذاری 
ایران به روی شرکت هایی  بازار  است، گفت: 
و  است  باز  هستند  مشارکت  به  حاضر  که 
گرمسار می تواند به عنوان یکی از محورهای 

سرمایه گذاری در کشور باشد. 
عالوه بر این حاضر هستیم با سرمایه گذارانی 
منطقه  در  سرمایه گذاری  به  عالقه مند  که 
صورت  به  درصد   ۵۱ تا  یک  از  هستند 

مشارکتی همکاری کنیم.

یک  در  اشتغال  کننده  نگران  شاخص های 
علل  کننده  روایت  خوبی  به  گذشته،  دهه 
 ۸ شدن  اضافه  و  بیکاری  بحران  پدیده  بروز 
است.بررسی  شغل  متقاضیان  به  نفر  میلیون 
شغل،  جستجوی  در  جمعیت  شاخص های 
نرخ  جوان،  نیروی  بیکار  و  شاغل  جمعیت 
در  کرده  تحصیل  بیکار  جمعیت  و  مشارکت 
۱۰ سال گذشته حاکی از آن است که طی این 
مدت مجموع آنچه که باید در نهایت منجر به 
است.آمارهای  بوده  ناکام  اشتغال شود،  ایجاد 
رسمی نشان می دهد طی یک دهه اخیر یعنی 
بازه زمانی ۸۴ تا ۹۴، حدود ۹.۴ میلیون نفر 
به جمعیت کشور افزوده شده و از این تعداد، 
نزدیک ۸ میلیون نفر نیز به جمعیت در سن 
شده  اضافه  بیشتر(  و  سال   ۱۰ کار)جمعیت 
اخیر  دهه  یک  تحوالت  حال،  عین  است.در 
از ۴۱ درصد در  نرخ مشارکت  تا  منجر شده 
برسد؛  به 3۸.۲ درصد در سال ۹۴  سال ۸۴ 
عدم  و  جمعیت  افزایش  تناسب  به  بنابراین 
بیکاری  نرخ  دوره،  این  در  اشتغال  ایجاد 
افزایش چندانی نداشته است و نرخ مشارکت  
این،  بر  می دهد.عالوه  نشان  نزولی  روند  نیز 
مرکز  های  گزارش  در  که  جداولی  اساس  بر 
منتشر  اسالمی  شورای  مجلس  های  پژوهش 
شده، با توجه به تعریف فرد شاغل مبنی بر ۴۴ 
ساعت کار در هفته، بخش مهمی از جمعیت 
هستند؛  ناقص  اشتغال  دارای  کشور  شاغل 
کار  هفته  در  زیر ۴۴ ساعت  که  معنا  این  به 
دهند.  انجام  بیشتری  کار  مایلند  و  می کنند 
در این زمینه نیز بررسی ها و آمارهای رسمی 
حاکی از آن است که شاغالن ناقص عموما در 
لحظه  هر  و  دارند  اشتغال  ناپایدار  شغل های 
آن  از  که  دارد  وجود  آنها  شدن  بیکار  امکان 
برد. نام  پنهان  بیکاری  عنوان  به  توان  می 
افراد دارای تحصیالت عالی در  مقایسه سهم 
بین بیکاران و شاغالن نیز نشان می دهد که 
بین  در  عالی  آموزش  کردگان  تحصیل  سهم 
در  سهم  این  از  معناداری  صورت  به  بیکاران 

بین شاغالن بیشتر است.
ریزش 2 میلیون نیروی کار جوان 

در یک دهه اخیر!
نیروی  شاغل  جمعیت   ۹۴ تا   ۸۴ دهه  در 

سال   ۲۹ تا   ۱۵ سنی  گروه  در  کشور  جوان 
نرخ  این  به طوریکه  است؛  کرده  پیدا  کاهش 
شاغل  نیروی  نفر  هزار   ۴۰۰ و  میلیون   ۷ از 
در سال ۸۴ به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در 
برخالف  است.اما  کرده  پیدا  کاهش  سال ۹۴ 
بیکاران طی دهه گذشته،  تعداد  ثبات نسبی 
ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار تغییرات قابل 
که درصد جمعیت  به طوری  داشته؛  توجهی 
بیکار دارای تحصیالت دانشگاهی از ۲۰ درصد 
در سال ۸۴ به نزدیک ۴۰ درصد در سال ۹3 
پژوهش های  این مرکز  از  است. پیش  رسیده 
زودی  به  که  بود  کرده  بینی  پیش  مجلس 
نیمی از بیکاران را افراد دارای تحصیالت عالی 

تشکیل می دهند.
سقوط 7 پله ای نرخ مشارکت زنان!

در بخش نرخ مشارکت بانوان نیز آمار حکایت 
ترین  پایین  از  یکی  ایران  که  دارد  آن  از 
طوری  به  دارد  را  دنیا  در  مشارکت  نرخ های 
که نرخ مشارکت زنان در ایران تنها باالتر از 
۶ کشور فلسطین، اردن، عراق، سوریه، الجزایر 
و افغانستان است. بر این اساس طی یک دهه 
اخیر نرخ مشارکت مردان از ۶۵ درصد به ۶3 
درصد و نرخ مشارکت زنان نیز از ۲۰ درصد به 

۱3.3 درصد رسیده است.
شکاف نرخ بیکاری شهری و روستایی

در  ایران،  آمار  مرکز  گزارشات  استناد  به 

مقایسه نرخ بیکاری روستایی که معادل با ۸.۱ 
درصد در پایان سال ۹۴ بود، نرخ بیکاری زنان 
برابر ۲3.۸ درصد است که نشان می  شهری 
اقشار دیگر  از  دهد زنان شهری بسیار بیشتر 

در معرض بیکاری هستند.
ایران  آمار  مرکز  گزارشات  بررسی  همچنین 
که  می کند  حکایت  اخیر  دهه  یک  طی 
و  شهری  بیکاری  نرخ  میان  مدت،  این  طی 
دارد. در دوره  روستایی همواره شکاف وجود 
مناطق  در  بیکاری  نرخ  متوسط   ۹۴ تا   ۸۴
شهری حدود ۱3 درصد و در مناطق روستایی 
پیش  وجود  این  است.با  بوده  درصد   ۷.۸ نیز 
نرخ  بودن  باال  از  زیادی  بخش  می شود  بینی 
بیکاری مناطق شهری از مناطق روستایی به 
دلیل مهاجرت روستائیان به دالیل مختلف به 

ویژه نبود اشتغال باشد.
بر اساس این گزارش، اگر امروز کشور با پدیده 
همین  معلول  شده،  مواجه  بیکاری  بحران 
شاخص ها و عدم برنامه مدون و غیرقابل پیش 
بحران  با  حدی  تا  بیکاری  است.پدیده  بینی 
مواجه شده که سران سه  قوه از تریبون های 
رسمی کشور از آن به عنوان مهمترین مشکل 
بیکاری  پدیده  می کنند.  یاد  کشور  مسئله  و 
و  پیامدها  بلکه  اقتصادی؛  بُعد  در  فقط  نه 
آسیب های اجتماعی را می تواند در پی داشته 

باشد.

مدیر عامل ایدرو وعده داد:

اتومبیل های با کیفیت ایرانی 
همراه با نوروز می آیند 

4 شاخص نگران کننده اشتغال در دهه  اخیر؛

ریـشه های بـحران بـیکاری!
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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 
تماس  تلفن 08346122819  با شماره  بیشتر  اطالعات  ویا جهت کسب  واحد حراست تحویل 

حاصل نمایند:  

 نوبت دوم

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 الک 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 1۵02004

386ک 1۵02004

شرح پروژه

احداث معبر سه راه 
ارشاد به خیابان دکتر 

چمران

ایمن سازی وسامان 
دهی خیابان کمربندی 

قدیم

شماره مجوز

موافقنامه شماره 
 960243

مورخ9۵/10/26

موافقنامه شماره 
1032۵90 مورخ 

9۵/11/24

مبلغ اعتبار 
مصوب)ریال(

2/860/000/000

3/474/000/000

مبلغ سپرده)ریال(

143/000/000

173/700/000

علت هر شكستی، عمل کردن بدون فكر است. 
)الكس مكنزی(

چاپ نهم »کتاب نیست«
 همراه با »آناناس« منتشر شد

وحید  داستان  مجموعه  نخستین  نون  نشر 
حسینی راد با عنوان »آناناس« را به همراه نهمین 
چاپ از مجموعه شعر »کتاب نیست«، روانه بازار 
کرد.  نشرنون اولین مجموعه داستان وحید حسینی 
این کتاب که در قالب »منظومه  را منتشر کرد. 
یافته  راه  کتاب  بازار  به  نشرنون  ایرانی«  داستان 
است نام »آناناس« را بر جلد دارد.مجموعه داستان 
»آناناس« مشتمل بر ۸۰ داستان خیلی کوتاه است 
عمده  را شامل می شوند.  متنوعی  موضوعات  که 
داستان ها عاشقانه و اجتماعی اند و حسینی با بهره 
گرفتن از این قالب سعی کرده فضای متفاوتی را 
برای خوانندگان داستان کوتاه مهیا کند. و تنوع 
مضمونی آن و وجه طنز به این داستان ها رنگ و 

بوی دیگری دارده است.

در دنیای کتاب

سخن حكیمانه

سزدم چو ابر بهمن که برين چمن بگريم 
طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد

سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ 
 که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد

استقبال از اکران »رفتن« در آمریکا

»رفتن« قصه  عاشقانه فرشته و نبی است که در پیچ و تاب رسیدن و 
نرسیدن در غبار گم می شوند؛ قصه عشقی که از همه چیز غیر از معشوق 

رنج می بیند. رفتن قصه درد است، درد خانه به دوشی و درد مهاجرت.
فیلم »رفتن« ساخته نوید محمودی اولین اکران خود را )۲۸ بهمن( در  
ایاالت های مختلف آمریکا تجربه کرد. این فیلم مورد اقبال مخاطبان ایرانی، 
افغان و آمریکایی قرار گرفت. فیلم به زبان فارسی و زیرنویس انگلیسی در 
سالن های داالس، ویرجینیا، سن فرانسیسکو، جورجیا و مینه سوتا نمایش 

داده شد و با استقبال بسیار خوبی مواجه شد.
با همکاری موسسه توزیع، تهیه و پخش »شید فیلم« روی  این فیلم 
پرده سینماهای آمریکا می رود و طبق قرار قبلی در هر نمایش ۵ شهر از 
ایالت های مختلف فیلم به نمایش در می آید و پس از اتمام آن در شهرهای 

دیگر به نمایش در می آید.
پخش بین المللی فیلم  برعهده شرکت فرانسوی »دریم لب« به مدیریت 

نسرین میرشب است.
»رفتن« فیلم تحسین شده نوید محمودی و به تهیه کنندگی جمشید 
محمودی که در جشنواره های بین المللی مختلف جوایز متعدد از جمله 

بهترین کارگردانی و  بهترین بازیگر زن را از آن خود کرده است.

ویزای ایران و آذربایجان لغو نشد

ایران می گذرد  و  باکو  رئیس جمهور  بین  توافق  از  ماه  درحالی که ۶ 
به صورت  آذربایجان  لغو نشده و روادید  ایرانی ها  برای  باکو  اما ویزای 

الکترونیکی در سه روز کاری صادر می شود. 
مرداد ماه امسال در سفر رسمی حسن روحانی، رئیس جمهور به باکو، 
در  همکاری  تفاهم  یادداشت  و  سند   ۶ آذربایجان،  جمهوری  و  ایران 
راستای تعمیق و تقویت روزافزون روابط و همکاری های دوجانبه امضا 
کردند، که امضاء سند برنامه اجرایی همکاری ها در زمینه گردشگری 
میان دو کشور بین سازمان صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسالمی 
ایران و سازمان مربوطه در کشور آذربایجان از جمله مواردی بود که مورد 

توافق قرار گرفت.
 الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان در نشست مشترک با حسن 
روحانی رئیس جمهوری کشورمان، با اعالم خبر تسهیل صدور روادید 
میان ایران و آذربایجان، گفت:  از این به بعد هموطنان ایران و آذربایجان 

بدون ویزا به کشورهای هم سفر می کنند.
اما گویا تا اجرایی شدن این تصمیم زمان زیادی الزم است چون با گذشت 
حدود ۶ ماه از این دیدار، هنوز روادید بین ایران و آذربایجان لغو نشده 

است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در واکنش به بازتاب 
رسانه ای اظهاراتش درباره کاهش سختگیری در 
زمینه ممیزی گفت: این تلقی که دستگاه فرهنگی 
دولت یازدهم از خطوط قرمز عبور کرده است، به 

هیچ وجه صحیح نیست. 
به گزارش پیام زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سیدرضا صالحی 
امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مطلبی که با 
عنوان »مرزهای نظارت و صیانت در عرصه فرهنگ« 
در وبسایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر 
کرده، آورده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با وظایف متعدد و معاونت ها و سازمان های متنوع، 
تالش می کند تا در منظومه فرهنگی نظام اسالمی، 
با فراهم آوردن بسترهای الزم برای تحقق گفت وگو، 
فضای گفتمانی جدیدی را در عرصه فرهنگ ایجاد 
کند. در این فضای گفتمانی، کسی به فکر حذف 
دیگری نیست و اثبات خود را در نفی دیگری و 
پیروزی خود را در شکست دیگری تعریف نمی کند. 
ایجاد ثبات و  الزمه شکل گیری چنین فضایی، 

آرامش و دوری از تنش و منازعه است.

وی اضافه کرده است: ما امروز بیش از هر زمان 
بر  آمدن  فائق  برای  آرامش  و  ثبات  به  دیگری 
انسجام و وحدت  و  ارتقای همدلی  و  مشکالت 
ملی نیاز داریم. در چنین فضایی است که می توان 
به کاهش تصدیگری و واگذاری امور فرهنگی به 
اصحاب فرهنگ امیدوار بود. خوشبختانه در طول 
سه سال گذشته عرصه فرهنگی کشور از فضای 
سخت و متصلب دستورالعملی و بخشنامه ای فاصله 
گرفته و به فضای مذاکره و گفت وگو نزدیک تر شده 
است.به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، تداوم 
این روند می تواند تحول بزرگی در عرصه مدیریت 
فرهنگی ایجادکند و ما را از نظام »بایدها« به نظام 
»باورها« رهنمون سازد. البته نباید فراموش کنیم 
که تأکید بر نظام باورها مبتنی بر اصالت امر انسانی، 
اخالقی و ارتقای سطح فضیلت و معرفت و مبانی 
فلسفی انسان شناختی است که قرآن کریم و رسول 
گرامی اسالم ما را بدان فراخوانده اند. همچنان که 
نظام بایدها نیز به عنوان کاربستی برای نظم پذیری 
جامعه و صیانت از ارزش های بنیادین حاکم بر نظام 

ایدئولوژیک، واقعیتی غیرقابل انکار است.

صالحی امیری در ادامه آورده است: بر این اساس 
در مراسم جشن کتاب سال بیان کردم که در 
فضای گفت وگویی حاصل شده، دیگر نیازی به 
اعمال و اعالم خطوط قرمز در عرصه نشر نیست 
و با گفت وگو و تفاهم با صاحبان آثار، وضعیتی پدید 
آمده که خود ناشران به مالحظات و مرزبندی ها 
آگاهی حداکثری یافته اند و در این زمینه با کمترین 
اعمال نظارت روبه رو هستیم و شرایط قابل مقایسه 

با قبل از دولت یازدهم نیست.
وی سپس به ارزیابی بازتاب رسانه ای این بخش 
از اظهاراتش در آئین اختتامیه جایزه کتاب سال 

جمهوری اسالمی ایران پرداخته و تاکید کرده است: 
متأسفانه نقل ناقص این صحبت باعث شد تا به 
اشتباه این تلقی صورت بگیرد که دستگاه فرهنگی 
دولت یازدهم از خطوط قرمز عبور کرده است که 
این برداشت به هیچ وجه صحیح نیست. ما به طور 
انتشار  برای  طبیعی دارای مرزبندی های روشن 
و اشاعه فرهنگ و اندیشه هستیم و هیچ یک از 
نخبگان و صاحبنظران باور ندارند که مطالب خالف 
عفت عمومی و وحدت ملی یا متونی که به شکاف 
قومی و تفرقه مذهبی یا گسترش خشونت و ترویج 

خیانت دامن می زند، مجوز نشر بگیرند.

تلقی عبور دستگاه فرهنگی دولت از خطوط قرمز
 به هیچ وجه صحیح نیست

علی لهراسبی در روزهای اخیر به عنوان بازیگر و خواننده 
در نمایش آیینی »غبار« به کارگردانی محمدرضا مداحیان 

تجربه متفاوتی را در تاالر وحدت پشت سر می گذارد. 
علی لهراسبی خواننده موسیقی پاپ که این روزها به عنوان 
به کارگردانی  آیینی »غبار«  نمایش  و خواننده در  بازیگر 
محمدرضا مداحیان حضور دارد درباره این تجربه متفاوت 
به  آن  اجرای  و  نمایش »غبار«  موزیک  بیان کرد: جنس 
واسطه درون مایه و محتوایی که دارد با جنس اجرای موزیک 
در کنسرت فرق می کند و چون ملودی و ترانه اثر کاری 
ارزشی است من کامال اعتقادی با آن برخورد کردم. من تا به 
حال زیاد روی صحنه رفتم اما تجربه های قبلی صرفا اجرای 
موسیقی بوده ولی در اینجا چون شکل کار من بازیگری است 
و با اجرای صحنه ای در کنسرت موسیقی تفاوت دارد انگیزه 

های دیگری باعث شد کنار این گروه نمایشی باشم.
وی ادامه داد: من با آقای مداحیان کارگردان نمایش »غبار« 
صحبت کردم و او در نظر داشت که اجرای من روی صحنه 
جزوی از نمایش باشد. به هر حال من خیلی وقت بود که 
دوست داشتم با حضور روی صحنه، بازیگری را تجربه کنم 
که با این نمایش آیینی میسر شد و این تجربه را بسیار 

شیرین می دانم.

فیلم »خوب، بد، جلف« به عنوان اولین فیلم اکران نوروزی 
سال ۹۶ در دو روز ابتدایی نمایش خود حدود 3۰۰ میلیون 

تومان در تهران فروخت.
احمد مختاری از دفتر هدایت فیلم به ایسنا گفت:»خوب، 
بد، جلف« به کارگردانی پیمان قاسم خانی در روز چهارشنبه 
۲۷ بهمن که اولین روز اکرانش بود، ۱۰۵ میلیون تومان و 
شب گذشته هم ۱۹۰ میلیون تومان در تهران فروش داشت.

وی اضافه کرد: اکران این فیلم در سینماهای چند شهرستان 
هم شروع شده که به زودی تعداد آن ها افزایش می یابد اما 
با همین تعداد فعلی هم ۸۵ میلیون تومان در شهرستان ها 

فروش داشته ایم.
»خوب، بد، جلف« فیلمی در ژانر کمدی به کارگردانی و 
نویسندگی پیمان قاسم خانی و تهیه کنندگی محسن چگینی 
و عبدا... اسکندری در سال ۱3۹۴ است. پژمان جمشیدی، 
حمید فرخ نژاد، ویشکا آسایش، مانی حقیقی، بیژن امکانیان، 
سام درخشانی، امیر مهدی ژوله، آزاده صمدی، علی اوجی، 
نیوشا ضیغمی، محراب قاسم خانی و پیمان قاسم خانی در این 

فیلم ایفای نقش می کنند.
مدیر  تبریزی،  علی  به  می توان  فیلم  این  عوامل  دیگر  از 
فیلمبرداری؛ عبدا... اسکندری، طراح گریم؛ پیام اسکندری، 
و  کارگردان  اول  دستیار  نصرالهی،  زینب  صحنه؛  طراح 

برنامه ریز و رضا کریمی، مدیر تولید اشاره کرد.

مافیا  نمایش  به دیدن  اصغر فرهادی و شهاب حسینی 
نشستند.جمعه شب )۲۹ بهمن( اصغر فرهادی، نویسنده 
و کارگردان سینما و تئاتر ، شهاب حسینی و پریسا بخت آور 
مهمانان ویژه گروه نمایشی مافیا به نویسندگی و کارگردانی 
»افروز فروزند« در تماشاخانه باران بودند.نمابش» مافیا« که این 
روزها با استقبال مخاطبان مواجه شده است، روایتگر داستان 
۷ دوست در یک مهمانی خداحافظی است که با یکدیگر مافیا 
بازی می کنند و به تدریج الیه هایی از زندگِی گذشته و حال 

آن ها باز می شود.
نگار عابدی، حمیدرضا فالحی، علی تاجمیر، میثاق زارع، غزاله 
نظر، آروین گالستیان، تنی آواکیان در این اثر نقش آفرینی 
می کنند. همچنین بابک قهرمانی تهیه کننده، منوچهر شجاع 
طراح صحنه، پژمان عبدی دستیار کارگردان، برنامه ریز و مدیر 
تولید، زهرا آقاپور منشی صحنه، حمیدرضا صفوی برنا مدیر 
صحنه، حمیدرضا جدیدی دستیار صحنه، هادی بادپا دستیار 
طراح صحنه، وحید یعقوبیان تبلیغات و طراح پوستر و بروشور، 
مهرانگیز قهرمانی و غزل نهانی امور رسانه عوامل اجرایی این اثر 
هستند.اجرای نمایش »مافیا« از  ۱۵ بهمن ماه شروع شده و  
تا ۶ اسفندماه  ادامه دارد. این نمایش هر شب به جز شنبه ها 
ساعت ۲۱ در تئاتر باران واقع در خیابان فلسطین، پایین تر از 

خیابان انقالب، پالک ۲۹۲ به صحنه می رود

فروش 300 میلیونی اولین فیلم علی لهراسبی برای »غبار« خواند
نوروزی در تهران

اصغر فرهادی و شهاب حسینی 
»مافیایی« شدند

آن سوی آبها

امروز با حافظ

قرمز 
یادها و خاطره در زمان امروز یادی می کند ازفیلم قرمز،فیلم قرمز  فیلمی 
است به نویسندگی و کارگردانی فریدون جیرانی که در سال ۱3۷۷ به 
نمایش درآمد.خالصه فیلم: هستی، بیوه زنی است که از همسر درگذشته 
خود دختری به نام طال دارد، و با جوان پولداری به نام ناصر ملک ازدواج 
کرده است. همسر جدید او دچار بیماری سوءظن یا اختالل شخصیت 
پارانوئید است و مدام او را کتک می زند. هستی پس از مراجعه به عمویش، 
آرامش در محیط خانه،  ایجاد  به منظور  و  به درخواست قاضی دادگاه 
تصمیم می گیرد از شغل مورد عالقه اش )پرستاری( دست بکشد. اما باز 
هم مشکالت آنها حل نمی شود. ناصر حتی تحمل نمی کند که هستی را در 
حال صحبت با تلفن، یا در خیابان در حال خرید ببیند و به ضرب و شتم او 
می پردازد. هستی که دیگر طاقت تحمل ندارد، از دادگاه درخواست طالق 
می کند و قاضی به رغم اظهار عشق ناصر از او می خواهد به پزشکی قانونی 
برود تا وضعیت روانی اش مورد بررسی قرار گیرد. هستی بار دیگر سر کار 
خود برمی گردد، اما در می یابد امین، طال دختر هستی را برداشته و به خانه 
پدری خود برده است و اکنون از او می خواهد برای صرف شام به آنجا برود. 
هستی به همراه یک زوج خبرنگار - که دررفت و آمدهایش به دادگاه با آنها 
آشنا شده بود - به محل خانه پدری همسرش می رود. غافل از اینکه ناصر و 

خواهرش در کمین او نشسته اند.
دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم :ناصر ملک )محمدرضا فروتن( : بازم 
می زنمش حاج آقا ... زنی که با مردای غریبه بگو بخند راه بندازه ... 
جلوی مردای غریبه رژه بره ... نیششو واکنه ... حقشه کتک بخوره ...

يادها و خاطره در زمان ...

مدیریت  جایزه  اولین  برگزیدگان 
فرآیندهای کسب و کار عصر امروز طی 
مراسمی با حضور مهدی چمران، رییس 
شورای شهر تهران و ناصر امانی معاون 
شهردار  شهری  توسعه  و  برنامه ریزی 

تهران معرفی و تقدیر شدند.
پیام زمان، در همایش ملی  به گزارش 
بهبود در سیستم های مدیریت شهری 
مدیریت  جایزه  اولین  برگزیدگان 
فرآیندهای کسب و کار معرفی شدند که 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
رتبه نخست جایزه مدیریت فرآیندهای 
تندیس  و  را دریافت کرد  کار  و  کسب 
زرین و گواهی نامه شایستگی در مدیریت 
فرآیند به محمود صالحی رییس سازمان 

اعطا شد.  
مدیر  کرمانی،  محمدعلی  آقا  مهرداد 
حرفه ای  انجمن  انحصاری  نماینده 
بین المللی مدیریت فرآیند کسب وکار در 
جایزه  اولین  اعطای  خصوص  در  ایران 
مدیریت فرآیندهای کسب و کار با بیان 
اینکه این جایزه به صورت پایلوت بین 
سازمان  و ۱۰  تهران  مناطق شهرداری 

زیرمجموعه شهرداری همچون سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران، شرکت 
بهره برداری راه آهن شهر و حومه،  شرکت 
بود،  شهر  مشاغل  و  صنایع  ساماندهی 
اظهار کرد: تمام شرکت کنندگان در این 
رویداد از نگاه مدیریت فرآیندهای کسب 
و کار ارزیابی شدند که ارزیابی ها در دو 
مرحله مجزا شامل خودارزیابی و ارزیابی 
حضوری هیات داوران در قالب ۹ حوزه 

دانشی انجام شده است.  
حاشیه  در  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سیستم های  در  بهبود  ملی  همایش 
انتخاب  مدیریت شهری، رتبه های برتر 
شدند، افزود: سازمان فرهنگی و هنری 
منطقه  نخست،   رتبه  تهران  شهردای 
۱3 شهرداری تهران رتبه دوم و منطقه 
۱ شهرداری تهران رتبه سوم را کسب 
و  زرین  تندیس  ترتیب  به  که  کردند 
گواهی نامه شایستگی در مدیریت فرآیند،  
تندیس سیمین و گواهی نامه شایستگی 
در مدیریت فرآیند و تندیس برنزین و 
گواهی نامه شایستگی در مدیریت فرآیند 

به منتخبین اهدا شد. 

تندیس زرین و گواهی نامه شایستگی در مدیریت فرآیند به 

دکتر محمود صالحی اعطا شد

کارگردان فیلم سینمایی »سالم بمبئی« 
در  فیلم  این  اکران  اینکه  به  اشاره  با 
شود،  می  آغاز  فروردین  از  هندوستان 
توضیح داد قسمت دوم آن برای حضور 
در جشنواره فجر سال آینده آماده می 

شود. 
قربان محمدپور کارگردان فیلم سینمایی 
»سالم بمبئی« در گفتگو با مهر با اشاره 
به اینکه برای دریافت مجوز تولید »سالم 
بمبئی ۲« بعد از پایان اکران های عمومی 
گفت:  کند،  می  اقدام  بمبئی«  »سالم 
انرژی  ترجیح می دهم در حال حاضر 
خود را برای اکران های عمومی بگذارم 
و بعد از آن برای دریافت پروانه ساخت 

فیلم اقدام کنم.

دوم  قسمت  فیلمنامه  داد:  ادامه  وی 
»سالم بمبئی« هیچ ربطی به قسمت اول 
آن ندارد و یک داستان متفاوت را دنبال 
می کند و همه داستان آن در هندوستان 

رخ می دهد.
هنوز  اینکه  به  اشاره  با  کارگردان  این 
مشخص نیست که بازیگران قسمت اول 
»سالم بمبئی« در قسمت دوم این فیلم 
حضور دارند  یا خیر، بیان کرد: این فیلم 
داستان دختر شیطان است که تصمیم 
می گیرد دیگر از شیطان پیروی نکند و 
برای بخشیده شدن باید به زمین آمده و 
به یک انسان بی گناه سجده کند و او 
تمام هندوستان را برای پیدا کردن یک 

انسان بی گناه می گردد.

خبرهای جدید از »سالم بمبئی 2«


