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آغاز روند انتخابات ریاست جمهوری از ۲۲ فروردین

شیب تند مصرف 
مواد مخدر
در ایران

پیش فروش
غیـر قانونی 

خودروهای وارداتی

جزئیات توافق با
۴ شرکت بزرگ 
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ابتکارتشریح کرد:

از گرد و غبار خوزستان تا آلودگی 
هوای کالنشهر ها

رئیس ستاد انتخابات کشور، گفت:  بر اساس جدول زمان 
بندی شده از ۲۲ فروردین ماه سال آینده روند برگزاری 
می  آغاز  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین 

شود.
علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور در گفتگو 
با برنامه »بدون خط خوردگی« با بیان اینکه بر اساس 
انتخابات  نام  پنجمین دوره  قانون فعلی شوراها، ثبت 
شورای شهر و روستا از سی ام اسفند ماه آغاز می شود...

الریجانی مطرح کرد؛

لغو برجام همه چیز را به خانه اول بازمی گرداند
»علی الریجانی« رئیس مجلس شورای اسالمی ایران در گفتگو با یک شبکه عرب زبان اعالم کرد: در صورتی که طرف مقابل اقدام به لغو توافق هسته ای کند، همه چیز به خانه اول بازخواهد گشت.
»علی الریجانی« رئیس مجلس شورای اسالمی ایران گفتگویی را با شبکه لبنانی »المیادین« انجام داد. بر اساس این گزارش، وی در جریان این گفتگو اظهار داشت: لغو توافق هسته ای از سوی طرف 

ایاالت متحده آمریکا همه چیز را به خانه اول بازمی گرداند.

اقتصادی

۴ 3
آخوندی کرسی وزارت را از دست ندادآمادگی ایران برای مقابله با هر نوع تهدید

 تا سال ۲۰۵۰ جهان احتماال از آنچه که 
امروز مشاهده می شود، تغییر چشمگیری 
پیدا خواهد کرد و چشم انداز اقتصادی و 
مالی جهانی از این نظر مستثتی نخواهد 

بود.
واتر  پرایس  شرکت  ایسنا،  گزارش  به 
بررسی  به  گزارشی  در  کوپرز  هاوس 
تا ۳۲  که  پرداخته  جهان  اقتصادهای 
قدرتمندترین  و  بزرگترین  آینده  سال 

اقتصادهای جهان خواهند بود.
اقتصادی  نظم   : عنوان  با  گزارش  این 
تغییر  چگونه   ۲۰۵۰ سال  تا  جهانی 

خواهد کرد؟ ۳۲ کشور را بر اساس تولید 
ناخالص داخلی مورد پیش بینی آنها از 
نظر برابری قدرت خرید رتبه بندی کرده 

است.
برابری قدرت خرید از سوی اقتصاددانهای 
کالن برای تعیین بهره وری اقتصادی و 
استانداردهای زندگی در میان کشورها 
در یک دوره مشخص مورد استفاده قرار 

می گیرد.
به استثنای آمریکا، بسیاری از قدرتهای 
اقتصادی کنونی جهان مانند ژاپن و آلمان 
در رتبه بندی جهانی نزول خواهند کرد 

و کشورهایی مانند هند و اندونزی که در 
حال حاضر اقتصادهای نوظهور به شمار 

می روند، جای آنها را می گیرند.
ادامه در صفحه 2

ایران در میان قدرتمندترین اقتصادهای جهان تا سال ۲۰5۰

اقتصاد مقاومتی، راه بی بدیل 
برای توانمندسازی مردم

ایجاد قطعی 
۷۰۰هزار شغل در 

سال آینده

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم در سال 
۹۶ یک میلیون شغل ایجاد شود اما ایجاد ۷۰۰ هزار شغلی 

قطعی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اقتصاد 
کشورمان متغیر است، افزود: باید شکنندگی اقتصادمان را در 
مقابل تغییرات بیرونی کاهش دهیم و قدرت و ثبات اقتصادی 
داخل را در قالب اقتصاد مقاومتی افزایش دهیم و برای این 

منظور نیاز به برنامه مشخص و منظمی داریم.
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کالم  نور

همه باید مطیع محض والیت باشیم
 

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
والیت  محض  مطیع  باید  همه  گفت:  ایران 

باشیم.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری در مراسم تودیع 
در  ارتش  عملیاتی  قرارگاه  فرمانده  معارفه  و 
امروز صراط مستقیم  اظهارکرد:   ، غرب کشور 
در کشور ما والیت فقیه است و هر لحظه باید 
بهره  والیت  نعمت  این  از  که  باشیم  شکرگزار 

مندیم.
به  نسبت  باالترین شکرگزاری  داد:  ادامه  وی   
اطاعت محض  و  تبعیت  والیت،  نعمت  داشتن 
از والیت است و همه باید مطیع محض والیت 

باشیم.
و  دفاع  برای  جهان  کشورهای  گفت:همه  وی 
ایران  که  دارند  ارتشی  خود  کشور  از  حفاظت 
هم از این قائده مستثنی نیست، اما ارتش ایران 
تفاوت  سه  دارای  جهان  های  ارتش  سایر  با 

ماهوی است.
ماهوی  تفاوت  اولین  کرد:  تصریح  حیدری   
این  در  جهان  کشورهای  سایر  با  ایران  ارتش 
و تخت  تاج  از  پاسداری  ما  ماموریت  است که 
هیچ امیر و سلطانی نیست، بلکه ماموریت اصلی 

ما پاسداری از دین خداست.
ماهوی  تفاوت  دومین  کرد:  خاطرنشان  وی   
ارتش ایران با سایر ارتش های جهان در رهبری 
و فرماندهی است؛ چراکه همه نیروهای مسلح 
جهان از باالترین و عالی ترین مقام نظامی خود 
فرمانپذیری می کنند، ولی ما در ایران از والیت 

فقیه دستور مستقیم می گیریم.
 فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران گفت: تفاوت ماهوی سوم ارتش ایران با 
سایر ارتش های جهان در این است که ما عالوه 
بر داشتن مشروعیت قانونی، به واسطه اطاعت 

از والیت از مشروعیت شرعی هم برخورداریم.
نیروهای  ما  امروز  کرد:  تصریح  حیدری   
امام  جانشین  از  اینکه  واسطه  به  ایران  مسلح 
زمان)عج( فرمانپذیری می کنیم، در واقع سرباز 
خداهستیم و سرباز خدا هم همواره در معامله 

با خداست.
 وی تاکید کرد: تالش ما جهاد در راه خداست 
و کشته شدن ما بدون شک شهادت در راه خدا 

محسوب می شود.
امیر  از  تقدیر  با  ارتش  نیروی زمینی  فرمانده   
کاظمی فرمانده پیشین قرارگاه عملیاتی ارتش 
در غرب کشور گفت: امیر کاظمی نمونه واقعی 
و  فداست  جان  مسلمان  و  فداکار  سرباز  یک 

چهره کم نظیری در والیتمداری هستند.
جدید  فرمانده  آریانفر  امیر  همچنین  وی   
قرارگاه عملیاتی ارتش در غرب کشور را درس 

آموخته مدرسه و مکتب والیت خواند.

ایران در میان قدرتمندترین 
اقتصادهای جهان تا سال ۲۰5۰

ادامه از صفحه 1
پایگاه خبری بیزنس اینسایدر در گزارشی به بررسی 
قدرتمندترین اقتصادهای جهان بر مبنای رتبه بندی 
پرایس واتر هاوس کوپرز پرداخته است که عبارتند 

از:
۱- چین: ۵۸.۴۹۹ تریلیون دالر
۲- هند: ۴۴.۱۲۸ تریلیون دالر

۳- آمریکا: ۳۴.۱۰۲ تریلیون دالر
۴- اندونزی: ۱۰.۵۰۲ تریلیون دالر

۵- برزیل: ۷.۵۴۰ تریلیون دالر
۶- روسیه: ۷.۱۳۱ تریلیون دالر

۷- مکزیک: ۶.۸۶۳ تریلیون دالر
۸- ژاپن: ۶.۷۷۹ تریلیون دالر

۹- آلمان: ۶.۱۳۸ تریلیون دالر
۱۰- انگلیس: ۵.۳۶۹ تریلیون دالر
۱۱- ترکیه: ۵.۱۸۴ تریلیون دالر
۱۲- فرانسه: ۴.۷۰۵ تریلیون دالر

۱۳- عربستان سعودی: ۴.۶۹۴ تریلیون دالر
۱۴- نیجریه: ۴.۳۴۸ تریلیون دالر

۱۵- مصر: ۴.۳۳۳ تریلیون دالر
۱۶- پاکستان: ۴.۲۳۶ تریلیون دالر

۱۷- ایران: ۳.۹۰۰ تریلیون دالر
۱۸- کره جنوبی: ۳.۵۳۹ تریلیون دالر

۱۹- فیلیپین: ۳.۳۳۴ تریلیون دالر
۲۰- ویتنام: ۳.۱۷۶ تریلیون دالر
۲۱- ایتالیا: ۳.۱۱۵ تریلیون دالر

۲۲- کانادا: ۳.۱ تریلیون دالر
۲۳- بنگالدش: ۳.۰۶۴ تریلیون دالر

۲۴- مالزی: ۲.۸۱۵ تریلیون دالر
۲۵- تایلند: ۲.۷۸۲ تریلیون دالر
۲۶- اسپانیا: ۲.۷۳۲ تریلیون دالر

۲۷- آفریقای جنوبی: ۲.۵۷۰ تریلیون دالر
۲۸- استرالیا: ۲.۵۶۴ تریلیون دالر
۲۹- آرژانتین: ۲.۳۶۵ تریلیون دالر
۳۰- لهستان: ۲.۱۰۳ تریلیون دالر
۳۱- کلمبیا: ۲.۰۷۴ تریلیون دالر
۳۲- هلند: ۱.۴۹۶ تریلیون دالر

خبر

امروز؛ آغاز رزمایش پیامبر اعظم 11 نیروی 
زمینی سپاه

رزمایش پیامبر اعظم ۱۱ نیروی زمینی سپاه از امروز در منطقه شرق، 
مرکز و شمال شرق کشور آغاز می شود.

به گزارش تسنیم، رزمایش پیامبر اعظم)ص(۱۱ نیروی زمینی سپاه 
از امروز )دوشنبه۲ اسفند( به مدت سه روز درمنطقه  شرق، مرکز و 

شمال شرق کشور آغاز می شود.
بر اساس این گزراش، در محله اول این رزمایش، راکت های پیشرفته 
و مدرن و دقیق زن که به تازگی به سازمان رزم سپاه ملحق شده اند، 
در منطقه مرکزی کشور تست خواهند شد و در مرحله دوم  نیز، 
یگان های پهپادی و توپخانه دورزن نیروی زمینی سپاه توانمندی های 

خود را به نمایش می گذارند.
مخصوص،  نیروی  یگان های  رزمایش  این  آخر  روز  در  همچنین 
یگان های زرهی و هوانیروز سپاه به اجرای عملیات می پردازند و 
عملیات دفاع از کوی و برزن نیز توسط گردان های بیت المقدس و 

امام حسین)ع( بسیج اجرا خواهد شد.

الوروف و تیلرسون درباه توافق هسته ای 
گفت وگو کردند

 
همتای  با  دیدارهایش  در  که  گفت  روسیه  خارجه  وزیرامور 
آمریکایی خود و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره 
توافق  این  حفظ  لزوم  و   ۵+۱ گروه  و  ایران  هسته ای  توافق 

گفت وگو کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی الوروف 
خارجه  امور  وزیر  تیلرسون  رکس  و  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
برای  آلمان  آمریکا در حاشیه نشست گروه جی ۲۰ در  جدید 

اولین بار با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.
الوروف روز شنبه به خبرنگاران گفت: من در دیدار با تیلرسون 
به  مربوط  ازجمله موضوعات  درباره یک سری مسائل مختلف، 
ایران رایزنی کردم. ما گفت وگوهای خود را با این مقدمه شروع 
کردیم که برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( که مسئله برنامه 
هسته ای ایران را حل و فصل کرد، به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: طرف آمریکایی به این توافق پایبند باقی خواهد 
توافق در کنار دیگر  بر اجرای  برای نظارت  به همکاری  ماند و 

طرف های آن ادامه خواهد داد.
الوروف تاکید کرد که تمام طرف های برجام که در سال ۲۰۱۵ 
میان ایران و قدرت های جهانی حاصل شد، باید به تعهدات خود، 

شامل رفع ممنوعیت تجارت با ایران پایبند باشند.
وزیر امور خارجه روسیه همچنین با یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس 
مونیخ  امنیتی  کنفرانس  حاشیه  در  اتمی  انرژی  بین المللی 
بر  نظارت  و  اقدام مشترک  جامع  برنامه  اجرای  درباره  و  دیدار 

فعالیت های مربوط به اجرای این توافق رایزنی کرد.
وی در این باره گفت: آمانو تایید کرد که نظارت بر اجرای توافق 
نشان می دهد که ایران به تعهدات خود عمل می کند و ارزیابی ما 
این است که توافق ادامه خواهد یافت. اما طرف های دیگر توافق 
نیز باید به طور کامل به تعهدات خود پایبند باشند. منظور من، 
لغو کامل محدودیت ها برای همکاری اقتصادی و دیگر روابط با 

تهران است.

شمارش معکوس برای ساکنان کاخ سفید

سیاستهای نابخردانه و سلطه جویانه ترامپ از قانون ضد مهاجرتی 
وی تا اخراج دستیاران ارشد شورای امنیت ملی آمریکا و عزل مشاور 
امنیت ملی، کارشناسان و تحلیل گران مسائل آمریکا را به تامل 

واداشته است
با اینکه خبرگزاریها از تظاهرات سراسری آمریکایی ها در اعتراض 
به دونالد ترامپ و سیاستهای وی خبر می دهند؛ رئیس جمهور 
آمریکا مدعی است که رسانه ها واقعیت را به مردم نمی گویند و برخی 

رسانه های آمریکایی دشمن مردم آمریکا هستند!
دونالد ترامپ در سخنرانی در شهر ملبورن ایالت فلوریدا گفت که 
هدفش از سخنرانی این است که با مردم »بدون فیلتر رسانه های 
جعل کننده اخبار« گفت وگو کند. ترامپ مدعی است که رسانه ها بدون 
داشتن منبع اقدام به انتشار اخبار جعلی می کنند و گزارش هایی ارائه 
می دهند که اوضاع داخلی کاخ سفید را آشفته و نابسامان جلوه بدهند 
در حالیکه: »کاخ سفید دارد به صورت  منظم اداره می شود. بسیار 

منظم.«
دونالد ترامپ در تازه ترین پیام توئیتری خود، با عالی توصیف کردن 
اوضاع در کاخ سفید، باز هم رسانه ها و باراک اوباما، رئیس جمهور 
پیشین این کشور را مسئول نابسامانی کنونی دولت خود معرفی کرد. 
اما بسیاری معتقدند که کابینه ترامپ، مجموعه ای است از سفید 
و  سیاسی  امور  در  چندانی  تجربه  که  افرادی  ثروتمند؛  پوستان 
کشورداری ندارند و مشکالت اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی 
این روزهای آمریکا، گواه این ادعاست، به  صورتی که از زمان روی 
کارآمدن  دونالد ترامپ چند صدایی در دولت جدید به وضوح شنیده 
می شود و کارشناسان و تحلیل گران مسائل آمریکا همگی به آن 
اذعان دارند.  اخیرا سیاستهای نابخردانه و سلطه جویانه ترامپ از 
صدور فرمان جنجالی منع ورود مهاجران مسلمان به آمریکا تا انتخاب 
دختر و داماد ترامپ به عنوان مشاوران وی و هزینه مسافرت  ها و 
خوش گذرانی های ترامپ در یک ماه گذشته، جذاب ترین سوژه های 

کاربران در فضای مجازی بوده است.
اخراج دستیاران ارشد شورای امنیت ملی آمریکا از کاخ سفید به 
علت مخالفت با دونالد ترامپ و عزل مایکل فلین مشاور امنیت ملی 
ترامپ، تعلیق قانون ضد مهاجرتی وی ازسوی دادگاه فدرال این کشور 
و افشای دخالت های روسیه در انتخابات آمریکا از دیگر اخبار دوران 
زمامداری دونالد ترامپ بوده که سیاستمداران را وادار به تحلیل کرده 

است.
شلومو اونیری مدیرکل اسبق وزارت خارجه رژیم صهیونیستی گفته: 
دونالد ترامپ نمونه یک رئیس جمهوری نیست و آمریکا یا هیچ کشور 
دیگری تاکنون رئیس جمهوری شبیه به او به خود ندیده است و 
رفتارها و اقدامات او حاکی از آن است که وی دوران ریاست جمهوری 

خود را به پایان نخواهد رساند.
پروفسور »رونالد فینمن« تاریخدان سرشناس آمریکایی هم دوران 
حضور ترامپ در کاخ سفید را بین ۳۱ تا نهایتا ۱۹۹ روز پیش بینی 

کرد.
خبرنگاری که با افشای رسوایی واترگیت در دهه ۷۰ میالدی باعث 
استعفای ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا شد نیز معتقد 

است دروغ ها و اقدامات ترامپ به مراتب خائنانه تر از نیکسون است.
همچنین در ادامه مخالفت های مردمی با رئیس جمهور جدید آمریکا؛ 
طوماری با ۸۵۰ هزار امضا برای استیضاح ترامپ به دفتر کنگره آمریکا 

تحویل داده شده است. 

خبر

»علی الریجانی« رئیس مجلس شورای اسالمی 
ایران در گفتگو با یک شبکه عرب زبان اعالم کرد: 
در صورتی که طرف مقابل اقدام به لغو توافق 
هسته ای کند، همه چیز به خانه اول بازخواهد 

گشت.
 »علی الریجانی« رئیس مجلس شورای اسالمی 
ایران گفتگویی را با شبکه لبنانی »المیادین« 

انجام داد.
بر اساس این گزارش، وی در جریان این گفتگو 
اظهار داشت: لغو توافق هسته ای از سوی طرف 
ایاالت متحده آمریکا همه چیز را به خانه اول 

بازمی گرداند.
در  همچنین  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 

خصوص روابط میان تهران و مسکو نیز تصریح 
یک  سمت  به  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد: 
پیش  منطقه  در  روسیه  با  استراتژیک  ائتالف 

می رود.
با  ایران  رایزنی  و  مذاکرات  درباره  الریجانی 
عربستان  آنها  رأس  در  و  عربی  کشورهای 
اسالمی  جمهوری  داشت:  اظهار  نیز  سعودی 
ایران از مذاکره با کشورهای عربی و همچنین 

عربستان سعودی استقبال می کند.
وی در همین ارتباط افزود: با این حال ما برای 
این نوع مذاکرات هیچ پیش شرطی قرار نمی 
دهیم و زیر بار هیچ پیش شرطی از سوی طرف 

های مقابل نیز نخواهیم رفت.

مخاطب  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی را قوای سه 
گانه و همه نهادهای اجرایی در حکومت دانست.
حمیدرضا حاجی بابایی در برنامه متن و حاشیه 
شبکه سه سیما گفت: از آنجا که همه نهادهای 
اجرایی در حکومت مخاطب سیاست اقتصاد 
مقاومتی هستند، کسی نمی تواند بگوید منتظر 

بودیم تا ببیینم چه اتفاقی می افتد.
او از کارهای اساسی که در تدوین برنامه ششم 
انجام شده اینگونه یاد کرد که سیاست های کلی 
را کنار هم گذاشتیم و به سمت قانون گذاری 
پیش رفتیم زیرا دریافتیم که دولت باید جلوی 

بی عدالتی را بگیرد.
این نماینده مجلس گفت: حرف اول اقتصاد 
و  شاداب   ، فعال  انسانی  نیروی  را  مقاومتی 
پرنشاط می زند، ما این موضوع را از چند جهت 
مورد بررسی قرار دادیم اول مروری بر وضعیت 
بی سروسامان برخی از نیروها و سپس وضعیت 
ها  فرصت  از  نامتعارف  صورت  به  که  برخی 

استفاده می کنند .
حاجی بابایی افزود: استفاده نامتعارف از فرصت 
های شغلی نه خواسته امام )ره( بود نه رهبری 

و مردم.
او گفت : در کشور گروهی هستند که تحت 
پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند و سقف 
حقوق دریافتیشان از این مراکز ۸۰ هزار تومان 

است.
این نماینده مجلس افزود: بر اساس سیاست 
های اقتصاد مقاومتی وضع معیشت این افراد 
وخیم شناسایی شده و باید مورد حمایت قرار 
گیرند ، باید از استفاده های بی مورد پرهیز 
کنیم تا به همه اقشار کشور رسیدگی شود  که 

به اشتغال و درآمد برسند.
انجام شده در  اقدامات  از دیگر  بابایی  حاجی 
تدوین سیاست های اقتصاد مقاومتی به یکسان 
سازی حقوق بگیران متوسط اشاره کرد و گفت: 
در نظر داریم تا پایان برنامه پنج ساله اختالف 
درصد   ۱۰ از  کمتر  به  را  سطح  این  حقوق 

برسانیم.
او با بیان اینکه هزاران مدیر داریم که حقوق 
متعارف می گیرند ادامه داد: برای اینکه شفافیت 
درکشور ، قوت در نظارت و ارتقا آگاهی مردم 

حاصل شود حقوق مدیران را شفافانه برای مردم 
از طریق سامانه ای مشخص بیان خواهیم کرد از 
ویژگی های برنامه ششم توسعه این است که اگر 
کسی قانون را اجرا نکرد مواخذه و مجازات شود.
این نماینده مجلس افزود: متاسفانه در حرکت 
به سمتی هستیم که برخی می گویند اگر ۷۰ 
میلیون تومان حقوق می گیریم حقمان است  و 
اگر ندهید می رویم که این اشرافی گری است .

های  بخش  در  کرد:  تصریح  بابایی  حاجی 
خصوصی چنین دریافتی هایی حتی اگر چند 
میلیارد هم باشد اشکالی ندارد اما ما از حاکمیت 

حرف می زنیم و بخش های دولتی .
او گفت: وقتی از اختالف هفت برابری حقوق 
مدیران نسبت به حداقل حقوق کارگری صحبت 
کردیم تصویب نشد، ۱۰ برابر هم رای نیاورد و 
در نهایت ۱۴ برابر تصویب شد که تقریبا هم 
متعادل است پس حداقل حقوق را مشخص 
کردیم و بعد آن را ۱۴ برابر افزایش دادیم تا 

میزان دریافتی مدیران دولتی تعیین شود.
این نماینده مجلس افزود: این ۱۴ برابر همه چیز 
را شامل می شود و مدیران دریافتی دیگری جز 
این نخواهند داشت و حتی همین مبلغ را باید 
از طریق فیش حقوقی دریافت کنند در غیر این 
صورت از یک تا دو سال حبس برایشان تعریف 

می شود.
سقف  اگر  بدانند  مردم  گفت:  بابایی  حاجی 
دریافتی را ۱۵ میلیون تومان تعیین می کنیم 
بدان معنا نیست که همه مدیران ۱۵ میلیون 

تومان بگیرند.

او تصریح کرد: البته رئیس جمهور در برخی 
موارد خاص )مدیرانی که در مناطق محروم، 
ویژه و مرزی( خدمت می کنند اجازه داده تا 

این رقم از یک تا ۶۰ درصد افزایش یابد.
پایان  پاداش  مورد  در  مجلس  نماینده  این 
پاداش  برابری  نسبت ۳۰  افزود:  هم  خدمت 
پایان خدمت به حقوق کارکنان به قوت خود 

برجاست .
حاجی بابایی در بخش دیگری از صحبت هایش 
به تکلیف دولت )وزارتخانه ها و دستگاه های 
اجرایی( مبنی بر کاهش ساختار اداری تا ۱۵ 
درصد اشاره کرد و گفت: این تکلیف به معنای 
از  درصد  بلکه ۱۵  نیست  کار  نیروی  تعدیل 
مدیران کل و دارایی های سازمان ها و وزارتخانه 
ها باید تعدیل شود آن هم به منظور افزایش بهره 

وری در راستای اقتصاد مقاومتی .
او افزود : این شامل همه طبقات مدیریتی به غیر 

از مدیران مدارس می شود .
این نماینده مجلس با بیان اینکه سیستم بانک 
ها در برنامه ششم به گونه ای تعریف شده که 
به سمت الکترونیکی شدن بروند گفت: در حال 
حاضر نقدینگی کشور هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان 
است که ۴۵ درصد آن در دل جامعه مسکوت 
مانده و چرخشی ندارد گویی تنها سه لیتر از 

خون بدن در حال گردش است.
حاجی بابایی به بی نظمی فراوان در رابطه میان 
بانک ها و وزارتخانه ها اشاره کرد و افزود: در 
برنامه ششم سیاستی تدوین شده که طبق آن 
همه بانک ها با ابالغ بانک مرکزی ۲۹ هر ماه 

حقوق سازمان ها و وزارتخانه ها را واریز نمایند و 
دیگر عقب و جلویی شکل نگیرد.

او گفت: همه حساب های دستگاه های اجرایی 
بانک  اختیار  در  آنالین  به صورت  باید  دولت 
مرکزی قرار گیرد تا ساعت ۱۲ هر شب رئیس 
بانک مرکزی بتواند برای پول ها برنامه ریزی کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اموال بانک 
مرکزی ۹۰ هزار میلیارد تومان است و این رقم 
شامل پول نقد ، اوراق و مسکوکات می شود 
افزود: متاسفانه این ارقام در سطح جامعه شناور 

است.
حاجی بابایی گفت: وقتی ۲۷ درصد استحکام 
بانک ها  نزد  از چرخه خارج و  اقتصاد کشور 
سپرده گذاری شود، بانک ها بابت این سپرده 
سودی پرداخت می کنند در ازای این سود باید 
فرمولی را تعریف کنند که برای خودشان هم 

بصرفد.
او ادامه داد: اقتصاد مقاومتی با رویکرد درون 
نگری و برون زایی بنا دارد که سرمایه گذاری 
خارجی ها در داخل کشور را توسعه دهد با این 
شرط که بعد از پنج سال ۷۰ درصد از دانش 
فنی فعالیت آنان به داخل کشورمان انتقال یابد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: در برنامه ششم 
قرار است جذابیت از سمت بانکداری به سمت 
تولید تغییر جهت دهد چرا که وقتی سپرده 
گذاری به منظور سود نزد بانک ها انجام شود 
هم بانک ها از بین می روند و هم تولید مملکت 

راکد می ماند.
بابایی در پرداختن به مقوله یارانه ها  حاجی 
گران  با   ، که سال ۸۵  کردیم  بررسی  گفت: 
کردن حامل های انرژی ۸۷ هزار میلیارد تومان 
درآمد کسب شد که قرار بود از آن میزان ۵۰ 
درصد به مردم ، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد 
به دولت تخصیص یابد اما جالب این است که 
سهمی به دولت و تولید نرسید و این رقم به 

خزانه هم وارد نشد.
او افزود: این پول توسط شرکت ها هزینه شده 
بود البته من کسی را مقصر و محکوم نمی کنم 

زیرا این کار وظیفه دیوان محاسبات است.
این نماینده مجلس گفت: اگر مبالغی این چنین 
به مردم ، چرخه تولید و دولت تعلق می گرفت 

عالی می شد .

الریجانی در گفتگو با المیادین مطرح کرد؛

لغو برجام همه چیز را به خانه اول بازمی گرداند

قوای سه گانه و نهادهای اجرایی؛ مخاطب اقتصاد مقاومتی

معاون وزیرنفت با رد عقب نشینی توتال از 
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، از انجام مذاکرات 
و توافق با ۴ شرکت بزرگ جهان به منظور 
توسعه میادین نفت و گاز کشور خبر داد و 

گفت:قراردادها به زودی امضا می شود.
عقب  درباره  مهر  با  گفتگو  در  کاردر  علی 
نشینی توتال از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، 
گفت: اعضای تیم مذاکره کننده توتال فرانسه 
اخیرا به تهران سفر کرده و مذاکرات در حوزه 
های قراردادی و فنی توسعه فاز ۱۱۱ پارس 

جنوبی را دنبال کرده اند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر 
اینکه مسئوالن توتال فرانسه تاکید کرده که 
همکاری با ایران در حوزه صنایع نفت و گاز 
را ادامه خواهند داد، تصریح کرد: این شرکت 
فرانسوی برنامه ریزی برای ساخت اولین پایه 
سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی را آغاز کرده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون هیچ 
گونه نشانه ای مبنی بر عقب نشینی  و کناره 
گیری توتال از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
دیده نمی شود، اظهار داشت: توتال برای آغاز 
پارس   ۱۱ فاز  فراساحلی  تاسیسات  ساخت 
جنوبی حتی پتروپارس را به عنوان شریک 

ایرانی خود انتخاب کرده است.
نفت   ملی  شرکت  مدیره  هیات  عضو  این 
همچنین از توافق نهایی با چهار شرکت بزرگ 
نفتی جهان برای توسعه چهار میدان بزرگ 
تاکنون  افزود:  و  داد  خبر  کشور  گاز  و  نفت 
با شرکت مرسک دانمارک برای توسعه الیه 
نفتی پارس جنوبی، لوک اویل روسیه برای 
توسعه و افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی 
آب تیمور و منصوری، وینترشال آلمان برای 
توسعه ۴ میدان نفتی در غرب کشور، توتال 
فرانسه برای فاز ۱۱ پارس جنوبی به توافق 

رسیده و پیش بینی می شود به زودی قرارداد 
نهایی با این شرکت ها امضا شود.

 کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم 
در نشستی مشترک با »وانگ یوپو« مدیرعامل 
شرکت ساینوپک چین )پیمانکار توسعه فاز 
اول میدان نفتی یادآوران( در تهران با بیان 
اینکه اولویت شرکت ملی نفت ایران در انعقاد 
قرارداد در چارچوب مدل جدید قراردادهای 
نفتی است، گفت: افزایش ضریب بازیافت از 
مخازن نفتی و به کارگیری و انتقال دانش فنی 
به روز از اولویت های شرکت ملی نفت ایران در 
توسعه میدان های مشترک نفت و گاز به شمار 

می رود.
معاون وزیر نفت با اشاره به نزدیک بودن زمان 
برگزاری نخستین مناقصه نفتی توسعه میدان 
حضور  برای  ساینوپک  از  جنوبی،  آزادگان 
در این مناقصه دعوت به عمل آورد و اظهار 
داشت: بر این اساس ایجاد کارگروه مشترک 
در راستای مطالعه میدان های مورد نظر نفت 
و گاز ایران توسط شرکت های خارجی ضروری 

است.
وانگ یوپو مدیرعامل شرکت ساینوپک چین 
هم در این دیدار اشاره به تکنولوژی به روز 
بخش  در  ساینوپک  شرکت  اختیار  تحت 
باالدستی، پایین دستی، پاالیش، پتروشیمی و 
همچنین امتیازات قابل تامل در حوزه حمل و 
نقل دریایی، تاکید کرد: ساینوپک آماده توسعه 

همکاری های نفتی با ایران است.
این مقام ارشد ساینوپک چین، افزود: ساینوپک 
از صنعت نفت ایران برای جذب شیوه مدیریت 
به روز میادین نفتی و دانش فنی جدید حمایت 
خواهد کرد زیرا هم از لحاظ مالی و هم در 
زمینه تامین نیروی انسانی در شرایط ایده آلی 
هستیم و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

 وزیر نیرو گفت: سیستم های اندازه گیری ما 
نشان می دهد حجم سیالب در استان فارس 
بیش از ۲۰۰۰ مترمکعب بر ثانیه بوده است، 
را  سیالب  استان  سدهای  چنانچه  بنابراین 
در  فاجعه  بروز  نمی کردند، مطمئناً  کنترل 

استان حتمی بود.
 حمید چیت چیان در جلسه شورای هماهنگی 
مدیریت بحران استان فارس با اشاره به سلسله 
حوادث غیرمترقبه که در روزهای اخیر اتفاق 
افتاد، اظهار داشت: کشور در روزهای اخیر با 
سلسله خوادث غیرمترقبه و شدیدی از گیالن 
گرفته تا خوزستان، سیتان و بلوچستان، فارس 

و بوشهر روبرو شد.
وی افزود: در روزهای اخیر شاهد بودیم که با 
شدت گرفتن گردوغبار در خوزستان و همراه 
شدن آن با رطوبت، خطوط انتقال و فوق توزیع 
استان دچار مشکل شد و  ما در برخی از نقاط 

شاهد خاموشی بودیم.
وی تصریح کرد: اما با اعزام اکیپ های متعدد 
به استان و آغاز شستشوی مقره ها و پست 
های فوق توزیع استان بالفاصله پس از چند 
ساعت کار مداوم مشکالت برطرف شد و آب و 

برق خوزستان به پایداری دوباره رسید.

وزیر نیرو ادامه داد: همچنین با فاصله یکی 
دو روز در گیالن شاهد بارش شدید برف و 
طوفانی با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت بودیم 
که این امر باعث آسیب به حدود ۱۶۰۰ دکل 
و تیر برق و همچنین پارگی ۲۴۰۰ کیلومتر از 

خطوط برق در سطح استان شد.
به  توجه  با  خوشبختانه  کرد:  تأکید  وی 
از  انجام شده در زمان قبل  پیش بینی های 
امدادی  های  اکیپ  استقرار  و  حوادث  وقوع 
و همکاری استان های مجاور با استان هایی 
و  بودند،  گرفته  قرار  بحران  معرض  در  که 
البته همیاری نیروهای سپاه و بسیج از میزان 

خسارت ها کاسته شد.
چیت چیان تأکید کرد: البته از نقش بسیار 
مهم و موثر سدها بویژه در استان هایی چون 
بوشهر یا فارس در مهار سیالب های شدید این 

استان ها نباید گذشت.
اندازه گیری  وی تصریح کرد: سیستم های 
استان  در  سیالب  حجم  دهد  می  نشان  ما 
فارس بیش از ۲۰۰۰ مترمکعب بر ثانیه بوده 
است، بنابراین چنانچه سدهای استان سیالب 
را کنترل نمی کردند، مطمئناً بروز فاجعه در 

استان حتمی بود.  

معاون زنگنه خبر داد؛

جزئیات توافق با ۴ شرکت بزرگ نفتی جهان
وزیر نیرو تشریح کرد،

اقدامات مدیریت بحران درمقابل حوادث غیرمترقبه
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حمایت از شرکت های دانش بنیان در دستور کار بورس
رئیس سازمان بورس گفت:بازار سرمایه فرصت های خوبی برای تامین مالی 
شرکتهای دانش بنیان فراهم کرده و دولت نیز می تواند با تخصیص بودجه 

در قالب ضمانت اتمام پروژه های علم محور،از آنها حمایت کند.
شاپور محمدی در دیدار با سورنا ستاری، معاون رئیس جمهور با تاکید به 
نقش مهم شرکت های دانش بنیان عنوان کرد: یکی از مهمترین کارویژه 
های بازار سرمایه بحث تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشور با هدف 
افزایش توان تولید کاال و خدمات است و بدون شک شرکت های دانش 

بنیان نیز از این امر مستثنی نیستند.
به گفته مدیر ارشد بازار سرمایه کشور، توسعه اقتصادی در همه دنیا از 
جمله ایران به تکنولوژی وابسته شده و حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و تامین نیازهای مالی این بنگاه های اقتصادی، نه تنها سود دهی آنها را 
ضمانت می کند بلکه اقتصاد کشور از آن منتفع می شود. رئیس سازمان 
بورس با تاکید بر اینکه امروز بازار سرمایه کشور فرصت های بسیار خوبی 
برای تامین مالی شرکت های دانش بنیان فراهم کرده است، افزود: دولت 
نیز می تواند با تخصیص بودجه در قالب ضمانت اتمام پروژه های علم محور، 

از شرکت های دانش بنیان حمایت کند.
محمدی ادامه داد: به عنوان مثال صندوق نوآوری و شکوفایی می تواند 
بخشی از ریسک طرح های دانش محور را بپذیرد و در صورتی که پروژه به 

بازدهی الزم نرسید درصدی از زیان آن جبران شود.
سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد البته پذیرش ریسک طرح های دانش 
محور به معنای پرداخت حتمی مبلغ ضمانت شده نیست و بسیاری از این 
پروژه ها به بازدهی الزم خواهند رسید و در واقع نیازی به پرداخت ریسک 

های تضمین شده نخواهد بود.

بازنشستگی 1۰ هزار مشاور و مربی تربیتی

تا 3سال آینده
 مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش از بازنشستگی ۱۰ 
هزار مربی تربیتی و مشاور طی سه سال آینده خبر داد و گفت: به دنبال 
دریافت ردیف های استخدامی جدید هستیم تا بتوانیم مشکل کمبود نیرو 

را برطرف کنیم.
مناسبت  به  که  خبری  نشستی  در  شکوهی  مسعود  ایسنا،  گزارش  به 
فرارسیدن سالروز تاسیس امور تربیتی و هفته تربیت اسالمی برگزار شد، 
گفت: فعالیت ها را در استان ها و مناطق متمرکز کردیم و متولی برگزاری 

همایش ها و برنامه ها استان ها هستند.
وی افزود: در سال تحصیلی جاری تالش شد تا  تمام حوزه های مرتبط با 
آموزش و پرورش را به سمت نگاه معطوف به تربیت سوق دهیم و حداکثر 
ظرفیت برای پوشش مربی  و مشاور را داشته باشیم؛ اگرچه با کسری نیرو 

روبروییم و امیدواریم بتوانیم آن را مرتفع کنیم .
وی به بازنشستگی تعداد زیادی از مربیان و مشاورین تربیتی مدارس در سه 
سال آینده اشاره کرد و گفت: طی سه سال آینده  ۱۰ هزار مربی و مشاور 
ما بازنشسته می شوند و انتظار هست برای جایگزینی این نیروها، برنامه 
ریزی صورت بگیرد و بتوانیم نیروهای تازه نفس تربیت و وارد سیستم کنیم.
مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 
طی سه سال آینده بیش از ۱۰ هزار نفر بازنشسته می شوند عنوان کرد: با 
کمبود نزدیک به ۱۸ هزار مشاور و ۱۰۰ هزار مربی تربیتی مواجهیم. در 
حال حاضر نزدیک به ۴۵ هزار مربی و معاون پرورشی و ۱۸ هزار مشاور 

در مدارس داریم.
شکوهی ادامه داد: سهمیه استخدامی ۱۰ هزار نفری امسال، حدنصاب الزم 

را ندارد و دنبال ردیف  های استخدامی جدید  هستیم.
وی در ادامه دانش آموزان را مخاطب قرار داد و اظهار کرد: در روند هدایت 
تحصیلی، به دانش آموزان می گوییم که امین ترین مشاور بعد از خانواده، 
مشاور مدرسه است. او مالک های مختلفی را در هر فرد بررسی می کند 
که توانمندی، رغبت، استعداد و ارزش های مدنظر دانش آموز از این جمله 
اند. مشاور توصیه هایی ارائه می کند اما الزامی برای ورود یک دانش آموز 

به رشته خاصی نداریم.
مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه همه 
مشاوران ملزم هستند برای هدایت تحصیلی دو سه جلسه توجیهی برای 
خانواده و یک جلسه ۴۵ دقیقه ای برای هر دانش آموز برگزار کنند گفت: 
این خدمات رایگان هستند.  ۳۲ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی در 
مراکز استان ها و ۷۰۰ هسته مشاوره منطقه ای داریم که به دانش آموزان 

خدمات رایگان ارائه می کنند.

پایان ماه عسل ترامپ و پوتین
دولت روسیه امیدوار بود که با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا فصل تازه ای در روابط دو کشور آغاز شود. اکنون به 
نظر می رسد که مقامات روس به این نتیجه رسیده اند که نباید روی 

اظهارات ترامپ حساب کرد.
رئیس  عنوان  به  ترامپ  دونالد  کار  وله، شروع  دویچه  گزارش  به 
جمهوری ایاالت متحده برای دولت روسیه آغاز فصل تازه ای از روابط 
میان دو کشور به شمار می رفت. البته در این زمینه هیچ گونه بیانیه 
رسمی منتشر نشد اما اظهارنظرهای سیاستمداران و دیپلمات های 

بلندپایه روسی بیانگر چنین برداشتی بود.
در  آمریکا  جدید  جمهوری  رئیس  سخنان  خوشبینی،  این  علت 
مبارزات انتخاباتی بود. او بارها از بهبود روابط با مسکو سخن گفته و 
حتی والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را »رهبری قدرتمند« 

توصیف  می کرد.
ترامپ  از  تمجید  و  تعریف  به  نیز  روسی  مقامات  مقابل،  در 
استعداد«  با  و  بسیار درخشان  را »فردی  او  پوتین  می پرداختند. 
می نامید و رئیس کمیسیون امور بین المللی دوما معتقد بود که 
»باید از دموکرات ها با آن ایدئولوژی لیبرالی ترسید« و از همکاری با 

یک »تاجر و عملگرا« )ترامپ( استقبال کرد.
به گزارش وب سایت خبری »اسپوتنیک« تقریبا همزمان با ادای 
سوگند دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، سرمایه گذاری 
در اوراق بهادار روسیه باال رفت. بر اساس این گزارش، روسیه از 
زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری تا اوایل 
جلب  خود  به  سرمایه   دالر  میلیون   ۷۰۰ حدود   ۲۰۱۷ فوریه 

کرده است.

قاسمی:
حکم دادگاه کانادا علیه ایران مردود 

است
اخیر  درمورد حکم  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
اسالمی  جمهوری  علیه  کانادا  »انتاریو«  دادگاه 
ایران، گفت: این حکم مغایر با اصول بدیهی حقوق 

بین الملل و مردود است.
به گزارش مهر، »بهرام قاسمی« سخنگوی وزارت 
امورخارجه در پاسخ به سؤالی درمورد حکم اخیر 
دادگاه »انتاریو« کانادا علیه جمهوری اسالمی ایران 
اظهار داشت: این حکم مغایر با اصول بدیهی حقوق 
بین الملل در رابطه با مصونیت قضایی دولت ها و 

اموال آنها بوده و غیر قابل قبول می باشد.«
وی افزود: »متأسفانه قاضی کانادایی بدون توجه به 
مقررات بین المللی و اصل برابری دولتها اقدام به 

صدور این حکم کرده که از نظر ما مردود است.«
قاسمی همچنین گفت: »جمهوری اسالمی ایران 
پیش از این مراتب اعتراض رسمی خود را در این 
زمینه از طریق مجاری ذیربط به دولت کانادا اعالم 
داشته و حق خود را برای پیگیری اقدامات سیاسی 

و حقوقی در این زمینه محفوظ می دارد.«

هشدار فرانسه درباره سیاست
 تفرقه افکنانه آمریکا

وزیر خارجه فرانسه : آمریکا ظرفیت آن را ندارد که 
به منافعی که اتحادیه اروپا به اعضای خود می دهد 

لطمه بزند.
وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با روزنامه ژورنال 
دیمانش گفت هرگونه تالش آمریکا برای شکاف 
انداختن میان اروپایی ها محکوم به شکست است 
چرا که آمریکا فاقد ظرفیت ضربه زدن به منافعی 

است که اتحادیه اروپا برای اعضای خود دارد.
ارو در  ژان مارک  داد:  رویترز گزارش  خبرگزاری 
پاسخ به سوالی درباره فقدان وحدت اروپایی ها در 
رابطه با نگاه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به 
مسایل جهانی گفت وضعیت در حال تغییر است 
خصوصا به علت »حمالت مکرر« ترامپ علیه اروپا.

وی گفت: »شرط می بندم هیچگونه تالش برای 
کارگر  اروپا  در  و حکومت کردن  انداختن  تفرقه 
به  ندارد که  را  آن  آمریکا ظرفیت  افتاد.  نخواهد 
منافعی که اتحادیه اروپا به اعضای خود می دهد 
لطمه بزند.« وی افزود:»حتی ترزا می )نخست وزیر 
انگلیس( نیز به رغم برگزیت وادار به گفتن این شده 
است که به نفع آمریکاست که یک اروپای قوی به 

عنوان شریک خود داشته باشد.«
مداخله  گونه  هیچ  فرانسه  گفت  همچنین  ارو 
خارجی را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور 
در آوریل و مه نمی پذیرد چه از جانب آمریکا چه 
روسیه. وی گفت برخی ممکن است تلویحا بگویند 
آمریکا و روسیه قصد تضعیف اتحادیه اروپا را دارند.

وی گفت روسیه ترجیح خود را درباره نامزدهای 
دست راستی نظیر فرانسوا فیون و ماری لوپن اعالم 
کرده است و امانوئل ماکرون که نامزد مستقل است 

نیز هدف حمله سایبری قرار گرفته است.
وی گفت: »این گونه دخالت در زندگی دمکراتیک 
فرانسه پذیرفتنی نیست. فرانسه نخواهد پذیرفت. 
تحمیل  را  خود  انتخاب  آنها  نمی پذیرد  فرانسه 

کنند.«

پیش فروش غیر قانونی خودروهای 
وارداتی

رئیس اتحادیه فروشندگان پیش فروش خودروهای 
خارجی از سوی واردکنندگان غیرقانونی است .

سعید موتمنی؛برخی وارد کنندگان خودرو به نام 
نمایندگی شرکتهای خارجی با جمع اوری نقدینگی 

مردم اقدام به واردات خودرو می کنند.
وی افزود : درحال حاضر این نمایندگی ها با پول 
مردم خودرو را وارد می کنند و با تأخیر چند ماهه 
تحویل می دهند که این رویه به زیان مصرف کننده 
است.   موتمنی با اشاره به تفاوت قیمت ۱۰ تا 
۱۵ میلیون تومانی خودروهای خارجی عرضه شده 
از سوی واردکنندگانی که نام نمایندگی شرکتهای 
های  شرکت  افزود:  کشند،  می  یدک  را  بزرگ 
خودروسازی دارنده نمایندگی اصلی باید خط تولید 
یا مونتاژ این خودروها را در ایران راه اندازی کنند 

در حالی که فقط نقش واسطه را ایفا می کنند. 
تولید  اندازی خط  راه  در صورت  موتمنی گفت: 
 ۴۰ تا   ۳۰ آنها  قیمت  ایران  در  خارجی  خودرو 

درصد در بازار کاهش می یابد. 
به  اشاره  با  خودرو  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
افزایش نظارت واحدهای کنترل کننده  ضرورت 
خودرو افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید 
دلیل این رویه فعالیت نمایندگی های خودروهای 

خارجی را در ایران بررسی و ساماندهی کند.

صدور بیش از 18میلیون کارت ملی 
هوشمند در کشور

احوال  ثبت  سازمان  رییس  و  وزیر کشور  معاون 
کشور: بیش از ۱۸میلیون کارت ملی هوشمند در 

کشور صادر شده است.
معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال در 
مراسم تکریم و معارفه مدیر کل ثبت احوال استان 
اصفهان گفت : پیش بینی می شود در آینده ای 
سال  باالی ۱۵  ایرانی  میلیون  برای ۶۵  نزدیک 

کارت ملی هوشمند صادر شود.
آقای حمیددرخشان نیا، با بیان اینکه پایگاه های 
اطالعات جمعیتی این سازمان در ۲۰۰ هزار نقطه 
کشور، آماده خدمت رسانی به مردم است افزود: 
خدمت صادقانه، والیت مداری و مدیریت جهادی 

سرلوحه فعالیت تمامی کارکنان ثبت احوال است.
وی با اشاره به اینکه این سازمان در ثانیه بیش از ۶ 
میلیون اطالعات را به ادارات و ارگان های متخلف 
کشور ارسال می کند گفت : ۱۳۰ اداره و ارگان از 
محاکم دادگستری گرفته تا بیمه ها و آستان قدس 
رضوی به پایگاه اطالعات جمعیتی متصل هستند.

مدیرکل سابق ثبت احوال استان هم در این مراسم 
با اشاره به اینکه مدیریت درنظام جمهوری اسالمی 
باید روحیه انقالبی گری داشته باشد، گفت : یک 
مدیر انقالبی نباید به دنبال رضایت همه باشد  ، 
خدمت صادقانه مهم ترین اصلی است که باید به 

آن توجه شود.

خبرخبر

احضار متهم 
به  بدینوسیله  بودن  المکان  مجهول  بعلت  آدک  ماده ۱۷۴ ق  باستناد 
متهم  حامد حسین پور  اعالم می گردد که یعقوب مددی فرد  علیه 
۶ب/۹۵۱۳۴۳  بکالسه  پرونده  و  نموده  شکایت  سرقت  باتهام  نامبرده 
در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران صادقیه مطرح رسیدگی 
می باشد مراتب طی یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم ظرف مهلت 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی به این شعبه 

مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود 
۴1306۴/م الف    بازپرسی شعبه 6 دادسرای ناحیه 5 تهران

احضار متهم
بموجب پرونده کالسه بایگانی ۹۵۱۱۴۶  در شعبه ۱۱ بازپرسي دادسراي 
ناحیه ۱۸ شهید مطهري ،  یوسف عبدی باتهام سرقت یک دستگاه گوشی 
تلفن همراه  تحت تعقیب کیفري مي باشد که به علت مجهول المکان 
بودن متهم طبق ماده ۱۷۴ ق آدک مراتب یک نوبت دریکي از جراید 
انتشار  تاریخ  از  ماه  نامبرده ظرف یک  کثیراالنتشار آگهي مي شود که 
آگهي در این بازپرسي جهت تحقیق و دفاع از اتهام انتسابي به خود حاضر 

شود در صورت عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهدشد .
۴13061/م الف بازپرس شعبه 11 دادسراي ناحیه 18 تهران 

 »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران در 
نشستی در کنفرانس امنیتی مونیخ در پاسخ به 
سئواالت تاکید کرد: جامعه بین المللی در ارتباط با 
»برجام«، بدهکاری زیادی به ایران دارد.ایران تاثیری 
از تهدیدها نمی پذیرد و بخوبی در برابر احترام پاسخ 

می دهد اما در برابر تهدید پاسخ نمی دهیم.
 

در  خود  سخنرانی  پایان  از  پس  دیروز  ظریف   
کنفرانس امنیتی مونیخ به سئواالت خبرنگاران پاسخ 
داد. از جمله در پاسخ به سئوالی درباره پیمان منع 
جامع آزمایش های هسته ای )CTBT( با بیان 
اینکه ایران عضوی از تمام هماهنگی های مختلف 
جهانی در خصوص منع گسترش سالح های کشتار 
جمعی بوده است، گفت: این در حالی است که ایران 
هنوز مزایای عضویت در این ابزارهای بین المللی را 

دریافت نکرده است. 
وزیر امور خارجه افزود: ابزارهای بین المللی بر اساس 
یک معامله )بده بستان( کار می کند که بین دولت 
و جامعه بین المللی ایجاد می شود برای مزایای 
دوجانبه و همچنین اقدامات تنبیهی در صورت عمل 
نکردن به تعهدات؛ اما در وضعیت کنونی روابط بین 
المللی عضویت در ›ان پی تی‹ هیچ مزیت مثبتی 
ایجاد نمی کند،. طرف های غیرعضو ان پی تی 
هستند که از تهدید هسته ای ایران صحبت می 
کنند؛ آنها بزرگترین تهدید هسته ای علیه جامعه 
بین المللی هستند اما با گستاخی از تهدید هسته 
ای ایران سخن می گویند در حالی که تمام ساز و 
کارها برای اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته 

ای ایران وجود دارد. 
ظریف گفت: ما باید به این معامله برسیم و زمانی 
که این معامله وجود داشته باشد ، ایران چیزی برای 
پنهان کردن ندارد. زیرا پیمان CTBT ›سی تی بی 
تی‹ )پیمان جامع منع آزمایش هسته ای( زمانی قابل 
اجراست که شما به مرحله ای برسید که بخواهید 

سالح هسته ای آزمایش کنید. 
وی تاکید کرد: ما نه تنها تحت ›ان پی تی‹ هرگز 
بلکه طبق  تولید نخواهیم کرد،  سالح هسته ای 
›برجام‹ تعهد کرده ایم که هرگز به دنبال تولید سالح 
هسته ای نباشیم. بنابراین این امری قطعی است اما 
برای رفتن یک گام باالتر و ایجاد سطح بیشتری 
از اعتماد، باید مزایای متقابل از وضعیت کنونی را 
دریافت کنیم و به نظرم جامعه بین المللی بدهکاری 

زیادی به ما دارد. 
به گزارش ایرنا، ظریف در پاسخ به خبرنگار شبکه 
»زی دی اف« آلمان که سئوال کرد »آیا در این 
مایل  ای  منطقه  وگوی  پیشنهادی گفت  مجمع 

هستید که اسرائیل باشد؟« گفت: درباره گفت وگوی 
منطقه ای گفتم که خواست ما اندک و متواضعانه 
است. تمرکز من روی منطقه خلیج فارس است؛ ما 
مشکالت کافی در این منطقه داریم و باید گفت و گو 
را با کشورهایی شروع کنیم که »برادر« می نامیم. 
ما در اسالم یکدیگر را »برادر« می نامیم. ما باید به 
مشکالت و تصورات مشترکی که منجر به نگرانی ها 
و خشونت در منطقه شده است، بپردازیم؛ خوشحال 
خواهم شد اگر بتوانیم در این کار موفق شویم و ایران 
آماده است با همه همسایگان در منطقه خلیج فارس 

تعامل کند. 
وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به خبرنگار ›دیده 

بان حقوق بشر‹ درباره ›حمایت ایران از سوریه و اقدام 
ایران برای جلوگیری از حمالت به غیرنظامیان، گفت: 
البته فاجعه انسانی در سوریه بسیار وحشتناک است 
؛ آنچه برای کودکان رخ می دهد و تمام پیامدهای 
این فاجعه انسانی برای تمام جامعه بشریت یک 

شرمساری است. 
وی افزود: استفاده از سالح شیمیایی قابل چشم 
پوشی و اغماض نیست. نقض قوانین جنگ هرگز با 
هیچ بهانه ای قابل توجیه نیست. ایران اولین کشوری 
است که کاربرد سالح شیمیایی توسط هر کسی را 
محکوم می کند. متاسفانه در حالی که به پیشرفت 
هایی رسیدیم و ایران نقش مهمی در رسیدن به 

خلع سالح هسته ای در سوریه داشت، متاسفانه 
سازمان های تروریستی النصره و داعش هنوز سالح 
شیمیایی در اختیار دارند و این برای کل جامعه بین 
المللی مهم است که به این مساله بپردازد. حتی در 
گزارش های آمریکا دیده ایم که این سازمان های 
تروریستی به کاربرد سالح هسته ای متوسل شده 
اند و مهم است که به این مساله بپردازیم همانطور 
که در گذشته به این مساله کابرد سالح هسته ای 

پرداخته ایم. 
به خبرنگار  پاسخ  در  این جلسه  ادامه  در  ظریف 
›واشنگتن پست‹ درباره تهدیدات دولت ترامپ علیه 
ایران و تاثیر آن بر برجام ، گفت: درباره تهدیدات 
آمریکا من توییت کرده ام چنانکه توییت کردن این 

روزها ُمد است!
به گزارش ایرنا، در این هنگام حاضران در نشست 

خندیدند. 
وزیر امور خارجه افزود: ایران تاثیری از تهدیدها نمی 
پذیرد. ایران بخوبی در برابر احترام پاسخ می دهد اما 
در برابر تهدید پاسخ نمی دهیم. همگان ما را به مدت 
سالها آزمایش کردند. مفهوم تحریم های فلج کننده 
را به یاد دارید. تحریم های فلج کننده، ۱۹ هزار و 
۸۰۰ سانتریفیوژ ایجاد کرد. زمانی که آن تحریم ها 
اعمال شد ما کمتر از دو هزار سانتریفیوژ داشتیم ؛ 
زمانی که آمریکا به مذاکره آمد ما ۲۰ هزار سانتریفیوژ 
داشتیم و هدف تحریم ها این بود که ایران را وادار 

کند سانتریفیوژ نداشته باشد. 
ظریف تاکید کرد: بنابراین، ایران به تهدید و ارعاب 
بخوبی جواب نمی دهد ما به تحریم جواب نمی 
دهیم اما بخوبی به احترام متقابل جواب می دهیم. ما 
بخوبی به ترتیباتی برای رسیدن به سناریوهای قابل 
قبول متقابل جواب می دهیم چنانکه با برجام این 
کار را کردیم. این درسی است که تاریخ به همه ما 

یاد داده است. 
ظریف در پاسخ به سئوال این خبرنگار آمریکایی که 
پرسید ›اگر به فرض بخواهید سالح هسته ای بسازید 
چه مدت طول می کشد؟‹ گفت: ما به هیچ وجه قصد 
ساخت سالح هسته ای را نداریم، بنابرین تا ابد برای 
ایران طول می کشد که بمب هسته ای بسازد. برخی 
ها دوست دارند بگویند که زمان ›گریز هسته ای‹ 
را به یک سال افزایش داده اند؛ بگذارید خوشحال 
باشند. حرف من ساده است: اعتقاد داریم که سالح 
هسته ای امنیت ما و امنیت هیچ کسی را افزایش 
نمی دهد. اکنون زمان آن است که نابودی سالح های 
هسته ای دیگران را آغاز کنیم نه اینکه دیگران نیز 
وارد باشگاه هسته ای بشوند زیرا این باشگاه، باشگاه 

ایمنی نیست.

ظریف:ما به احترام متقابل پاسخ می دهیم
جامعه بین المللی در برجام، بدهکاری زیادی به ایران دارد

بر اساس  انتخابات کشور، گفت:   رئیس ستاد 
ماه  فروردین  از ۲۲  شده  بندی  زمان  جدول 
دوره  دوازدهمین  برگزاری  روند  آینده  سال 

انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود.
علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور 
با  برنامه »بدون خط خوردگی«  با  در گفتگو 
بیان اینکه بر اساس قانون فعلی شوراها، ثبت 
و  شهر  شورای  انتخابات  دوره  پنجمین  نام  
روستا از سی ام اسفند ماه آغاز می شود، اظهار 
جاری،  سال  اسفندماه  هشتم  روز  در  داشت: 
روند برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس 
آغاز خواهد شد و بر این اساس، فرمانداری ها 
باید اقدام به تشکیل هیأت های اجرایی کنند.

وی افزود: بر اساس جدول زمان بندی شده از 
۲۲ فروردین ماه سال آینده نیز روند برگزاری 
دوازدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوری 

آغاز می شود.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه در ۲۹ 
دوره  دوازدهمین  آتی،  سال  ماه  اردیبهشت 
دوره  پنجمین  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا برگزار 
تاریخ در چند حوزه  می شود گفت: در همین 

انتخابیه نیز همزمان با دو انتخابات مورد اشاره، 
انتخابات میان دوره ای مجلس برگزار می شود.
اینکه  بیان  با  کشور  انتخابات  ستاد  رئیس 
را  قوانین خاص خود  انتخابات  این  از  هریک 
کشور  وزارت  انتخابات  سه  هر  برای  و  دارد 
را  الزم  تمهیدات  انتخابات  مجری  عنوان  به 
اندیشیده است، ادامه داد: طبق قانون، نظارت 
انتخابات  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  بر 
مجلس شورای اسالمی بر عهده شورای نگهبان 
و  شهر  شوراهای  انتخابات  بر  نظارت  و  است 
بر  نظارت  مرکزی  هیأت  عهده  بر  نیز  روستا 
انتخابات که از سوی مجلس شورای اسالمی 

انتخاب شده اند، است.
با روند  ارتباط  ارائه توضیحاتی در  با  احمدی 
نحوه  و  اشاره  مورد  انتخابات  سه  برگزاری 
کشور  وزارت  داد:  ادامه  ها  صالحیت  بررسی 
را  انتخابات  سه  این  تا  دارد  الزم  آمادگی 
مدیریت کند و ُمر قانون اجرا شود. در همین 
های  فرمانداری  و  ها  استانداری  به  چارچوب 
و  داده شده  های الزم  آموزش  سراسر کشور 
آن ها  اختیار  در  نیاز  مورد  های  دستورالعمل 

قرار گرفته است.

رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد:

آغاز روند انتخابات ریاست جمهوری از ۲۲ فروردین

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جمع 
مسئوالن و کارکنان ارتباطات مردمی نیروهای 
مسلح گفت:انجام خدمت و پاسخگویی به نیازها 
از اعمال هرگونه  باید به دور  و مطالبات مردم 
تبعیض ، منت گذاری و بهنگام ، عقالیی ، موثر ، 
با حفظ عزت و کرامت انسانی آنان باشد ، رعایت 
این اصول می تواند در رضایت مندی مردم نقش 

بسیار داشته باشد.
سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان با بیان اینکه 
صرف حضور فیزیکی کارکنان اصل نیست بلکه 
باید با دل و جان در خدمت سازمان و اهداف 
آن باشند افزود: خدمت به مردم نوعی عبادت و 
فضیلت تلقی می شود که باید خالصانه و با حضور 
قلب صورت گیرد تا عالوه بر حل مشکالت مردم 

به عنوان باقیات الصالحات باقی بماند.
وزیر دفاع با بیان اینکه در مواردی که به دالیل 
منطقی نمی توانیم نیاز متقاضی را بر طرف کنیم 
باید با احترام و خوش رویی و محبت وی را قانع 
نمائیم افزود: این رویکرد مانع از ایجاد نارضایتی و 

سردر گمی آنان خواهد شد.
سردار دهقان بهره برداری از آخرین دانش ها و 
فناوری های روز دنیا برای پاسخگویی به مردم 

را از الزامات این مهم بر شمرد و گفت:باید به 
شکلی مدیریت کنیم که فرد با کمترین مراجعه 
فیزیکی بتواند پاسخ درخواست ها و نیازهای خود 

را دریافت کند.
وزیر دفاع با اشاره به اینکه عدالت به این معنا 
است که هر ذی حقی به حقش برسد و حق به 
حق دار برسد تصریح کرد:رعایت عدالت و پرهیز 
از پارتی بازی و تبعیض از عوامل ایجاد رضایت 
مندی در مردم به شمار می رود و اصوالً ایجاد 
سالمت اداری و از بین بردن فساد و تبعیض در 
همه زمینه ها یکی از اهداف انقالب اسالمی و از 

آرمان های رهبران آن بوده است.
از  تشکر  و  قدردانی  با  پایان  در  دهقان  سردار 
فعاالن حوزه ارتباطات مردمی نیروهای مسلح که 
با اخالق حسنه و سعه صدر در حل مشکالت 
کارکنان نیروهای مسلح و مردم و پاسخگویی به 
نیاز آنان گام بر می دارند اظهار داشت:به فرمایش 
حضرت امام موسی کاظم)ع( کسانی که برای 
نیاز های مردمی تالش می کنند در  برآوردن 
روز قیامت در امن و امان به سر می برند و ما از 
خداوند می خواهیم همه ما را شامل این حدیث 

شریف قرار دهد.

وزیر امور خارجه: تحریم بهترین شیوه برای تعامل 
با ایران نیست و بهترین راه برای تعامل با ما، احترام 

متقابل است.
در  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
سخنرانی خود در کنفرانس  امنیتی مونیخ گفت: 
برخی افکار و اندیشه ها را با شما درباره انتقال در نظم 
جهانی پسا غربی و آثار آن در غرب آسیا در میان 
می گذارم . ظریف گفت : بر این باورم که نیاز فوری 
امروز همانا تحول ادراکی متناسب با انتقال در سطح 
واقعیاتی که رویکردهای  افزود:  جهانی است.  وی 
متنی بر حاصل جمع صفر را به چالش کشید ، بر 
گرایش های هژمونیک منطقه ای و جهانی فائق آمده 
و در قالب بندهای ساختگی و حقایق جایگزین را کنار 
نهاده است. وی افزود باید به این حقیقت برسیم که 
در دنیای جهانی شدن، تحقق امنیت به قیمت ناامنی 

دیگران، ادعایی غیر واقعی و حتی بی ربط است.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: در جهانی که 

بازیگران امنیت متحد شده و بازیگران غیر دولتی 
در  منفی-  عمدتا  -گرچه  مالحظه  قابل  جایگاهی 
به  قدرتی  هیچ   ، اند  یافته  جهانی  امنیت  عرضه 
تنهایی - هر چند با قدرتی غیرقابل مقایسه - یا 
حتی مجموعه ای از قدرت های عمده نمی توانند 
به چالش های منطقه ای و جهانی از طریق حذف یا 
سرزنش دیگران فائق آیند. وزیر خارجه کشورمان در 
ادامه افزود: ایران نخستین کشوری بود که استفاده از 
سالح شیمیایی را در سوریه محکوم کرد. ایران برای 
مقابله با هر تهدیدی که ممکن است با آن روبرو شود، 
آمادگی کامل دارد.  تحریم بهترین شیوه برای تعامل 
با ایران نیست و بهترین راه برای تعامل با ما، احترام 

متقابل است. 
ما معتقدیم سالح هسته ای نمی تواند امنیت ما یا 
هر کشور دیگری که آن را در اختیار دارد، تامین 
کند.   جهان باید درک کند زمان رهایی کامل از 

سالح هسته ای فرا رسیده است.

وزیر دفاع:

پاسخگویی به مردم،موثر و با حفظ کرامت انسانی باشد

آمادگی ایران برای مقابله با هر نوع تهدید

نخست وزیر عراق دیروز آغاز عملیات آزادسازی 
غرب موصل را اعالم کرد. در این راستا نیروهای 
امنیتی عراق در ساعات اولیه آغاز عملیات توانستند 
چند روستا را آزاد کرده و بر نیروگاه برق اصلی 

منطقه تسلط یابند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه 
می آییم«  »نینوا  عملیات  فرماندهی  عراق،  نیوز 
دیروز از آزادسازی دو روستا در ساحل راست در 
اولین مژده پیروزی در  تا  غرب موصل خبر داد 

آغاز عملیات باشد.
سرلشگر عبداالمیر یاراهلل، فرمانده عملیات »نینوا 
می آییم« امروز در بیانیه ای اعالم کرد، فرماندهی 
یگان نهم ارتش توانست دیروز روستای باخیره در 

غرب ساحل راست را آزاد کند.
وی همچنین از آزادسازی روستای عذبه در جاده 

الزاکه در جاده قدیم  بغداد و روستای  موصل - 
حمام العلیل - موصل خبر داد.

بر  همچنین  امنیتی  نیروهای  داد:  ادامه  یاراهلل 
و  یافتند  تسلط  الزاکه  در  برق  اصلی  نیروگاه 
پرچم عراق را بر فراز ساختمان های آن به اهتزاز 

درآوردند.
عبداالمیر یاراهلل افزود، نیروهای مسلح با روحیه 
عالی به رویارویی با اهداف مشخص در عملیات 

آزادسازی غرب موصل می روند.
سرلشگر یاراهلل تاکید کرد: نیروهای مسلح، ارتش، 
حال  در  شعبی  حشد  و  فدرال  پلیس  نیروهای 

حاضر وارد درگیری های شرافتمندانه شده اند.
نیروهای پلیس  المیادین گزارش داد،  همچنین 
فدرال دست به گلوله باران شدید به اطراف روستای 
البوسیف به منظور فراهم سازی شرایط ورود به 

روستا زدند. نیروهای پلیس فدرال موفق شدند 
یک خاکریز را در مسیر بغداد موصل در نزدیکی 

الغزالنی ایجاد کنند.
به گزارش این شبکه ماهواره ای، حشد شعبی اعالم 
کرد، لشگر ۲۶ با حمایت یگان نهم زرهی از منطقه 
العربید به سمت غرب موصل در حال پیشروی 
هستند و خطوط دفاعی داعش را درهم شکستند.

بازرسی  ایست  مرکز  عراقی  نیروهای  همچنین 
العقرب و روستای ساده الحیالیین در غرب موصل 

را آزاد کردند.
همچنین یک منبع محلی در استان نینوا امروز 
اعالم کرد، داعش کوچه های قدیمی موصل را به 
طور کامل بسته و مانع از ورود و خروج افراد از 

آنجا می شود.
این در حالی است که شبکه الجزیره به نقل از یک 

منبع امنیتی گزارش داد، در اثر انفجار یک عامل 
انتحاری در محله الزهور در شمال شرق موصل 
زخمی  دیگر  تن   ۹ و  کشته  عراقی  سرباز  یک 
شدند. همچنین یک عامل انتحاری نیز خود را در 

رستورانی در شرق موصل منفجر کرد.
در این راستا فرمانده ائتالف ضد داعش عملیات 
در موصل را برای هر ارتشی در جهان دشوارترین 
خواند. پیشتر حیدر العبادی، نخست وزیر عراق 
امروز رسما آغاز عملیات آزادسازی ساحل راست 

واقع در غرب موصل را اعالم کرد.
فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از آغاز صفحه 
هدف  با  می آییم«  »نینوا  عملیات  در  جدید 
آزادسازی غرب موصل خبر داد و افزود: نیروهای 
پیشرو در راستای آزادسازی انسان قبل از خاک 

تالش می کنند.

آغاز عملیات آزادسازی غرب موصل 
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احضار متهم 
 )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست ( 

بموجب کیفر خواست ۲۴۸۳ در پرونده کالسه ۹۵۰۹۳۵/۱۱۸۰ برای متهم حسین 
سبزی  باتهام ضرب و جرح عمدی با چاقو   تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۹۶/۲/۲۷ ساعت ۹/۳۰ 
تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و 
در اجرای مقررات مواد ۱۱۵-۱۸۰ ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
۴13070/م الف منشي  شعبه 1180 کیفري 2 مجتمع قدس تهران   

آگهی
در اجرای ماده ۱۱۵ ق آدک به وحید جهانگیری نافع که فعال مجهول المکان می 
باشد و در پرونده ۹۴۰۹۹۸۲۱۵۱۰۰۱۱۶۹  این شعبه باتهام ایراد ضرب و جرح 
عمدی  تحت پیگرد می باشد بموجب این آگهی که یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار منتشر می گردد ابالغ می شود که حداکثر ظرف یک ماه پس از 
نشر آگهی برای اخذ توضیح و دفاع از اتهام خود در این شعبه حاضر شود در غیر 

اینصورت وفق مقررات رسیدگی و رای صادر خواهدشد 
۴13072/م الف    دادیار شعبه 10 دادسرای ناحیه ۴ تهران 

آگهی
در اجرای ماده ۱۱۵ ق آدک به تینا حاجی علی اکبر حناساب فرزند مجید  که 
فعال مجهول المکان می باشد و در پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۲۱۵۱۰۰۰۱۳۳۲  این 
شعبه باتهام خیانت در امانت و توهین  تحت پیگرد می باشد بموجب این آگهی 
که یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر می گردد ابالغ می شود 
که حداکثر ظرف یک ماه پس از نشر آگهی برای اخذ توضیح و دفاع از اتهام خود 
صادر  رای  و  رسیدگی  مقررات  وفق  اینصورت  غیر  در  شود  حاضر  شعبه  این  در 

خواهدشد 
۴13071/م الف دادیار شعبه 10 دادسرای ناحیه ۴ تهران 

آگهی
در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۲۱۴۹۷۰۰۷۸۷  شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۴ 
لو فرزند  راوندی فرزند عباس بموجب شکایت فاطمه حاجی  نقوی  تهران هادی 
با توجه به معلوم  باتهام سو استفاده از سفید امضا  تحت تعقیب قرار دارد  علی 
نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 
۱۷۴ ق آدک بموجب این آگهی که یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
منتشر می شود ابالغ می گردد ظرف مهلت یک ماه پس از درج آگهی جهت اخذ 
اظهارات و دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه بازپرسی واقع در فلکه دوم تهرانپارس 
انتهای خ جشنواره جنب فرهنگسرای اشراق بلوک ۳ طبقه ۴ حضور یابد پس از 
انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد و متهم می تواند در مرحله 

تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد
۴1307۴/م الف    بازپرس شعبه 7 دادسرای ناحیه ۴ تهران 

احضار متهم 
باستناد ماده ۱۷۴ ق آدک بعلت مجهول المکان بودن بدینوسیله به متهم  علی 
نظری فرزند علیقلی  اعالم می گردد که مهرداد پارسا  علیه نامبرده باتهام جعل 
و استفاده از سند مجعول و کالهبرداری از طریق انتقال مال غیر شکایت نموده و 
پرونده بکالسه ۶ب/۹۵۰۵۵۶ در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران صادقیه 
مطرح رسیدگی می باشد مراتب طی یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم ظرف 
شعبه  این  به  انتسابی  اتهام  از  دفاع  آگهی جهت  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  مهلت 

مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود 
۴13066/م الف    بازپرسی شعبه 6 دادسرای ناحیه 5 تهران

آگهی
انتقال  بر  دایر  محمدی  میالد  متهم  علیه  شکایتی  شناسا  ابراهیم  محمد  شاکی 
مال غیر   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت 
اشرفی  خ  تهران-   در  واقع  تهران   ۲ کیفري  دادگاه   ۱۱۷۵ شعبه  به  رسیدگی 
اصفهانی  نبش نیایش   مجتمع قضایی  قدس ارجاع و به کالسه ۹۵۱۲۸۱ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۶/۱/۱۵ و ساعت ۸/۳۰ تعیین شده است به علت 
ماده ۱۸۰-۱۱۵  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد 
۴13068/م الف دادگاه کیفري 2 شعبه 1175 مجتمع قضایی قدس تهران 

آگهی
شکات علی کاظمی شکایتی علیه متهم روح اله درستان دایر بر جعل و استفاده 
از سند مجعول   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ۱۱۷۵ دادگاه کیفري ۲ تهران واقع در تهران-  خ اشرفی 
اصفهانی  نبش نیایش   مجتمع قضایی  قدس ارجاع و به کالسه ۹۵۱۴۴۹ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۶/۱/۱۵ و ساعت ۱۰/۳۰ تعیین شده است به علت 
ماده ۱۸۰-۱۱۵  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد 
۴13067/م الف دادگاه کیفري 2 شعبه 1175 مجتمع قضایی قدس تهران 

احضار متهم 
 )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست ( 

بموجب کیفر خواست ۳۳۰۶ در پرونده کالسه ۹۵۰۹۴۶/۱۱۸۰ برای متهم محمد 
میرزایی باتهام ضرب و جرح    تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۹۶/۲/۲۶ ساعت ۸/۳۰ تعیین گردیده 
اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است 
مقررات مواد ۱۱۵-۱۸۰ ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
۴13069/م الف منشي  شعبه 1180 کیفري 2 مجتمع قدس تهران   

احضار متهم 
باستناد ماده ۱۷۴ ق آدک بعلت مجهول المکان بودن بدینوسیله به متهم  حسین 
قوامی اعالم می گردد که  ساناز اندیک  علیه نامبرده باتهام سرقت شکایت نموده 
تهران   ۵ ناحیه  دادسرای  بازپرسی   ۶ شعبه  در  ۶ب/۹۵۱۰۳۴  بکالسه  پرونده  و 
صادقیه مطرح رسیدگی می باشد مراتب طی یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی به این شعبه 

مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود 
۴13065/م الف بازپرسی شعبه 6 دادسرای ناحیه 5 تهران

مفقودی
 برگ سبز سواری سیتروئن تیپsx-pack۲۰۰۰مدل ۸۶با شماره پالک ۷۹۹ج۷۳ 
موتور ۷۰۱۲۳۱و شماره شاسی s۱۵۱۲۲۸۶۱۵۵۳۶۸مفقود  با شماره  ایران ۷۲ 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

حصروراثت
شرح  به   ۵۹۶۹۵۳۰۴۷۶۵ ملی  شماره  شناسنامه  دارای  نظری  امین  آقای 
دادخواست به کالسه ۴/۶۳۱/۹۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
در  شناسنامه ۵۹۶۰۰۲۳۶۱۱    به  نظری  یحیی  شادروان  داده  توضیح  و چنین 
مرحوم  آن  ورثه  گفته،  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     ۹۵/۱۱/۱۴ تاریخ 

منحصر است به:
۱-امین نظری    شماره ملی  ۵۹۶۹۵۳۰۴۷۶       پدرمتوفی
۲-بتول مرادی    شماره ملی  ۵۹۶۹۶۸۴۷۵۹     مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینمایند 
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف روانسر

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 ۹۵/۹۹۱ کالسه  به  درخواست  شرح  به  رحمن    فرزند  حیدرزاده  حوری  خانم 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از 
شادروان رحمن حیدرزاده فرزند مرحوم جعفر به ش ش – صادره  از نور در تاریخ 
۹۵/۱۱/۱۸  اقامتگاه دائمی خودشهرستان نور بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به :
۱-حوری حیدرزاده فرزند رحمن  ش ش ۲۷۵صادره از نور دختر متوفی 

۲-زهرا حیدرزاده فرزند رحمن  ش ش ۵صادره از نور دختر متوفی 
۳-صغری حیدرزاده فرزند رحمن  ش ش ۲۴۹صادره از نور دختر متوفی 

۴-خیر النساحیدرزاده فرزند رحمن  ش ش ۲۷۵۱۷۲صادره از نور دختر متوفی 
۵-خدابخش حیدرزاده فرزند رحمن  ش ش ۵۴۱۷صادره از نور پسر  متوفی 

والغیر 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 شدم. الف ۹۵/۱۱۱۲
قاضی شعبه سوم  شورای حل اختالف شهری نور سید اسداله آقایی 

اجرائیه
مشخصات محکوم له : ناصح حمدی زاده  نام پدر علی به وکالت سروش تنهایی-

جوانرود خ قاضی –دفتر وکالت  سروش تنهایی
مشخصات محکوم علیه : رمضان مرادی  - مجهواالمکان 

اختالف  حل  شورای   ۹۵/۷/۷ مورخ    ۳۶۵ شماره   دادنامه  به/بموجب  محکوم 
یکصدویازده  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  سوم   شعبه  جوانرود 
میلیون وسیصد وشصت هزار ریال بابت اصل خواسته با احتساب تاخیرتادیه  به 
ازای هر روز دیر کرد دو درصد از مبلغ خواسته تاریخ ۱۰ / ۴ /۹۴ لغایت اجرای 
الوکاله   وحق  دادرسی  هزینه  ریال  هزار  وپانصدوپنجاه  میلیون  یک  ومبلغ  حکم 
وکیل مطابق تعرفه ومبلغ    ریال به دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی 

درحق صندوق دولت محکوم می باشد 
شعبه سوم شورای حل اختالف  شهرستان جوانرود

اجرائیه
مشخصات محکوم له : ناصح حمدی زاده  نام پدر علی به وکالت سروش تنهایی-

جوانرود خ قاضی –دفتر وکالت سروش تنهایی
مشخصات محکوم علیه : ایوب عبدالهی  - مجهواالمکان 

اختالف  حل  شورای   ۹۵/۷/۷ مورخ    ۳۶۶ شماره   دادنامه  به/بموجب  محکوم 
وپنج  بیست  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  سوم   شعبه  جوانرود 
میلیون وششصدهزار ریال بابت اصل خواسته با احتساب تاخیرو تادیه از تاریخ ۲۰ 
/ ۱ /۹۴ لغایت اجرای حکم ومبلغ چهارصدو هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی درحق 
الوکاله  وکیل مطابق تعرفه ومبلغ   ریال به دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر 

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

متن آگهی 
دادیاری  نهم  شعبه   ۹۵۰۹۹۸۶۶۹۸۰۰۰۳۰۱ شماره  پرونده  محتویات  حسب 
زاده  گرجی  هومن  آقایان  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
)بیرانوند( فرزند قورچعلی ۲-مهدی نجاتی فرزند حسن به اتهام خیانت در امانت 
یکدستگاه خودرو پراید موضوع شکایت آقای یونس نجاتی تحت تعقیب میباشد 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی 
نامبرده  آگهی  روزنامه  در  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
اتهام  از  و  حاضر  شعبه  این  در  آگهی  نشر  تاریخ  از  یکماه  ظرف  است  مکلف 
انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی 

اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – یونس آزاد پور.

آگهی احضار متهم 
دادیاری  نهم  شعبه   ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۱۲۹۰۰۴۱۸ شماره  پرونده  محتویات  حسب 
اتهام  به  فتحی  داوود  آقای  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
کالهبرداری اینترنتی تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
و به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی در این شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –یونس آزاد پور.

خانی نژاد – خبرنگار پارلمانی؛ آخوندی وزیر 
راه در جلسه روزگذشته مجلس شورای اسالمی به 
استیضاح کشیده شد و در صحن علنی مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
گروه راه و عمران : نمایندگان با ۱۷۶ رأی مخالف 
استیضاح،  به ادامه فعالیت عباس آخوندی وزیر راه 
و شهرسازی در دولت یازدهم رأی مثبت دادند.
نمایندگان مجلس در جلسات علنی نوبت صبح و 
عصر روز گذشته مجلس به بررسی استیضاح وزیر 
راه و شهرسازی با امضای ۳۱ نماینده پرداختند 
که در نهایت نمایندگان با ۷۴  رأی موافق، ۱۷۶ 
رأی مخالف و ۵ ممتنع استیضاح از مجموع ۲۵۵ 

نماینده حاضر در مجلس آخوندی را ابقاء  کردند

هیچ اشتباهی درحادثه قطارسمنان 
متوجه من نیست

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سخنان موافقان 
استیضاح گفت: هیات مدیره شرکت راه آهن در 
و  تخصص  فعلی  دوره  اندازه  به  ای،  دوره  هیچ 
تجربه نداشته است. آخوندی ضمن دفاع از تجربه 
و تخصص اعضای هیات مدیره شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران گفت: راه آهن در تاریخ 
با این تخصص و  فعالیت خود، هیات مدیره ای 
تجربه نداشته است.وی ادامه داد: اگر اتهامی وارد 
اینکه  می کنید، فرصت دفاع هم بدهید، ضمن 
آن،  به  رسیدگی  محل  دارد،  وجود  اتهامی  اگر 
هیئت  گفت:  شهرسازی  و  راه  است.وزیر  دادگاه 
مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران در 
دولت یازدهم تخصصی ترین هیئت مدیره است و 
بهتر است نمایندگان پیش از ابالغ سئواالت خود 
از من  این هیئت مدیره  اعضای  درباره تخصص 
اطالعات می گرفتند.وی افزود: برخی بحث غیر 
قانونی بودن کمیسیون بررسی سوانح را مطرح می 
کنند و می گویند چرا معاون راه آهن باید رئیس 
کمیسیون سوانح باشد در حالی که بر اساس آئین 
سال  مردادماه   ۳۱ در  شده  ابالغ  اجرایی  نامه 
۱۳۸۶ رئیس کمیسیون سوانح از اعضای هیئت 
مدیره شرکت راه آهن است.به گفته آخوندی بر 
مرداد  تاریخ ۳۱  در  ای که من  اصالحیه  اساس 
رئیس  دادم  ارائه  وزیران  هیئت  به  جاری  سال 

کمیسیون سوانح نباید معاون اجرایی شرکت راه 
آهن باشد و پس از تصویب این اصالحیه، رئیس 
کمیسیون سوانح تغییر کرد.وزیر راه و شهرسازی 
افزود: تا ۵ ماه پیش معاون سیر و حرکت راه آهن 
به عنوان رئیس کمیسیون بررسی سوانح حادثه 
های مربوط به حوزه ریلی را بررسی می کرد که 
با اجرای آئین نامه جدید شاهد تغییراتی در این 

زمینه بودیم.

کمیسیون سوانح بازدید ماهانه از 
خطوط ریلی دارد

وی اظهار داشت: کمیسیون سوانح هر ماه بازدیدی 
از خطوط ریلی دارد و این موضوع برخالف گفته 
برخی نمایندگان هر ۳ سال یک بار انجام نمی 
شود و به صورت ماهانه و مرتب صورت می پذیرد.
آخوندی به انتقاد برخی از نمایندگان درباره یخ 
زدن ترمز قطار سمنان – مشهد اشاره کرد و گفت: 
تهران   – روزانه ۵۵ قطار در مسیر ریلی مشهد 
حرکت می کنند و این موضوع کامال طبیعی است 
که یکی از این قطارها دچار نقص فنی شود.وی 
ای شبیه  آلمان شرقی هم حادثه  در  داد:  ادامه 
حادثه برخورد دو قطار در سمنان رخ داد که در 
این حادثه هم ترمز یکی از قطارها یخ زد. پس 
این موضوع نشان می دهد که نقص فنی قطار در 
سایر کشورها هم وجود دارد.وزیر راه و شهرسازی 
گفت: تمام قطارهای موجود در خطوط ریلی ایران 
استاندارد بوده و بر همین اساس تا حدی در برابر 
حریق مقاوم هستند.آخوندی بیان کرد: کمیسیون 
را مورد بررسی قرار  عمران حادثه ریلی سمنان 
وزیر  اشتباهی متوجه  اعالم کرد که هیچ  و  داد 
گزارش  اینکه  ضمن  نیست  شهرسازی  و  راه 
کمیسیون بررسی سوانح کمیسیون تشکیل شده 
از سوی رئیس جمهور و همچنین بررسی های 
سازمان بازرسی کل کشور هم بر این موضوع صحه 
سواالت  به  پاسخگویی  ادامه  در  گذاشتند.وی 
نمایندگان اظهار داشت: حتی یک نفر از نزدیکانم 
در قراردادهای امضا شده وزارت راه و شهرسازی 
حضور ندارند و بحث حضور محمدمهدی آخوندی 

در یکی از قراردادها بی انصافی است.

محمد مهدی آخوندی جنین شناس 
است

مهدی  محمد  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
جنین  حوزه  دانشمندان  از  یکی  آخوندی 
دولت  در  که  می شود  محسوب  شناسی 
نظر  در  محافظ  وی  از  حفاظت  برای  گذشته 
یکی  در  وی  حضور  بحث  اما  بود  شده  گرفته 
مربوط  شهرسازی  و  راه  وزارت  قراردادهای  از 
به امضای قراردادی مابین شرکت رجاء با جهاد 
دانشگاهی شهید بهشتی می شود.آخوندی افزود: 
این قرارداد بین یک شرکت واگذار شده ریلی 
)رجاء( با جهاد دانشگاهی یکی از دانشگاههاست 
و بحث حضور فرد در قرارداد منصفانه نیست.
صورت  به  گزارشی  که  زمانی  تا  وی  گفته  به 
کامل از سوی سازمان بازرسی کل کشور بررسی 
نشده است سندیت ندارد و باید این سئوال از 
چرا  که  شود  پرسیده  بازرسی  سازمان  رئیس 
کارشناسان این سازمان اطالعات خامی را بدون 
هیچ سندیتی در اختیار نمایندگان مجلس قرار 
از  یکی  کرد:  بیان  مسئول  مقام  اند.این  داده 
و شهرسازی  راه  وزارت  به  نمایندگان  انتقادات 
مسئولیت  باالترین  در  دوشغله  نفر   ۲۴ حضور 
نمایندگان  این  از  این وزارتخانه است که  های 
درخواست می شود نام یکی از ۲۴ نفر را اعالم 
اینکه پیشنهاد می شود نمایندگان  کنند ضمن 
بدون هیچ گونه مدرکی اتهامی را علیه مسئوالن 
علنی نکنند.وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در 
جلسه استیضاح قبلی که در مهرماه برگزار شد 
بحث دو شغله بودن برخی مسئوالن مطرح شد 
که باید این سئوال از نمایندگان پرسیده شود 
از  را  موضوع  این  ماه گذشته  که چرا طی ۱۵ 

هیچ مجرای قانونی پیگیری نکرده اند.

بدون مدرک اتهام نزنید
آخوندی با اشاره به اینکه با شنیده ها نمی توان 
اگر یک  نمایندگان  افزود:  متهم کرد،  را  کسی 
صفحه مدرک واقعی علیه بنده در زمینه های 
کمیسیون  مجلس،  رئیس  به  دارد  شده  مطرح 
اصل نود و بازرسی کل کشور ارائه دهند تا این 
موضوع از سوی مجاری قانونی پیگیری شود.وی 
ادامه داد: قرارداد الیروبی بنادر مربوط به دولت 
گذشته است که در این دولت اجرایی می شود.
وزیر راه و شهرسازی  بیان کرد: بر اساس نامه 
و  راه  وزارت  تابعه  های  شرکت  تمام  به  من 
با شرکت  شهرسازی در قراردادهای امضا شده 
های خصوصی نباید هیچ یک از مسئوالن این 
وزارتخانه حتی سهم یک درصدی در آن شرکت 
براساس  که  حالی  در  باشند  داشته  خصوصی 
قانون این سهم ۵ درصد است.آخوندی تصریح 
کرد: اگر مدرکی مبنی بر دخالت فرزندم در هر 
کدام از قراردادهای امضا شده داریم در اختیار 
مراجع قضایی قرار دهید و من هم از پیگیری 

این موضوع حمایت می کنم.
کذب  را  خود  به  وارده  های  اتهام  تمام  وی 
مبارزه  بحث  در  من  افزود:  و  دانست  محض 
حاضر  زمینه  این  در  و  بوده  مدعی  فساد  با 
هستم. نمایندگان  سئواالت  به  پاسخگویی  به 
آخوندی تصریح کرد: بر اساس گفته های آقای 
حسن بیگی وزارت راه و شهرسازی پاک ترین 
وزارتخانه دولت یازدهم است و این وزارتخانه در 
هیچ یکی از پرونده های فساد از جمله امالک 
نجومی، حقوق های نجومی و ... نقشی نداشته 

است.وی ادامه داد: با توجه به بخشنامه اجرایی 
در وزارت راه و شهرسازی طی ۳ سال گذشته 
باید همه مشاوران و پیمانکاران اظهارنامه ای را 
ارائه دهند و اعالم کنند که برای هیچ کدام از 
رشوه  هم  ریال  یک  حتی  داخلی  قراردادهای 
نداده اند.وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: برای 
اجرای قانون دسترسی آزاد به اطالعات سامانه 
»شهرراه« راه اندازی شد تا بر اساس آن تمام 
مدیران و کارمندان موظف به ارائه اطالعات به 
اعالم  استیضاح  جلسه  آخوندی  باشند.   مردم 
کرد: من معتقدم رای نهایی نمایندگان به ماندن 
بر  و  بوده  ملی  منافع  با  مطابق  من  نماندن  یا 
اساس میل شخصی نیست.وی در پایان افزود: 
مهر  درباره طرح مسکن  بسیاری  های  صحبت 
این طرح در حال جمع  زیرا سفره  وجود دارد 
با توجه به نبود  اما در حال حاضر  شدن است 
شهرسازی  و  راه  وزارت  عملکرد  ارائه  وقت،  
موکول  دیگری  زمان  به  مهر  مسکن  زمینه  در 

می شود.

13 محور استیضاح
سعیدی  محمداسماعیل  استیضاح  جریان  در 
نماینده  مقدسی  سیدمهدی  تبریز،  نماینده 
و  مهریز  نماینده  صباغیان  محمدرضا  اراک، 
بافق، نادر قاضی پور نماینده ارومیه، حسینعلی 
شهریاری نماینده زاهدان، اکبر ترکی نماینده 
محمدحسین  و  بیگی  علیرضا  احمد  فریدن، 
دهقانی  محمد  و  تبریز  نمایندگان  فرهنگی 
دالیلشان  بیان  به  چناران  و  طرقبه  نماینده 
و  راه  وزیر  استیضاح  درخواست  امضای  برای 
حسن بیگی  ابوالفضل  و  پرداختند  شهرسازی 
نماینده دامغان و غالمرضا تاجگردون نماینده 
گچساران نیز با استفاده از وقت دفاع وزیر در 
و  کردند  دفاع  آخوندی  عملکرد  از  اظهاراتی 
گفتند.این  سخن  استیضاح  مخالف  عنوان  به 
آن  جمله  از  که  داشت  محور   ۱۳ استیضاح 
اجتماعی  مطالبات  به  پاسخگویی  عدم  دلیل 
در خصوص بحران ها و آسیب های شکل گرفته 
وضعیت  آینده،   و  حال   گذشته،  سنوات  در 
نیروهای  بکارگیری  علت  ریلی،  سیستم 
بکارگیری  دلیل  وزارتخانه،  این  در  بازنشسته 
و  وزارتخانه  قراردادهای  در  آخوندی  فرزند  از 
توسعه و فعالیت اقتصادی بنگاه های وابسته به 
مهر،  وضعیت مسکن  راه،  وزارت  در  آخوندی 
هواپیما،  خرید  توافقات  داشتن  نگه  مخفی 
عدم  دولت،  هیأت  در  حزبی  کارهای  انجام 
فرودگاه های  شرکت  قراردادهای  در  شفافیت 
این  مدیران  فعالیت  بر  نظارت  عدم  و  کشور 
آنتونف  سانحه  بررسی  توقف  دلیل  شرکت،  
درباره  پاسخگویی  طبس،   تهران-  خط   ۱۴۹
چهار سانحه مرگبار هوایی و ریلی،  پاسخگویی 
درباره کشته شدن سربازان راکب اتوبوس در 

فارس است.
آخوندی  استیضاح  موضوع  که  است  گفتنی 
مهرماه سال گذشته نیز  مطرح شد که مجلس 

به او برای دومین بار رای اعتماد داد.

برای بار سوم از مجلس رای اعتماد گرفت؛

تجمع برخی متقاضیان مسکن مهر آخوندی کرسی وزارت را از دست نداد
مقابل مجلس

 همزمان با استیضاح وزیر راه و شهرسازی تعدادی که خود را متقاضیان 
مسکن مهر نامیده اند،  در برابر مجلس شورای اسالمی تجمع کردند.

تجمع کنندگان درحالی که پالکاردهایی در مخالفت با عباس آخوندی در 
دست داشتند، خواهان برکناری وی از سمت وزارت شدند.

در این پالکاردها از نمایندگان مجلس درخواست شده است که »وزیر را 
استیضاح کنید« و از وزیر راه و شهرسازی سوال شده که آقای آخوندی: 

مسکن مهر ما را چه کردی؟

افزایش قاچاق خاک
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، از قاچاق خاک 
انتقاد کرد.عباس پاپی زاده در توضیح وضعیت قاچاق خاک و جزئیات الیحه 
حفاظت از خاک، گفت: الیحه حفاظت از خاک از دو سال گذشته در مجلس 
مطرح شده اما دولت فرصتی را خواست که این الیحه را دوباره تنظیم و 
اصالح کند تا در دوره دهم مجلس مجددا به مجلس ارائه کند، از این رو 
این الیحه توسط دولت اصالح و در روزهای اخیر در دستور کار کمیسیون 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس قرار گرفته است.وی با بیان اینکه خالء 
قانونی و عدم شفافیت در دوره های اخیر سبب افزایش قاچاق خاک شده 
است، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر قاچاق خاک وجود دارد و نه تنها 
گمرک به کشف آن نپرداخته بلکه سایر دستگاه های مربوطه هم اقدام به 

شناسایی قاچاقچیان و نظارت بر خروج خاک از کشور نمی کنند.

تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه 
تحول نظام استانداردسازی کشور

نمایندگان مجلس شورای جهت تامین نظر شورای نگهبان ماده ۳۱ طرح 
تقویت و توسعه نظام استاندارد را اصالح کردند و سازمان ملی استاندارد را 
مکلف به تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی 

کشور کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نوبت بعدازظهر دیروز 
مجلس شورای اسالمی تصویب کردند: سازمان مکلف است به منظور ارتقای 
وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی و اجرای بند ۳۰ سیاست های کلی 
برنامه ششم توسعه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به تدوین 
و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت 
کیفیت، ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون اقدام کند.
از ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه ۱۸۴ نماینده با این مصوبه موافقت کردند.

شوراها از مسائل سیاسی فاصله بگیرند
یک عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با تاکید بر ضرورت توجه 
به تخصص های الزم در انتخابات شورای شهر گفت که شوراها باید از مسائل 
سیاسی فاصله بگیرند. قاسم میرزایی نیکو اظهار کرد: پیش از هر چیز باید 
تحزب در کشور شکل بگیرد چرا که در این صورت فعالیت های سیاسی و 
انتخاباتی شکل قانونی به خود خواهد گرفت. ما باید احزاب را به ویژه آنهایی 

که پرطرفدار هستند و پشتیبان دارند به رسمیت بشناسیم.
وی افزود: مهمترین کار در انتخابات شوراها این است که ببینیم برای هر 
شهر و روستا چه معضالتی وجود دارد و چه کسانی می توانند این معضالت 
را حل کنند و بعد به دنبال تخصص های الزم بگردیم. ممکن است برای حل 
مشکل شهر یا روستایی یک هنرمند یا یک ورزشکار کفایت نکند و یا در 

جایی دیگر نیاز به چنین افرادی وجود داشته باشد.
نماینده مردم دماوند در مجلس با تاکید بر اینکه »شوراهای شهر باید از 
مسائل سیاسی دور شوند« تصریح کرد: متاسفانه تا حاال شوراها پایگاه 
سیاسی بودند و هر کس شهردار شده، رئیس جمهور یا کاندیدای ریاست 

جمهوری شده و یا به یک چهره سیاسی مبدل شده است.
میرزایی نیکو در پایان اضافه کرد: کسانی که می خواهند کار سیاسی کنند 
می توانند در انتخابات های دیگر شرکت کنند و شوراها را برای متخصصان 
این عرصه خالی بگذارند، که در این صورت کار مردم هم روی زمین نخواهد 

ماند.

خبر
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استقرار هزار شرکت دانش بنیان در 39 پارک 
علم و فناوری

وزیر علوم با اشاره به اینکه ۳۹ پارک علم و فناوری در کشور داریم، 
گفت: بیش از هزار شرکت دانش بنیان در این پارک ها مستقر هستند.

با اشاره به  اولین همایش روز فناوری سالمت  محمد فرهادی در 
اینکه ۳۲ سال پیش اولین دوره مهندسی پزشکی بین دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه شریف راه اندازی شد، افزود: اکنون 
رشته های مهندسی پزشکی در دانشگاه های زیادی دایر بوده و مقاطع 
مختلفی دارد همچنین بسیاری از دستاورد، تولیدات محصوالت ناشی 

از این رشته است.
وی افزود: امروزه حد و مرزی بین علوم نیست و زمان آن رسیده 
که همبستگی بین رشته ها افزایش یافته و باید از این امکانات و 

هم افزایی ها جهت پیشبرد برنامه ها استفاده کنیم.
وزیر علوم گفت: هم دانشگاه های علوم پزشکی و هم سایر دانشگاه های 
زیر مجموعه علوم سیاست گذاری جامعی درمورد توسعه علمی و 
فناوری داشته و خوشبختانه تولیدات و محصوالت علمی در حال 

افزایش است.
وی با بیان اینکه ۳۹ پارک علم و فناوری در کشور داریم، افزود: این 
پارک ها رتبه بندی شده و برخی پیشرو بوده و برخی در مراحل ابتدایی  
هستند؛ همچنین یک هزار شرکت دانش بنیان در این پارک ها استقرار 
یافته و بیش از نیمی از شرکت ها مرتبط با علوم زیستی و بیوتکنولوژی 

هستند.
اقبال  می دهد  نشان  جهانی  آمارهای  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
رشته های علوم پایه کاهش یافته است، گفت: این مساله جامعه را 
متضرر می کند و باید مورد توجه قرار گیرد چرا که امروزه رشته های 
ریاضی، مهندسی، ارتباطات، داروسازی و هنر همچنین ... در هم 

آمیخته و باید با هم مدنظر قرار گیرند.
اعصاب  علوم  در  فناوری  و  علمی  رشته  کرد: ۱۷  اضافه  فرهادی 
می توانیم داشته باشیم که مهندسی اعصاب یکی از آنها است و در 
واقع یک رشته بین رشته ای محسوب شده و بسیاری از علوم در آن 

آمیخته است.
افراد  از فناوری و مشکل خور خور کردن  وی به موضوع استفاده 
در جامعه اشاره کرد و گفت: ۶۰ درصد مردم هنگام خواب ُخر ُخر 

می کنند که این مساله عالمتی از قطع تنفس بین خواب است.
وزیر علوم گفت: اگر ُخر ُخر از نوع انسدای باشد عامل ۲۰ درصد 
حوادث و تصادفات شغلی و ۵۰ درصد از بیماری های قبلی و فشار 
خون ثانویه است و اگر دستگاه مناسب ساخته شود بدون استفاده از 

جراحی می توان این مشکل را حل کرد.
فرهادی خاطرنشان کرد: تکنولوژی فقط برای درمان نیست بلکه برای 
پیشگیری از بیماری ها نیز می تواند نقش داشته باشد بنابراین بر هم 
آمیختگی علوم را باید مورد توجه قرار داد و از آن جهت پیشگیری و 

درمان بیماری ها و بهره مند شدن از علم روز دنیا استفاده کرد.

هزینه  کمک  ریال  میلیارد   ۴9۲۰ پرداخت 
اجتماعی تأمین  از سوی  ازدواج 

تأمین  سازمان  اجتماعی  و  اقتصادی  محاسبات  و  آمار  دفتر 
در  ریال  میلیون   ۶۷۲ و  میلیارد   ۴۹۲۰ پرداخت  از  اجتماعی 
قالب تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان و مستمری بگیران در 

شش ماه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش پیام زمان،  از مجموع هزینه های کوتاه مدت ۱۳۱۸ 
بیماری  دستمزد  غرامت  بخش  در  ریال  میلیون   ۲۹۱ و  میلیارد 
بخش  در  ریال  میلیون    ۵۱ و  میلیارد   ۱۱۴ و  کار  از  ناشی  غیر 

است. کار هزینه شده  از  ناشی  بیماری  غرامت دستمزد 
همچنین ۱۱۵۵ میلیارد و ۱۹۶ میلیون ریال به عنوان استراحت 
ایام بارداری و ۶۵۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال به عنوان کمک 
شدگان  بیمه  به  اجتماعی  تأمین  سازمان  سوی  از  ازدواج  هزینه 

در همین مدت پرداخت شده است.
بابت کمک  اول سال جاری،  این گزارش، در شش ماه  بر اساس 
ریال  میلیون   ۱۳۸ و  ۱۴۹میلیارد  دفن  و  کفن  و  فوت  هزینه 
العاده همراه ۱۸ میلیارد و۴۱۷ میلیون  وبابت هزینه سفر و فوق 

است. ریال هزینه شده 
برای  ریال  ۳۱۱میلیون  ۱۴۴میلیارد و  همچنین، در همین مدت 
غرامت  بخش  در  و  شده  پرداخت  اروتز  و  پروتز  هزینه  کمک 
بخش  در  و  ریال  ۲۶۱میلیون  و  میلیارد   ۱۴ مقطوع  عضو  نقص 
ریال  میلیون   ۱۳۸ و  میلیارد   ۲۸۸ و  هزار  یک  ها  کمک  سایر 

است. شده  هزینه 

ارایه جدیدترین روش های درمان 
ایران گرفتگی عروق قلب و گردن در 

عروق  کردن  باز  زمینه  در  جهانی  های  تکنولوژی  جدیدترین 
چهارمین  در  بیماران  محیطی  عروق  دیگر  و  گردن  و  قلب 
شرائین  تصلب  از  )پیشگیری  آتروترومبوزیس  سراسری  همایش 

بررسی گذاشته شد. و  به بحث  قلبی، مغزی(  و سکته های 
چهارمین  برگزاری  حاشیه  در  ایران  آترواسکلروز  انجمن  رئیس 
جهانی  روز  مناسبت  به  که  آتروترومبوزیس  سراسری  همایش 
داشت:  اظهار  شد،  برگزار  تهران  در  آتروترومبوزیس  با  مقابله 
موقع  به  درمان  اهمیت  بر  امروز  های  پنل  در  مباحث  تمرکز 
پنل  ین  در  که  بود  بیماران  سالمتی  روند  در  بدن  عروق  تنگی 
مورد  گردن  و  مغز  و  قلب  رگهای  گرفتگی  رفع  های  روش  ها 

گرفت. قرار  تاکید 
کردن  باز  درمانی  روش  ساله   ۱۵ سابقه  به  قاسمی  مسعود  دکتر 
مدرن  تکنولوژی  از  استفاده  با  مغز  داخل  و  گردن  عروق  رگهای 
استنت گذاری و بالن در ایران اشاره کرد و گفت: از حدود سال 
۲۰۰۱ و با فاصله بسیار اندکی از کشورهای پیشرفته دنیا، روش 

استنت گذاری برای عروق را در ایران آغاز کردیم.
شدن  باز  سبب  که  است  کوچک  سیمی  توری  لوله  یک  استنت 

سرخرگ شده و به شکل دائمی داخل آن می ماند.
رسان  خون  سرخرگ  )یک  کروناری  سرخرگ  یک  که  هنگامی 
پالک  مجموع  در  که  رسوباتی  تجمع  واسطه  به   ) قلبی  عضله  به 
نامیده می شوند تنگ می شود، جریان خون عضله قلبی کاهش 

امر موجب درد قفسه سینه خواهد شد. یابد و همین  می 
از  بخشی  به  خون  جریان  شدن  قطع  و  لخته  تشکیل  درصورت 
نگه  باز  سبب  استنت  و  دهد  می  رخ  قلبی  حمله  نیز  قلب،  عضله 
داشتن سرخرگ قلبی و کاهش احتمال بروز حمله قلبی می شود.
همایش  این  در  افزود:  عروق  و  قلب  های  بیماری  متخصص  این 
همچنین گفت وگوی جامعی درمورد روش های درمان بیمارانی 
گو  و  گفت  و  بحث  به  دارند  توامان  یا  مشترک  بیماران  که 
مرحله  در  قلب  عروق  تنگی  بر  عالوه  بیماران  این  زیرا  نشستیم 
دارند  هم  مغز  پیشرفته  و  شدید  های  تنگی  قلبی،  حادثه  بروز 

ایجاد شود. آنها  برای  در حدی که ممکن است حادثه مغزی 
سرخرگ  تنگی  مورد  یک  درمان  درباره  کرد:  خاطرنشان  وی 
مراکز  از  یکی  با  امروز  پنل  با  همزمان  نیز  )کاروتید(  گردن 
انستیتو پاستور به گفت و گو خواهیم پرداخت. پیشرفته دنیا در 

برگزاری کنگره جوانان در آیینه 
پژوهش در دهه اول اسفند

سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی 
وزارت ورزش و جوانان گفت: کنگره علمی »جوانان 
در آیینه پژوهش« ۹ و ۱۰ اسفند با حضور وزیر 

ورزش و جوانان در شیراز برگزار می شود.
نگاه  به ضرورت  با توجه  افزود:  محمدرضا فضلی 
دوباره به تعریف جامعه جوان ، کنگر جوانان در 
آیینه پژوهش در شیراز - به عنوان دومین پایتخت 

جوانان جهان اسالم- برگزار می شود .
وی در ادامه گفت: ازدواج، مشکالت ناشی از طالق، 
تنزل جایگاه خانواده، زمینه ساز آسیب هایی است 
که به صورت فردی یا اجتماعی به جوانان تحمیل 

می شود.
سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی 
وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه توجه به موضوع 
جوانان، یک ضرورت است، اظهار کرد: تغییرات به 
وجود آمده در زمینه فناوری و ارتباطات در دنیا 
باعث تغییر شیوه زندگی شده است و نسل جوان 
از این تغییرات مصون نیستند بنابراین الزم است 
مسایل مربوط به این قشر را بازنگری کنیم. یکی از 

ابزار ما  برای این کار، تحقیق است.
کنگره  سخنرانی های  موضوعات  به  اشاره  با  وی 
 ۱۴ گفت:  پژوهش«  آیینه  در  »جوانان  عملی 
سخنرانی را  برنامه ریزی کرده ایم که در حوزه های  
مختلفی مانند سیاستگذاری و برنامه ریزی، ازدواج و 
طالق، اشتغال، سرمایه اجتماعی، آسیب اجتماعی، 
مشارکت، بهداشت و سالمت، مناسبات بین نسلی  و 

اوقات فراغت است.
فضلی در پایان اظهارکرد: قصد داریم در سال های 
پژوهش«  آیینه  در  »جوانان  علمی  کنگره  آینده 
را تخصصی تر برگزار و برای موضوعات مربوط به 
جوانان مانند اشتغال سمپوزیوم تعریف کنیم و با 
دعوت از متولیان مربوط به همان موضوع از برنامه ها 
آگاهی  برنامه ها  پیشبرد  برای  آنان  چالش های  و 

یابیم. بدین ترتیب به نتیجه درست تری می رسیم.

همایش معماری آینده ناجا
 برگزار می شود

رییس مرکز مطالعات راهبردی ناجا با بیان اینکه 
در معماری ناجای آینده دستورات و رهنمودهای 
قرار  مدنظر  و  دستورکار  در  رهبری  معظم  مقام 
خواهد گرفت، گفت: پلیس باید مجاهد، مقتدر و 

البته مهربان باشد.
اولین  خبری  نشست  در  رادان  احمدرضا  سردار 
آینده که در محل  ناجای  همایش ملی معماری 
ساختمان این مرکز برگزار شد، گفت: مرکز مطالعات 
راهبردی ناجا، جوان ترین مرکزی بود در نیروهای 
مسلح که برای برنامه ریزی نیروی انتظامی تشکیل 
شد و گرچه از نظر فاصله زمانی جوان هستیم اما در 

بین نیروهای مسلح مطرح هستیم.
وی با بیان اینکه همایش معماری آینده ناجا در 
هفته جاری برگزار خواهد شد، تصریح کرد: معماری 
در ناجا موضوعی جدید است و اقبال از این همایش 
نیز نشان می دهد که استقبال اندیشمندان در این 

حوزه را به دنبال داشته است.
رادان با تاکید بر اینکه باید در ناجای آینده تمامی 
روندها را بررسی و تعریف کنیم، گفت: این روند 
تمام بخش ها از پلیس مبارزه با مواد مخدر تا پلیس 
امنیت و ... را شامل می شود وناجای آینده باید بر 

اساس آن روند خودش را آماده کند.
وی با اشاره به برگزاری اولین همایش ملی ناجای 
آینده، اظهارکرد: این همایش در هفت محور برگزار 
می شود و  بیش از ۱۴۰ مقاله به دست ما رسیده 
است که استقبال در نخستین مرحله و با توجه به 
عمر کم تاسیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا بسیار 
خوب است.رییس مرکز مطالعات راهبردی ناجا با 
گفت:  همایش  این  هفتگانه  محورهای  به  اشاره 
مفهوم شناسی نظری، معماری آینده، خواستگاه 
معرفت شناسی ناجای آینده، معماری ناجا در تراز 
تمدن نوین اسالمی، فناوری اطالعات ناجای آینده 
و مطالعات تطبیقی در معماری ناجا برخی از  این 

محورهاست.
توجه  مسائل  تفسیر  و  تصور  به  داد:  ادامه  رادان 
ویژه ای داریم تا بتوانیم وضعیت حالمان را بدانیم و 
بدانیم که در آینده چه باید بکنیم، با توجه به شتاب 

حوزه دانش باید تفسیری در ساختار ایجاد شود.

ارتباط »سایز شکم« 
با بیماری »کبد چرب«

یک فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد گفت: 
میان سایز شکم و میزان چربی کبد رابطه مستقیم 
اینکه  با بیان  وجود دارد.دکتر محسن اسماعیلی 
کبدچرب یکی از زیر شاخه های سندرم متابولیک 
است، افزود: عالوه بر کبد چرب، چاقی، چربی، فشار 
خون، قند باال و گرفتگی عروق نیز سایر شاخه های 

سندرم متابولیک هستند.
وی با بیان اینکه اگر افراد رژیم غذایی خود را رعایت 
نکنند و فعالیت فیزیکی مناسبی نداشته باشند، به 
کبدچرب مبتال می شوند، اضافه کرد: در صورتی 
اندازه  همان  به  کنیم،  دریافت  زیادی  کالری  که 
به کبدچرب مبتال می شویم. همچنین با مصرف 
وعده های غذایی چرب و نداشتن فعالیت فیزیکی 
فراهم  فرد  در  بیشتر  چرب  کبد  به  ابتال  زمینه 
و  گوارش  بیماری های  تخصص  فوق  می شود.این 
کبد با بیان اینکه کالری دریافتی اضافه به صورت 
چربی در بدن ذخیره می شود، افزود: روزانه حداقل 
نیم ساعت فعالیت فیزیکی الزم است تا کالری های 
اضافی بدن سوزانده شود. این فعالیت باید طوری 

باشد که ضربان قلب افزایش پیدا کند.
اسماعیلی با بیان اینکه کبد چرب در بیمارانی که 
استعداد ژنتیکی چاقی یا قند باالیی دارند، بیشتر 
مشاهده شده است، گفت: بیماران با چربی خون باال، 
پرفشاری خون و چاقی شکمی مستعد کبد چرب 
هستند. رابطه مستقیمی میان سایز و قطر شکم 
و چربی کبد وجود دارد و پرخوری و کم تحرکی 

چاقی شکمی ایجاد می کند.

خبرخبر

رئیس سازمان محیط زیست در خصوص پیشنهاد 
توزیع تعطیالت دانش آموزان در طی سال گفت: 
این پیشنهاد در راستای تحقق برنامه جامع کاهش 
آلودگی هوای کالنشهرها ۲۶ بهمن ماه به تصویب 

هیأت وزیران رسید و به مجلس ارسال شد.
معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در 
بین المللی  نمایشگاه  ششمین  خبری  نشست 
محیط زیست که با حضور خبرنگاران در محل 
سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت:شانزدهمین 
ویژگی های  بین المللی محیط زیست  نمایشگاه 
چشمگیر  حضور  آنها  جمله  از  که  دارد  زیادی 

شرکت ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی است.
وی با بیان اینکه شعار اقتصاد سبز را حدود ۳ سال 
است برای این نمایشگاه انتخاب کرده ایم، گفت:  در 
این مدت تالش کردیم فعالیت های اقتصادی را در 
راستای بهبود محیط زیست ترویج دهیم. یکی 
از شیوه های ترویج اقتصاد سبز فعالیت در زمینه 
محیط زیست است تا صنایع و انجمن های فعال 
در حوزه محیط زیست بتوانند با هم تبادل نظر 
و آراء داشته باشند.ابتکار در ادامه این نشست به 
جلسه روز گذشته ستاد مدیریت بحران به ریاست 
معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در این 
بحران های  به  پرداختن  موضوع  با  جلسه صرفا 
خوزستان تشکیل شد وزیر کشور گزارشی را از 
نحوه مدیریت مشکالت در این منطقه ارائه داد، 
وزیر نیرو در ارتباط با تالش های گسترده برای 
حل مشکل آب و برق گزارش داد و وزیر جهاد 
جهاد  وزارت  کارهای  مورد  در  نیز  کشاورزی 
کشاورزی توضیحاتی را ارائه کرد. ۳۰هزار کانون 
فوق بحرانی در منطقه خوزستان وجود دارد که 
مطالعات مربوط به این کانون های گرد و غبار انجام 

شده است و عالوه بر شناسایی کانون های گرد و 
غبار برنامه های مقابله با آنها را نیز نهایی کرده ایم.
وی افزود: از جمله برنامه هایی که در این جلسه 
از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد کاشت 
نهال و تثبیت بیولوژیک خاک در جنوب اهواز و 
در منطقه هندیجان بود که به گفته وزیر جهاد 
کشاورزی این کار آغاز شده است. رئیس سازمان 
محیط زیست گفت: بنده گزارشی را در خصوص 
کانون های خارجی گردو غبار در عراق و عربستان 
سعودی ارائه داد چرا که گردو غبار روز گذشته 
وارد خوزستان شد  و عراق  از سوریه  خوزستان 
و این پدیده سال هاست تکرار می شود. اقدامات 
محیط زیست با کارهای دوجانبه با عراق آغاز شد 
و از سال ۹۲ اقدامات دوجانبه خود با عراق را با 
کاشت نهال آغاز کردیم. مذاکرات متعددی انجام 
شد اما متاسفانه شرایط داخلی عراق به گونه ای بود 

که نتوانستند به خوبی آنها را محقق کنند. 

خصوص  در  کرد:  تصریح  رئیس جمهور  معاون 
گردو غباری که در روزهای اخیر وارد خوزستان 
شد هواشناسی کار بسیار مهمی انجام داد و آن 
از  بعد  روز  ما ۶  بود.  وقوع گردوغبار  پیش بینی 
این حادثه در خوزستان بودیم و جلسه مقابله با 
گردوغبار را آنجا برگزار کردیم. سازمان هواشناسی 
جدید  دستگاه های  کرد  اعالم  جلسه  همان  در 
کردند  تهیه  اینگونه حوادث  پیش بینی  برای  را 
قبل  ساعت   ۲۴ از  را  حوادث  این  می توانند  و 
پیش بینی کنند. که امیدواریم با پیش بینی وضع 
هوا اطالع رسانی کافی به مردم صورت بگیرد و 

شاهد آسیب های کمتری به مردم باشیم.
برخی  و  تهران  هوای  آلودگی  خصوص  در  وی 
کالنشهرها گفت: آلودگی هوا و حل آن برای ما 
این  اولویت  زیادی برخوردار است و مردم در  از 
در  صنعتی  فعالیت های  تراکم  دلیل  به  شهرها 
معرض آلودگی هوا قرار دارند که معضالت مهم 

اقتصادی را نیز به دنبال دارد. دولت در این زمینه 
گام های مهمی برداشته است اما برنامه های مقابله 
با آلودگی هوا ۱۰ و ۱۵ ساله است و برنامه های 

کوتاه مدت نیست.
وی ادامه داد: سال ۹۲ که بر سر کار آمدیم دیدیم 
تمام برنامه ها تعطیل بوده است اما هم اکنون برنامه 
جامع کاهش آلودگی هوا را در ۸ کالنشهر کشور 
اجرایی کرده ایم.در شهرهایی مانند اصفهان تعداد 

روزهای سالم سه برابر شده است.
وی خاطر نشان کرد: در تاریخ ۳۰ بهمن سال ۹۲، 
۱۹۰ روز هوای پاک و سالم داشتیم در حالی که 
در همین تاریخ در سال ۹۵، ۲۵۳ روز هوای پاک و 
سالم را تجربه کرده ایم و این نشان می دهد که در 
سال ۹۵، هوا ۶۳ روز از سال ۹۲ بهتر بوده است. 
یعنی توانسته ایم دو ماه هوا را سالم کنیم هیچکس 
نمی تواند بگوید که می تواند هوا را یک دفعه سالم 

کند و اگر چنین شعاری دهد کامالً اشتباه است.
عده ای  چند  هر  افزود:  زیست  محیط  رئیس 
می گویند باد زیاد بوده و هوا پاک شده است و ما 
هم اینجا نشسته ایم و تنها کارهای سیاسی می کنیم 
را سیاسی می دانند  آلودگی هوا  عده ای کاهش 

استانداردسازی بنزین را هم سیاسی می دانند.
وی افزود: یک ستاد پایش ویژه و ضربتی صنایع 
را در تهران تشکیل دادیم و ۲۷۰۰ واحد صنعتی 
را پایش و کنترل کردیم آلودگی هوا، پساب ها و 
آلودگی ناشی از پسماندهای صنعتی شناسایی 
به ۱۲ منطقه  این طرح  تهران در  می شوند در 
تبدیل شده است و حتی پایش های شبانه نیز 
انجام می شود که این پایش ها بسیار مؤثر خواهد 
بود و کاهش آلودگی آب و خاک و آلودگی هوا را 
به دنبال خواهد داشت.معاینه فنی منازل را نیز با 

جدیت پیگیر هستیم.

ابتکارتشریح کرد:

از گرد و غبار خوزستان تا آلودگی هوای کالنشهر ها

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
حوزه  در  نتوانسته ایم  هنوز  متأسفانه  گفت: 
در  خانواده ها  آوردن  پای کار  و  آگاهی بخشی 
این  که  کنیم  عمل  خوب  مخدر  مواد  حوزه 
مهم باید در دستور کار شورای مبارزه با مواد 

مخدر قرار بگیرد.
مواد  با  مبارزه  ستاد  جلسه  در  مؤیدی  علی 
ایالم  استان  کرد:  اظهار  ایالم،  استان  مخدر 
در  و  است  مهم  و  استراتژیک  استان  یک 
سال های دفاع مقدس مردم این دیار به خوبی 
به وظیفه خود عمل کردند و آنچه ما داریم 

حاصل تالش ها و ایثارگری های رزمندگان این 
منطقه در دوران دفاع مقدس است.

مبارزه  ضرورت  و  اهمیت  اینکه  بیان  با  وی 
با مواد مخدر بر همه جهانیان روشن شده و 
تهدید مصرف مواد مخدر برای همه کشورها 
 ۲۵۰ جهان  کل  در  گفت:  است،  اثبات شده 
و  می کنند  مصرف  مخدر  مواد  نفر  میلیون 
روشن  کاماًل  هم  افرایش  تند  شب  متأسفانه 

است.
مؤیدی با بیان اینکه مصرف مواد مخدر یک 
و  نگرانی  و  است  بشریت  برای  جدی  تهدید 

تمام  چهره  بر  مخدر  مواد  آسیب  حساسیت 
روی  دنیا  گفت:  است،  نمایان  جهانیان 
ایران در حوزه مبارزه و مقابله با مواد مخدر 
در  و  کس  هر  باید  و  است  بازکرده  حساب 
باشد  مخدر  مواد  تهدید  نگران  جایگاهی  هر 
و در راستای مقابله و پیشگیری وظیفه خود 

را انجام دهد.
مواد  با  مبارزه  دغدغه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
چون  شود  بیشتر  روزبه روز  باید  مخدر 
بدون  و  خطرناک  صنعتی  مخدر  مواد  امروز 
روان گردان ها  کرد:  تصریح  هستند،  درمان 
و  داور  و  می کند  تهدید  را  خانواده  بنیان 
اینکه  تاسف بارتر  و  ندارد  هم  خاصی  درمان 
این  از  نیز  سنتی  بافت  دارای  استان های 
پدیده مصون نیستند، لذا بحث مبارزه با مواد 
مخدر باید به عنوان یک اقدام ویژه در دستور 

کار فردی، جمعی، خانوادگی و اداری باشد.
با  با مواد مخدر  قام مقام دبیرکل ستاد مبارزه 
و  اقدامات  اخیر  اینکه دولت در سال های  بیان 
توجه ویژه به امر مبارزه با مواد مخدر را داشته و 

موفقیت های خوبی در این زمینه به دست آمده 
درمان،  حوزه  در  متأسفانه  کرد:  تصریح  است، 
پیشگیری و صیانت عقب هستیم و  این نکته 
مهم  این  از  برون رفت  راه  تنها  که  شده  اثبات 
اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر است.
مویدی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد توانایی ها و 
اقدامات در حوزه درمان اعتیاد بخش خصوصی 
است، گفت: تنها با ابزار قهری نمی توان با پدیده 
مواد مخدر مبارزه کرد بلکه باید در سطوح مختلف 
به این مهم توجه شود. سازمان های مردم نهاد در 
استان ایالم ظرفیت بسیار خوبی برای اجتماعی 
کردن امر مبارزه با مواد مخدر است و تاکنون در 

این زمینه خوب عمل شده است.
در حوزه های  ایالم  اینکه  به  اشاره  با  مویدی 
توسعه  اجتماعی،  صیانت  و  درمان  فرهنگی، 
برتر  استان های  جزء   مردمی  مشارکت های 
حوزه  در  ایالم  استان  گفت:  است،  کشور 
محسوب  سفید  استان  مخدر  مواد  مصرف 
می شود اما پاکی استان باید حفظ شود و این 

مسئولیت در این حوزه را خطیرتر می کند.

لزوم  به  اشاره  با  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
از  استفاده  برای  بیشتر  سازی  فرهنگ 
عابران  و  سواران  موتور  گفت:  موتورسیکلت، 
سوانح  های  کشته  تعداد  بیشترین  پیاده 
ترافیکی در شهرهای بزرگ را شامل می شوند 
ترافیکی  سوانح  بروز  مهم  عوامل  از  یکی  و 

هستند.
هفتمین  اختتامیه  در  مهری  تقی  سردار 
حوادث  و  سوانح  کاهش  المللی  بین  سمینار 
موضوعات  از  یکی  افزود:  شیراز،  در  ترافیکی 
مهم در کشور ما به عنوان یک معضل اساسی 
در  است،  رانندگی  حوادث  مسئله  چالش،  و 
میلیون  یک  از  ،بیش  سالیانه  آمار  برابر  دنیا 
حوادث  در  را  خود  جان  نفر  هزار   ۲۵۰ و 
رانندگی از دست می دهند و بین ۵۰ تا ۵۵ 

میلیون نفر نیز مجروح می شوند.
 ۱۹ تعداد  ایران  در  اینکه  بیان  با  مهری 
سیکلت  موتور  میلیون   ۱۲ و  خودرو  میلیون 

دهد  می  نشان  آمار  این  گفت:و  دارد،  وجود 
که ما تقریبا به ازای هر خانواده ایرانی بیش 

از یک وسیله نقلیه داریم.
اینکه  بر  تاکید  با  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
کشور  باختگان  جان  از  درصد   ۹ حدود 
 ۹ در  گفت:  است،  فارس  استان  به  مربوط 
استان  بین  در  فارس  استان  امسال،  ماهه 
حواث  در  را  آمارتلفات  بیشترین  کشور  های 

ترافیکی دارد.
هر  ازای  به  دنیا  در  اینکه  به  اشاره  با  مهری 
نفر  دهم  هفت  و  پنج  نقلیه،  وسیله  هزار  ده 
دست  از  رانندگی  حوادث  در  را  خود  جان 
می دهند، گفت:  در ایران این تعداد هفت و 
پنج دهم نفر بوده است، همچنین ۵۱ درصد 
موتور  را  کشور  در  تصادفات  های  کشته  از 
این  که  دهند  می  تشکیل  سواران  سیکلت 

افراد بین سنین ۲۱ الی ۵۰ سال هستند.
حوادث  در  گفت:  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 

از  درصد   ۲۵ حدود  شهری،  درون  رانندگی 
کشته شده ها مربوط به راکبان موتور سیکلت 
پیاده  عابران  به  مربوط  از ۳۷ درصد  بیش  و 

هستند.
این  ادامه  در  پلیس،  سایت  اعالم  اساس  بر 
انتظامی  فرمانده  گودرزی،  سردار  نشست 
ترافیکی  حوادث  در  گفت:  نیز  فارس  استان 
۱۰ ماهه امسال، هزار و ۱۸۰ نفر از شهروندان 
داده  دست  از  را  خود  جان  فارس  استان  در 
سال  به  نسبت  درصد  هفت  از  بیش  که  اند 

قبل افزایش داشته است.

با اشاره به نقش مهم سایر دستگاه  گودرزی 
سوانح  و  ترافیک  موضوع  در  دخیل  های 
جاده ای، اظهارکرد: آموزش و فرهنگ سازی 
اجتماعی می تواند در این راستا بسیار مشکل 

گشا باشد.
وی ارائه آموزش های مستمر توسط نهادهای 
مرتبط با موضوع راهنمایی و رانندگی را موثر 
راه  فارس کیفیت  استان  در  افزود:  و  دانست 
ها و وسایل نقلیه نسبت به قبل بهبود یافته و 
باید مسائل مربوط به رانندگی ایمن ،بیشتر از 

عوامل دیگر مورد توجه قرار گیرد.

شیب تند مصرف مواد مخدر در ایران

موتور سواران و عابران پیاده بیشترین
 تعداد کشته های تصادفات

با  مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت 
گردشگری سالمت  بحث جذب  در  ایران  که  این  بیان 
از  برخی  حضور  با  کارگروه  گفت:  دارد،  پایینی  رتبه 
گردشگران  حضور  تسهیل  منظور  به  دولت  وزرای 
تشکیل شود.دکتر سیدمحمدحسین  در کشور  سالمت 
مدیریت  گردشگری،  ملی  همایش  اولین  در  میردهقان 
برگزار  یزد  استان  میزبانی  به  که  جاذبه ها  و  فرصت ها 
در  یزد  استان  درمانی  توانمندی های  به  اشاره  با  شد، 
کرد:  دیابت،  اظهار  و  درمانی  پرتو  ناباروری،  حوزه های 
سالمت  گردشگری  جذب  بحث  در  ایران  کشور  سهم 
و  فضا  منابع،  محدویت  دارد.وی،  قرار  پایینی  رتبه  در 
پزشکان را از جمله مهم ترین دالیل عدم جذب توریسم 
درمانی در کشور دانست و بیان کرد: جذب گردشگری 
پایدار  درآمدزایی  و  اقتصادی  رونق  موجبات  سالمت 
به  اشاره  با  ادامه  در  می کند.میردهقان  فراهم  را  کشور 
ضرورت استفاده از ظرفیت های تبلیغات و اطالع رسانی 
و  کشور  درمانی  توانمندی های  معرفی  در  ملی  رسانه  
و  جنوب  درمان  قطب  عنوان  به  یزد  گفت:  یزد  استان 
جنوب شرق کشور در حال فعالیت است و این توانمندی 
ظرفیت های  شود.  اطالع رسانی  پیش  از  بیش  باید 
پزشکی و درمانی استان یزد می تواند به عنوان الگویی 

برای سایر استان های  کشور مطرح شود.

جشن  برگزاری  از  تهران  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
اواسط  از  نیکوکاری در ۱۶ اسفندماه خبر داد و گفت: 
اسفندماه توزیع بن کارت بر حسب مستمری پرداختی 

به خانواده های تحت حمایت آغاز می شود.
محسن ولیئی، با بیان اینکه جشنواره نیکوکاری امسال 
با رویکردی متفاوت از سنوات گذشته برگزار می شود، 
گفت: هدف از برگزاری این جشن ترویج فرهنگ احسان 
و نیکوکاری، تالش در جهت کاهش مشکالت نیازمندان 
در آستانه سال نو و تعامل با گروه های هدف از جمله 
حامیان، خیران، موثرین و کمک های عمومی مردمی 

در مراسم نمادین جشن نیکوکاری است.
مردم  گذشته  های  سال  همانند  نیز  امسال  افزود:  وی 
ماه  اسفند   ۱۶ نیکوکاری،  جشن  در  شرکت  با  استان 
امسال لبخند شادی بر لبان نیازمندان می نشانند و در 
فرهنگ  با هدف  مدارس  در  این جشن  ماه  اسفند   ۱۸

سازی در بین نونهاالن و آینده سازان برگزار می شود.
بین  کارت  بن  توزیع  به  اشاره  با  ادامه  در  ولیئی 
ماه  اسفند  اواسط  از   گفت:  حمایت  تحت  مددجویان 
توزیع بن کارت بر حسب مستمری پرداختی به خانواده 
این بن کارت ها  های تحت حمایت آغاز می شود که 
فقط مختص به مددجویان استان تهران بوده و از وجوه 
جمع آوری شده از خیران در طول سال تهیه شده است.

راه اندازی  از  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  معاون 
و  شده  رانده  خانه  از  زنان  برای  امن«  »خانه   ۱۸
بی سرپناه خبر داد و گفت: زنان بی سرپناه یا زنانی که 
دچار خشونت خانگی می شوند می توانند با تلفن مشاوره 

۱۴۸۰ تماس بگیرند.
حبیب اهلل مسعودی فرید گفت:  ۱۸ خانه امن در ۱۸ 
می  ایجاد  معرض خشونت  در  زنان  برای  کشور  استان 
شود تا زنان و دخترانی که مورد خشونت قرار گرفته یا 
رانده شده از خانه هستند در این خانه ها اسکان یابند.

وی افزود: تعدادی از زنان و دختران در جامعه ممکن 
افراد مورد خشونت  قرار  از سوی خانواده و دیگر  است 
وجود  آنها  نگهداری  برای  محلی  که  حالی  در  گیرند 
نداشته است،به همین دلیل سازمان بهزیستی، برای پناه 
دادن و حمایت و توانمندسازی این افراد، محل هایی با 
نام »خانه های امن« را با کمک بخش غیر دولتی ایجاد 

می کند.
این  به  توانند  زنان بی سرپناه می  بنابراین  فرید گفت: 
خانه ها مراجعه کنند و یا با شماره تلفن مشاوره ۱۴۸۰ 

خشونتی که گرفتار آن شده اند را اطالع دهند.
فرید با بیان اینکه امکان رصد همه خشونت های خانگی 
نیست به فارس  گفت: بسیاری از زنان هستند که دچار 
خشونت می شوند اما  از خدمات بهزیستی بی اطالعند.

جذب  در  ایران  پایین  رتبه 
گردشگر سالمت

در  مددجویان  بین  بن کارت  توزیع 
آستانه شب عید

احداث ۱۸ »خانه امن« برای 
زنان بی سرپناه
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آگهی موضوع ماده 3 قانون
 تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی آرای هیات حل اختالف 

قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان به شرح ذیل :
پالک ۲۱ اصلی موسوم به الفت آباد و پالک ۸ فرعی از ۲۱ اصلی موسوم به دره 

مشتری بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان 
تقاضای  به   ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ مورخ  شماره ۱۳۹۵۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۱۶۳۷  ۱-برابررأی 
به مساحت  یکباب عمارت  به ششدانگ  نسبت  منتی چشمه کبود  خانم حمیده 
لرستان  استان   ۱۲ بخش  در  واقع  اصلی    ۲۱ پالک  از  قسمتی  مربع  متر   ۲۵۰
شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای الفت بگ همتی الفت آبادی 
تقاضای  به   ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ مورخ  شماره ۱۳۹۵۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۱۰۸۹  ۲-برابررأی 
آقای حشمت اهلل قوچیان نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۶۶/۸۰ 
متر مربع قسمتی از پالک ۲۱ اصلی  واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان 

دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای الفت بگ همتی الفت آبادی 
پالک ۱۵۳ اصلی علی آباد بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان

تقاضای  به   ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ مورخ  شماره ۱۳۹۵۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۷۹۵  ۱-برابررأی 
آقای علی صفر قبادی نسبت به یک دانگ و نوزده صدم دانگ مشاع از ششدانگ 
از پالک ۱۵۳ اصلی  واقع  یکباب گلخانه  به مساحت ۴۸۵۰ متر مربع قسمتی 
در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای 

حیدر بگ خنجری 
تقاضای  به   ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ مورخ  شماره ۱۳۹۵۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۷۹۷  ۲-برابررأی 
آقای حسن مراد اسکندری نسبت به چهار دانگ وهشتادویک صدم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب گلخانه  به مساحت ۴۸۵۰ متر مربع قسمتی از پالک ۱۵۳ اصلی  
واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه 

آقای حیدر بگ خنجری 
پالک ۱۵۴ اصلی موسوم به نورآباد علیمیرزایی بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان 

دلفان
تقاضای  به  مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲  ۱-برابررأی شماره ۱۳۹۵۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۱۴۰۹ 
به مساحت ۱۶۰/۷۹  یکباب عمارت   به ششدانگ  آقای شاحسین کمالی نسبت 
متر مربع قسمتی از پالک ۱۵۴ اصلی  واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان 

دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای شگرعلی نوری نورآبادی 
تقاضای  به   ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ مورخ  شماره ۱۳۹۵۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۱۶۲۸  ۲-برابررأی 
مساحت  به  عمارت   یکباب  ششدانگ  به  نسبت  نورآبادی  رستمی  اقبال  آقای 
۴۱۷/۰۵ متر مربع قسمتی از پالک ۱۵۴ اصلی  واقع در بخش ۱۲ استان لرستان 
شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای منصور منصوری و مستعلی 

وحاجعلی زارع 
تقاضای  به   ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۱۸۷ شماره  ۳-برابررأی 
آقای علی قیطاسی کفراج نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب عمارت  
 ۱۲ بخش  در  واقع  اصلی   پالک ۱۵۴  از  قسمتی  مربع  متر  مساحت ۷۰/۴۰  به 
استان لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای بهرام و امید 

علی رستمی 
تقاضای  به   ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۲۵۰۰۳۰۱۸۸۰ شماره  ۴-برابررأی 
یکباب عمارت   از ششدانگ  به دو دانگ مشاع  آقای داود قیطاسی کفراج نسبت 
 ۱۲ بخش  در  واقع  اصلی   پالک ۱۵۴  از  قسمتی  مربع  متر  مساحت ۷۰/۴۰  به 
استان لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای بهرام و امید 

علی رستمی 
رسیدگی و تایید و انشاء گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم دارند و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شدم الف ۴۰۴
 امیرحسین خلیلی  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۷ /۱۳۹۵/۱۲

آگهی مفقودی 
برگ سبز –سند کمپانی خودرو کامیونت باری فلزی سیستم هیوندائی تیپ کروس 
دی ۴ آ ئی مدل ۱۳۸۵ رنگ سفید روغنی  به شماره موتور ۳۷۹۱۲۰۰۶۲۹۰۷۵۱به 
شماره شاسی ۳۷۹۱۱۷۸۵۰۰۷۲۹۶ به شماره انتظامی ۳۱-۵۳۷ ع ۶۱ بنام علی ولی 
زاده فرزند مهدی به شماره ملی ۴۱۹۹۸۰۹۰۱۵ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
لرستان – خرم آباد 

آگهی فقدان
 مدرک تحصیلی گواهی موقت پایان تحصیالت نوبت دوم 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب روح اهلل جعفرزاده فرزند حمید به شماره شناسنامه 
۲۰۵۰۰۹۲۴۶۶ صادره از بابل در مقطع کارشناسی رشته حقوق صادره از واحد 
دانشگاهی آزاد قائمشهر به شماره ۱۰۶۷۲مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر 

به نشانی دانشگاه آزاد اسالمی  واحد قائم شهر ارسال نماید
 بابل 

آگهی
مجوز حمل و کارت سالح شکاری نوع سالح گلوله زنی مدل ۸ تیر نیمه اتوماتیک 
کالیبر ۳۰/۰۶ شماره سالح ۵۸۸۳۵۴۶ ساخت آمریکا بنام علی مراد طاهری شماره 

شناسنامه ۱۹۹ متولد ۱۳۳۷ مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط میباشد
لرستان –نوراباد 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
جمع اله طور سوادکوهی دارای ش ش ۵۶   به شرح درخواست به کالسه ۱/۹۵/۲۸۸۹ش 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن 
طور سواد کوهی به ش ش ۲۷۸ در تاریخ ۹۵/۵/۷  اقامتگاه دائمی خود  بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱-متقاضی پسر متوفی 

۲-مهرناز طور سوادکوهی فرزند حسن ش ش ۹۶صادره از سواد کوه دختر متوفی 
۳-فرناز طور سوادکوهی فرزند حسن ش ش ۳۷۳صادره از سواد کوه دختر متوفی 

۴-شکراله طور سوادکوهی فرزند حسن ش ش ۳۷۴صادره از سواد کوه پسر  متوفی 
۵-نوراله طور سوادکوهی فرزند حسن ش ش ۶۰صادره از سواد کوه دختر متوفی 

۶-ریحانه روشنگر فرزند اصغر   ش ش ۲۷۴صادره از ساری همسر متوفی  
والغیر 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
مسئول دفتر حوزه اول   شورای حل اختالف ساری

ابالغ )95۰688(
الدین  کمال  سید  وکالت  با  پزشکان  موسسه شهرک  و  رستمی  اله  نبی  خواهان 
حسینی و عباسعلی مهرپرور دادخواستی به طرفیت خواندگان اداره ثبت اسناد و 
امالک نور و الهه کاشانچی و فرشته کاشانچی فرزند علی و پری رخ هدایت پور 
فرزند محمد قلی و مینو کاظمی فرزند ابوالفتح به خواسته بدوا دستور موقت مبنی 
بر جلوگیری از هر گونه نقل و انتقال و فعل و انفعاالت در پالک ۱۲۹۱ فرعی از ۲ 
اصلی بخش ده ثبت نور و ابطال وکالت نامه های شماره ۱۳۰۴۸۶مورخ ۷۱/۷/۱۱ 
دفتر ۵۲ تهران و ۷۳/۱۱/۹۶۶۴۲۷ دفتر ۲۹۸ تهران و ۳۳۵۸۴-۷۸/۱۱/۱۶ دفتر 
۶۹ محمود آباد و ابطال سند انتقال ۴۱۲۳۸ -۹۰/۱۰/۲۹ دفتر ۶۵ آمل که داللت 
انتقال خواندگان در پالک ۱۲۹۱ فرعی از ۱۰۷۷ فرعی از ۲ اصلی بخش ده  بر 
نور دارد و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک مذکور .. تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نور نموده که جهت رسیدگی 
مازندران  استان  در  واقع  نور  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  به 
شهرستان نور ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۱۹۶۴۲۰۰۶۷۰ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۹۶/۱/۱۶ چهارشنبه ساعت ۱۱ صبح که موضوع جلسه آن رسیدگی 
به دادخواست خواهان می باشد تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان فوق الذکر و به درخواست وکالی خواهان ها و به تجویز ماده ۷۳قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب  
یک نوبت بوسیله یکی ار روزنامه های کثیر االنتشارآگهی و اعالم میگردد تا خوانده 
بعد از ازاطالع وفت دادرسی ضمن حضور در دفتر دادگاه وضمن اعالم نشانی کامل 
خود ودر یافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد م. الف ۲۷۰
مدیر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور – صادقی 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
خانم آمنه شمیمی فرزند اکبر به شرح درخواستی که به شماره ۵۹۰-۲/۹۵ این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
بهشهر  از  به شماره شناسنامه۵۷۲ صادره  آقاجان  فرزند  اکبر شمیمی   شادروان 
متولد ۱۳۰۸  در تاریخ ۹۵/۸/۲۲ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت 

نموده و ورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از:
۱- شهناز خانم یال فرزند نجفعلی ش ش ۲۷۱ متولد ۱۳۱۲ همسر متوفی

۲- اصغر شمیمی فرزند اکبر ش ش ۵۷۵ متولد  ۱۳۴۴ فرزند متوفی
۳- آمنه شمیمی فرزند اکبر ش ش ۵۷۴ متولد ۱۳۴۲ فرزند متوفی
۴- فاطمه شمیمی فرزند اکبر ش ش ۵ متولد ۱۳۵۴ فرزند متوفی

۵- کلثوم شمیمی فرزند اکبر ش ش ۴۴۱ متولد ۱۳۵۰ فرزند متوفی 
۶- حوا شمیمی فرزند اکبر ش ش ۵۷۳ متولد ۱۳۳۶ فرزند متوفی
۷- رضا شمیمی فرزند اکبر ش ش ۴۴۲ متولد ۱۳۵۲ فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد. م.الف: ۹۵۰۷۱۲
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر

دادنامه
خواهان:آقای اسماعیل کریمی  فرزند محمدشغل دبیر آموزش وپرورش ساکن جوانرود-خ 

حمزه روبروی کمیته امداد  امام - ۰۹۱۸۸۸۸۶۷۷۳
خواندگان : ۱-قاسم)عباس(اسدی به آدرس –استان کردستان شهرستان مریوان-روستای 

کانی دینا روبروی شرکت گاز کارواش برزان
۲-عیسی اسدی  ۳- جمیل قطبی هردو به آدرس فوق

خواسته: مطالبه وجه سفته وخسارت تاخیرتادیه وهزینه های دادرسی
باعنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم وبه شرح زیر انشاء رای می گردد:

رأی شورا: در خصوص دعوای آقای اسماعیل کریمی  بطرفیت خواندگان قاسم )عباس( 
اسدی عیسی اسدی وجمیل قطبی بخواسته مطالبه مبلغ یکصدمیلیون ریال  نظربه اینکه 
مستند دعوا سفته شماره ۸۵۱۷۰۵ )سری/ف ( است که توسط خوانده صادر گردیده به 
داللت برتعهد خواندگان )بصورت تضامنی( به پرداخت خواسته در حق خواهان بعنوان 
دارنده سفته دارد وخواندگان دفاعی که رد دعوا ایجاب نمایند ارائه نداده است لذا به استناد 
مواد۲۴۹و۳۰۷و۳۰۸قانون تجارت ومواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-و۵۲۲ ق. آ. د مدنی به پرداخت 
مبلغ یکصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال هزینه 
دادرسی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۵/۳/۱ لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره غیابی وظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در همین 

شعبه می باشد . 
قاضی شعبه چهارم  شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی مزایده اموال غیر منقول)نوبت دوم(
روانسر  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  از  صادره    ۹۵۰۱۷۴ اجرائی  پرونده  درخصوص 
به  محکومیت  بر  دایر  آقایی  ساالر  آقای  زیان  وبه  حسینی  صدیق  سودآقای  به 
۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واحد اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر در نظر دارد مال غیر 

منقول موصوف در زیر را مطابق ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند:
مشخصات مال غیر منقول :

۱-نام و نام خانوادگی  صاحب  مال : ساالر آقایی 
نظریه  به  )باتوجه  وغیره  زراعی   یا  تجاری  یا  است  :مسکونی  وقوع ملک  ۲- محل 
کارشناسی و...(: مسکونی در ۴ طبقه واقع در شهرستان روانسر- خیابان اصلی پشت 

بانک ملی- کوی باال
۳- ملک ثبت شده یا نه : نه

۴- مال در اجاره است یا نه : اگر در اجاره است مدت ومیزان اجاره: خیر
۵- مال مشاع است یا مفروز وچه مقدار از آن بفروش می رسد :مشاع وبه متراژ  اعیان 

۳۰۲/۷۶متر مربع در ۴ طبقه 
۶- هرنوع حق انتفاع یا ارتفاع که شخ یا اشخاص دیگر نسبت به آن دارند: _

۷- قیمتی که مزایده از آن شروع میشود:۲/۴۳۸/۰۸۰/۰۰۰  ریال
مدنی  احکام  اجرای  درمحل  ساعت ۹ صبح   ۹۵/۱۲/۲۲ : مزایده  روز  و  ساعت   -۸

شهرستان روانسر 
ضمنا مال مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ ۹۵/۹/۲۵ ارزیابی شده است 
. طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در روانسر 
میدان اورامان مراجعه وترتیب مالحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود . مزایده از 
قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده 
مزایده شناخته خواهد شد وبرنده مزایده مکلف است ۱۰درصد بهای پیشنهادی را فی 
المجلس بعنوان سپرده  به حساب سپرده دادگستری تودیع ورسید دریافت وباقیمانده 
آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت 
عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی 

سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار 

صادر می شود. هزینه نقل وانتقال برعهده خریدار است
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر 

آگهی مزایده
اجرای احکام  حقوقی جوانرود در نظر دارد در راستای پرونده اجرایی ۹۵۰۴۱۱ فی 
مابین محکوم له آقای محی الدین مارابی ومحکوم علیه آقایان عثمان سعیدی ورئوف 
رستمی ،نظر به معرفی یک قطعه زمین مسکونی بنام آقای عزیز بشارتی واقع در 
روستای شروینه از توابع بخش کالشی بامساحت ۱۸۹ مترمربع می باشد که شناژیی 
وصحفه گذاری در ۱۰۴ مترمربع انجام شده است وفاقد بنا می باشد .موضوع جهت 
ارزیابی وارزش گذاری به کارشناسی ارجاع که پس از بررسی ملک معرفی شده به قیمت 
۳۱۱/۸۵۰/۰۰۰ ریال ارزش گذاری گردیده است . به همین منظور روز چهارشنبه مورخ 
۱۳۹۶/۱/۱۶ جهت مزایده تعیین گردیده است .قیمت کارشناسی قیمت پایه میباشد 
وبرنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید  متقاضیان شرکت 
در مزایده میتوانند ۵ روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا ازملک مورد نظر 
بازدید بعمل آورند . افراد شرکت کننده می بایستی ده درصد از مبلغ مزایده را فی 
المجلس پرداخت نمایند ومابقی طی یکماه پرداخت گردد. درصورتی برنده مزایده نتواند 
درمدت مقرر نسبت به پرداخت مابقی مبلغ مزایده اقدام نمایند ده درصد واریزی پس 

از کسر هزینه های مربوطه به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
دادورز اجرای احکام حقوقی جوانرود – حسینی

دادنامه
خواهان : آقای یونس احمدی  فرزند محمد ساکن جوانرود خیابان سعدی کوی 

گلستان۲ -۰۹۱۸۸۸۵۰۷۹۸ 
خواندگان : آقایان فرشاد وفرهاد رضایی کارمند  -روبروی استانداری اداره کل راه 

وشهرسازی
حل  شورای  پنجم  شعبه   ۹۴/۱۱/۱۴ مورخ   ۶۸۸ دادنامه  رای  اصالح   : خواسته 

اختالف شهرستان جوانرود  
باتوجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعالم وبه شرح زیر انشاء رای میگردد

رأی اصالحی
آقایان  خواندگان  بطرفیت  احمدی  یونس  آقای  خواهان  درخواست  خصوص  در 
شماره   دادنامه  به  صادره  رای  اصالح  باخواسته  رضاییب  شهرتین  وفرشاد  فرهاد 
۶۸۸مورخ ۹۴/۱۱/۱۴ از شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود وبا 
بر مطالبه  مبنی  پرونده  اصلی  دادخواست  به موضوع خواسته  خواهان در  توجه 
خسارات وارده به یک باب ساختمان وحق االجاره به مدت ۳ سال و۳ ماه لغایت 
اجرای حکم ونظر به اینکه درحکم صادره به دادنامه ۶۸۸ مورخ ۹۴/۱۱/۱۴ اشاره 
ای به اجرت المثل )اجرا بهاء انباری( نگردیده وباتوجه به اوراق ومحتویات پرونده 
ونظر به کارشناسی مورخ ۹۴/۸/۳۰ که مصون از اعتراض مانده لذا خواسته خواهان 
به اصالح رای صادره وارد تشخیص وبه استناد مواد ۱۲۵۸ ق .آ. د مدنی و۳۰۹ 
ق اصالح رای تبصره یک خواندگان محکوم هستند به پرداخت مبلغ ۱/۶۴۷/۳۳۳ 
تومان بابت اجاره بهاء)اجرت المثل ( انباری درحق خواهان تسلیم رونوشت رای 
اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.رای صادره غیابی وظرف بیست 

روز پس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه میباشد
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف  شهرستان  جوانرود 

آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
به موجب پرونده اجرایی به شماره ۹۵۰۲۱۸  صادره از شعبه اول اجرای احکام 
ثریا  }انم  علیه  فیلی  اشرف  علی  له  محکوم  خصوص  در  آبادغرب  اسالم  مدنی 
حیدرپناه که محکوم است به پرداخت ۷۱،۴۸۹،۵۶۷ ریال بابت اصل طلب خود 
ومبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰  ریال بابت نیم عشر دولتی فلذا محکوم له درراستای تامین 
طلب خویش به میزان محکوم به اموال منقول را معرفی وتوسط دایره اجرای احکام 
وبرگ  بازدید  به شرح  منتخب  کارشناس  به  امر  ارجاع  وبا  گردیده  توقیف  مدنی 
کارشناسی ارزیابی گردیده است.مبلغ کارشناسی ۷۴،۷۰۰،۰۰۰ ریال برآورد واعالم 
نموده لذا جلسه مزایده در مورخه ۱۳۹۵،۱۲،۲۵ ساعت ۱۱ الی ۱۲ صبح مستقر 
در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اسالم آبادغرب برگزار خواهدشد.
هر کس که باالترین قیمت را اعالم نماید به ایشان فروخته و مبلغ ده درصد بهای 
الباقی را حداکثر  مزایده فی المجلس از برنده مزایده به صورت نقدی دریافت و 
مدت یکماه از تاریخ مزایده به اجرای احکام تودیع نماید چنانچه ظرف مهلت مقرر 
به هر دلیلی نتواند یا نخواهد مابقی ثمن معامله را تودیع نماید پس از کسر هزینه 
های اجرایی از ده درصد مبلغ تودیعی، مابقی به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده 
تجدیدخواهد شد افرادی که قصد شرکت را دارند میتوانند ۵ روز قبل از مزایده به 

این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنها داده شود.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اسالم 
آبادغرب-حسنی

آگهی احضار متهم
بنام  بازپرسی دادسرای ورامین متهمان  در پرونده کالسه  ۹۵۰۹۶۶شعبه پنجم 
با چاقو  بر مشارکت در ضرب و جرح عمدی  علی بختیاری و علی مختاری دائر 
موضوع شکایت آقایان غالم جعفری و عارف احمدی و خانم رابعه جعفری چون 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ابالغ احضاریه ممکن نگردیده در اجرای ماده 
اگهی  کثراالنتشار  در جراید  نوبت  برای یک  مراتب  کیفری   دادرسی  ایین   ۱۷۴
میگردد تا متهم مذکور ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار اگهی به شعبه پنجم 
این دادسرا جهت پاسخگویی و اخذ دفاع آخرین از اتهام انتسابی مراجعه نماید.

بدیهی است عدم حضور مانع رسیدگی و اتحاذ تصمیم قضایی نخواهد شد 
د/م الف ۴83 بازرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب ورامین

رای دادگاه
درخصوص اتهام مجتبی حسن قزلگچی فرزند مرتضی دائر به غیبت از مرخصی 
کیفر  ورامین  زندان  گزارش  جمله  از  پرونده  اوراق  محتوای  به  عنایت  با  زندان 
خواست دادستان متواری بودن متهم وقوع بزه انتسابی از سوی متهم محرز و مسلم 
است مستندا به تبصره ماده ۵۴۷قانون مجازات سال۷۵ونیز با رعایت بند های الف 
با در نظر گرفتن سوابق متعدد کیفری  و ب ماده ۶۶ قانون مجازات سال ۹۲ و 
متهم نامبرده رابه تحمل شیش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید.رای دادگاه 
غیابی و ظرف ۲۰روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین مرجع و پس از آن ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاهای محترم تجدید نظر استان تهران است.
د/م الف ۴86  رئیس شعبه103 دادگاه کیفری 2 دادگستری ورامین  : مسعود عبدالهی 
نیسیانی

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه ۹۵۰۹۳۷شعبه  اول بازپرسی دادسرای ورامین حمود الحیدری 
فرزند مکطوف متهم است به توهین موضوع شکایت فاطمه قاسمی چون بواسطه 
معوم نبودن محل اقامت وی ابالغ احضاریه  ممکن نگردیه  در اجرای ماده ۱۷۴ 
ایین دادرسی کیفری مراتب برای یک نوبت در جراید کثیراالنتشار اگهی مگردد تا 
متهم مذکور ظرف مهلت یک ماه از تاریخ  انتشار اگهی به شعبه این دادسرا جهت 
پاسخ گویی و اخذ دفاتر آخرین با حق داشتن وکیل از اتهام انتسابی مراجعه نماید.

 بدیهی است عدم حضور مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی نخواهد شد 
  د/م الف ۴8۴ بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انتقالب ورامین –وزیری

آگهی احضار متهم
مجتبی  اقای  ورامین  انقالب  و  عمومی  دادسرای   ۹۵۱۲۸۹ کالسه  پرونده  در 
پیراینده فرزند ناصر به اتهام ترک نفقه و خیانت در امانت چون بواسطه معلوم نبون 
محل اقامت وی ابالغ احضاریه ممکن نگردیده در اجرای ماده ۱۴۷ایین دادرسی 
کیفری مراتب برای یک نوبت درجراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا متهم مذکور 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار اگهی به شعبه سوم  این دادسرا جهت پاسخ 

گویی و اخذ دفاتر و اخرین از اتهام انتسابی مراجعه نماید.
بدیهی است عدم حضورمانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم فعلی نخواهد شد.

 د/م الف۴88 دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب ورامین

آگهی وقت دادرسی
بدینوسیله به خانم زهرا رضایی فرزند شمس الدین که فعال مجهول المکان بوده 
و  دادرسی کیفری  آئین  ماده ۳۴۴قانون  تجویز  به  بنا  باشد  نمی  و در دسترس  
حسب دستور دادگاه در یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ می شود جهت دفاع از 
اتهام انتسابی خود مبنی بر فحاشی ورود به  عنف و ایراد ضرب و جرح عمدی در 
کالسه ۹۵۱۳۲۳در تاریخ ۹۵/۰۳/۰۱ ساعت ۱۱:۰۰-در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری 
دو دادگستری ورامین حاضر شود عدم حضور مانع از رسیدگی قضایی نبوده دادگاه  

غیابا اقدام ورای مقتضی را صادر خواهد نمود.
 د/م الف ۴81 مدیر دفتر شعبه 102دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین-شیر کوند                

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه ۹۵۰۹۰۰شعبه چهارم دادیاری دادسرای ورامین متهم بنام سراج 
بی  از  ناشی  به فوت  بدنی غیر عمدی منجر  ایراد صدمه  به  رحمانی متهم است 
احتیاطی در امر رانندگی متوفی مجید رمضانی موضوع شکایت شیر علی رمضانی 
چون بواسطه معلوم نبون محل اقامت وی ابالغ احضاریه ممکن نگردیده در اجرای 
ماده ۱۴۷ایین دادرسی کیفری مراتب برای یک نوبت درجراید کثیراالنتشار اگهی 
میگردد تا متهم مذکور ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار اگهی به شعبه چهارم 
نفر  داشتن یک  بهمراه  اتهام حق  تفهیم  پاسخ گویی درضمن  دادسرا جهت  این 

وکیل دادگستری مراجعه نماید.
بدیهی است عدم حضورمانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم فعلی نخواهد شد.

 د/م الف۴85 دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب ورامین-سجادسنگدل

 آگهی وقت دادرسی
بدینوسیله به آقای  علیرضا صفادل فرزند محمد  فعال مجهول المکان بوده و در 
دسترس  نمی باشد بنا به تجویز ماده ۳۴۴قانون آئین دادرسی کیفری و حسب 
اتهام  از  ابالغ می شود جهت دفاع  از طریق روزنامه  دستور دادگاه در یک نوبت 
انتسابی خود مبنی بر خیانت در امانت در کالسه ۹۵۱۲۳۰در تاریخ ۹۶/۲/۴ساعت 
عدم  شود  حاضر  ورامین  دادگستری  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۲ شعبه  ۱۱:۰۰-در 
را صادر  رای مقتضی  و  اقدام  غیابا  دادگاه  نبوده  از رسیدگی قضایی  مانع  حضور 

خواهد نمود.
 د/ م الف    ۴82 مدیر دفتر شعبه 102دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین-شیر کوند

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه  ۹۵۱۱۶۸ دادسرای عمومی و انقالب ورامین مقداد تاجیک به 
اتهام  ضرب و جرح عمدی با چاقو چون بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ابالغ 
احضاریه ممکن نگردیده در اجرای ماده ۱۷۴ ایین دادرسی کیفری  مراتب برای 
یک نوبت در جراید کثراالنتشار اگهی میگردد تا متهم مذکور ظرف مهلت یک ماه 
از تاریخ انتشار اگهی به شعبه سوم این دادسرا جهت پاسخگویی و اخذ دفاع آخرین 

از اتهام انتسابی مراجعه نماید
بدیهی است عدن حضور مانع رسیدگی و اتحاذ تصمیم قضایی نخواهد شد 

د/م الف ۴87 دادیار شعبه 3دادسرای عمومی و انقالب ورامین

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  ۳قانون  ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر   . رسمی  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۶۰۰۱۲۴۳۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم علی سلیمانی فرزند حسن 
باب خانه/به مساحت  از ورامین در ششدانگ یک  بشماره شناسنامه ۵۶۵۰صادر 
۱۷۳/۱۶متر مربع پالک ۱۴ فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع درقریه مزرعه شمسی ورامین 
خریداری از مالک رسمی/ محمد و مرضیه و اعظم و فاطمه و اقدس همگی شهرت 
اطالع عموم  به منظور  لذا  است.  عابدین شیرکوند محرز گردیده  وارث  شیرکوند 
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 انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۲/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۲/۱۷

ث/م الف 976 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  ۳قانون  ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر   . رسمی  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۵۶۲۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فرزند  جوادی  العابدین  زین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین 
عروجعلی بشماره شناسنامه ۱۰۷۵ صادره از ایجرود در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۷۶/۶۰ مترمربع پالک ۲۴۳ فرعی از ۱۲ اصلی )قطعه دوم افرازی(واقع 
در ورامین خریداری از مالک رسمی آقای فرج اله بروجردی 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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۲/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۲/۱۷

ث/م الف 1009 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  ۳قانون  ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر   . رسمی  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۶۰۰۱۱۰۸۱هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا حسن زاده نوکاشتی 
فرزند شاپور بشماره شناسنامه ۸۲۴۷صادر از ورامین در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۱۳۷/۹۶متر مربع پالک پالک ۵۲۳فرعی از ۱۰۰اصلی واقع در قریه 
عمرو آباد خریداری از مالک رسمی آقای محمد ربیع کتولی 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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۲/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۲/۱۷

ث/م الف 986 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  ۳قانون  ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر   . رسمی  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۶۰۰۱۱۱۹۲هیات 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید کمال حسینی فرزند 
سیدجالل بشماره شناسنامه ۱۴۰۲ صادره از ورامین در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۸۸/۲۳ مترمربع پالک ۵۰ فرعی از ۶۷ اصلی واقع در قریه باغخواص 
خریداری از مالک رسمی آقای قدمعلی جباری 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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۱/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۲/۰۲

ث/م الف 919 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۰۳۴  
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی آقای علی یوسفی دولق فرزند لطفعلی بشماره شناسنامه ۲۵۲۸ 
صادره از در یک باب خانه به مساحت ۶۹/۲۵ مترمربع پالک فرعی از ۸ اصلی واقع 
در جعفر اباد خریداری از مالک رسمی اقای / سید محمد حسینی 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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۱/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۲/۰۲

ث/م الف 903 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۶۰۰۱۱۰۱۴  
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی خانم حمدیه پناهی خرم ابادی فرزند علی بشماره شناسنامه 
۵۰۸۹۵ صادره از عراق در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲۷/۶۰ مترمربع 
پالک ۹۱ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در قریه خیراباد خریداری از مالک رسمی آقای 
قدم علی خانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  روز  فاصله ۱۵  به 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۱/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۲/۰۲

ث/م الف 92۴ محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۰۹۱۶  
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی آقای برات اهلل  مهر آبادی فرزند نوروز بشماره شناسنامه ۸۴۶ 
صادره از بخش داورزن شهرستان سبزوار در یک باب خانه به مساحت ۵۶/۲۰ متر 
مربع پالک ۸۶۴ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در قریه خیراباد خریداری از مالک رسمی 
خانم ملوک خلیلی 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 انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۱/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۲/۰۲

ث/م الف 902 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین



ورزشیدوشنبه 2 اسفند 1395                                                                                                                                                                                                     شماره ۷3426

احضار 
بموجب پرونده کالسه ۹۴۰۰۶۶ فریدون عالی فعال مجهول المکان هستند باتهام 
سرقت از شرکت راهیمان و پیماب تحت تعقیب این شعبه بازپرسی می باشند و 
بعلت مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر طبق ماده ۱۷۴ ق آدک مصوب ۱۳۹۲  
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار مرکز آگهی می شود که نامبرده از تاریخ 
نشر این آگهی بمدت یک ماه مهلت دارند خود را در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای 
ناحیه ۲۷ تهران امور جنایی واقع در سه راه آذری خ شهید سبحانی جنب کارخانه 
آرد معرفی نمایند و از اتهام انتسابی دفاع نمایند در غیر اینصورت بازپرسی غیابا 

موضوع را رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود 
۴13062/م الف   بازپرس شعبه 3 دادسرای ناحیه 27 تهران 

احضار 
المکان هستند  فعال مجهول  فضلی   اکبر  پرونده کالسه ۹۴۰۰۶۶ سید  بموجب 
باتهام سرقت از شرکت باالست راه آهن و شرکت راهیمان و پیماب تحت تعقیب 
این شعبه بازپرسی می باشند و بعلت مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر طبق 
ماده ۱۷۴ ق آدک مصوب ۱۳۹۲  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار مرکز 
دارند  مهلت  ماه  بمدت یک  آگهی  این  نشر  تاریخ  از  نامبرده  آگهی می شود که 
خود را در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ تهران امور جنایی واقع در سه 
انتسابی  اتهام  از  نمایند و  راه آذری خ شهید سبحانی جنب کارخانه آرد معرفی 
دفاع نمایند در غیر اینصورت بازپرسی غیابا موضوع را رسیدگی و تصمیم قانونی 

اتخاذ خواهد نمود 
۴13063/م الف   بازپرس شعبه 3 دادسرای ناحیه 27 تهران 

دادنامه
 پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۲۱۶۴۷۰۰۵۶۹ شعبه۲۷۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۶۴۷۰۱۸۱۵  خواهان: زهرا 
بابازاده نمین فرزند جمشید خوانده: امین اسکندري  خواسته: طالق به درخواست 
زوجه گردشگار: دادگاه باتوجه به مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.   رای دادگاه  درخصوص دادخواست 
زهرا بابازاده نمین فرزندجمشید به طرفیت امین اسکندري به خواسته صدور حکم 
الزام به طالق خواهان اظهار دانست همسرم حدود یک سال است به طور غیرقانوني 
از کشور خارج شده است و به کشور آلمان رفته است به علت مفاقرت جسماني 
طوالني در عسر و حرج بسر مي برم فرزند مشترک نداریم کلیه حقوق مالي خود 
را در قبال طالق بذل مي نمایم موضوع به داوران ارجاع شد سازش صورت نگرفته 
بعلت اینکه زوج حضور نداشته دعوي دادگاه به صلح و سازش نیز موثر واقع نگردید 
لذا باتوجه به مدت طوالني مفارقت جسماني زوجین خواسته خواهان به نظر موجه 
است دادگاه مستندا به مواد ۱۱۳۰و ۱۱۲۹ قانون مدني مواد ۲۱-۳۱-۳۲و ۳۳ و 
تبصره آن ۳۵ و تبصره ان از قانون حمایت از خانواده حکم الزام به طالق صادر 
و اعالم مي دارد زوجه کلیه حقوق مالي خود از جمله مهریه نفقه معوقه و اجرت 
المثل و جهیزیه خود را در قبال طالق بذل نموده است زوجین فرزند مشترک 
ندارند رای صادره شده غیابی ظرف۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران 

می باشد.
110/1۴1580 رئیس شعبه 27۴ دادگاه عمومي حقوقي تهران

احضار متهم
بموجب پرونده کالسه بایگانی ۹۵۱۱۴۶  در شعبه ۱۱ بازپرسي دادسراي ناحیه 
۱۸ شهید مطهري ،  نصرت شمیرانی فرزند حسن باتهام سرقت یک دستگاه گوشی 
تلفن همراه  تحت تعقیب کیفري مي باشد که به علت مجهول المکان بودن متهم 
آگهي  کثیراالنتشار  جراید  از  دریکي  نوبت  یک  مراتب  آدک  ق   ۱۷۴ ماده  طبق 
مي شود که نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهي در این بازپرسي جهت 
تحقیق و دفاع از اتهام انتسابي به خود حاضر شود در صورت عدم حضور اتخاذ 

تصمیم خواهدشد .
۴13060/م الف    بازپرس شعبه 11 دادسراي ناحیه 18 تهران 

آگهی رونوشت گواهي حصر وراثت 
محتاجعلي امیري قراگزلو با وکالت سجاد اشوري به شرح دادخواست تقدیمی به 
کالسه پرونده ۹۵۰۹۹۷۱۰۱۰۵۰۱۰۹۵ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول امیري قراگوزلو در تاریخ۹۵/۱۰/۲۴ 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
از  صادره  متولد۱۳۲۷  به ش ش۲۱۲۹  قراگوزلو  امیري  محتاجعلي   -۱ به  است 
تهران نسبت با متوفي برادر و اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور 
از  ای  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  تا هرکس  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد 

واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
 110/1۴1559 دفتر شعبه55 مجتمع شماره2 شوراي حل اختالف شهر تهران

آگهی مفقودی 
و  ماشین  –کارت  بدنه  و  ثالث  شخص  نامه  -بیمه  کمپانی  –سند  سبز  برگ 
به  روغنی  سفید  رنگ   ۱۳۹۳ مدل   LXسمند سواری  خودرو  سوخت  کارت 
به شماره شاسی    ۱۲۴K۰۳۶۷۲۵۵ موتور به شماره  شماره پالک ۳۱-۲۷۸د۷۶ 
به  یار  علی  فرزند  فیروزی  اله  آقای حجت  بنام   NAAC۹۱CC۴EF۶۵۷۵۶۱

کدملی۴۰۷۲۲۷۸۶۷۱   مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
لرستان –خرم آباد 

مفقودی 
شماره  با  سفید  رنگ  به   ۹۵ ۱۱۱SEمدل  سایپا  بک  هاچ  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  ۵۵۴۸۱۸۴و  موتور  شماره  با   ۶۲ ۷۶۱س۶۸ایران  پالک 

NAS۴۳۱۱۰۰G۵۸۵۴۷۰۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
میاندرود 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۸۴۶۰۳۰۰۶۶۷ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

جوانرود تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۸۴۶۰۳۰۱۲۲۴
خواهان : مدیریت امور شعب بانک مهر اقتصاد استان کرمانشاه باوکالت خانم سحر 

ابراهیمی فرزند فیض اله به نشانی کرمانشاه-جوانرود –خ قاضی روبروی دادگستری
خواندگان: آقای برزو دنگی فرزند حبیب ۲-رضا ویسی دنگی فرزند بهمن ۳-آقای 

عبدالکریم سلیمانی فرزند حسن همگی به نشانی -مجهوالمکان
خواسته: مطالبه وجه

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خانم سحر ابراهیمی فرزند فیض اله بوکالت ازبانک مهر اقتصاد 
استان کرمانشاه بطرفیت آقایان ۱-عبدالکریم سلیمانی فرزند حسن ۲- برزو ویسی 
دنگی فرزند حبیب ۳- رضاویسی دنگی فرزند بهمن بخواسته مطالبه مبلغ چهارصدو 
ده میلیون ریال مستند به رونوشت تصدیق شده یک فقره چک با شماره ۵۸۹۵۲۹ 
به عهده بانک قرض الحسنه مهر ایران وگواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه 
دادگاه باعنایت به اوراق پرونده خصوصا متن دادخواست تقدیمی ومالحظه رونوشت 
تصدیق شده اوراق استنادی خواهان واینکه سند در دست دارنده دلیل بر اشتغال 
ذمه صادر کننده می باشد وخواندگان با ابالغ  قانونی اخطاریه بصورت قانونی درجلسه 
دادرسی حاضر نشده اند ودلیلی در رد خواسته خواهان ارائه ننموده است لهذا خواسته 
خواهان وارد است ومستندا به مواد ۲و۱۵ از قانون چک ومواد ۴۰۳،۴۰۲،۲۴۹ ازقانون 
تجارت ومواد ۵۲۲،۵۱۹،۵۱۵،۱۹۸ ازقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته وپرداخت 
۱۳/۰۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارت تاخیر تادیه وحق الوکاله 
وکیل برابر تعرفه درحق خواهان صادر واعالم می گرددرای صادره غیابی محسوب 
وظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد وبا انقضای 
مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر استان 

کرمانشاه می باشد
رونوشت برابربا اصل  اداریست- مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی(   جوانرود- مالح
رئیس شعبه اول  دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان جوانرود –خسرو آبادی

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۵۵۹۰۰۱۶۰شعبه ۹ شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره( شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۶۶۵۵۹۰۰۱۹۰ 
خواهان : آقای محمد علی خسروی فرزند محمد حسین به نشانی لرستان- خرم 
آقای   : – خوانده  فروشگاه عدل  رانندگی  و  راهنمایی  روبه روی  آباد خ شریعتی 
تامین   : –خواسته  آباد  –خرم  لرستان  نشانی  به  علی  فرزند  رازانی  رضا  محمد 

خواسته 
با  دادرسی  ختم  اعالم  با  پرونده  محتویات  و  اوراق  جمیع  بررسی  از  پس  شورا 

استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشای رای می نماید . 
رای شورا : در خصوص دادخواست اقای محمد علی خسروی به طرفیت خوانده 
محمد رضا رازانی به خواسته مطالبه چک به مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره 
)۲۳۸۵/۰۱۱۰۱۴ ( عهده بانک تجارت به انضمام هزینه دادرسی ۱/۷۳۵/۰۰۰ و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ ۹۴/۱۲/۱۵ صدور حکم و اجرای 
به  اصل چک  و مالحظه  پرونده  محتویات  به  نظر  دادخواست  به شرح  آن  کامل 
شماره مذکور گواهینامه عدم پرداخت مربوطه در جلسه رسیدگی و از طرفی وجود 
اصل الشه چک به شماره فوق الذکر در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده را 
دارد و اینکه اصل بر بقاء دین بوده مگر خالف آن به اثبات برسد بنابر این دادگاه 
با عنایت به جمیع مراتب پیش گفته دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به 
مواد ۱۹۸-۵۰۲-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
الحاقی  تبصره  تجارت  قانون   ۳۱۳-۳۱۱-۳۱۰ مواد  و  مدنی  امور  در  انقالب  و 
به  را  رازانی  محمدرضا  خوانده  محکومیت  بر  قانون صدور چک حکم   ۲ ماده  به 
پرداخت مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۱/۷۳۵/۰۰۰ ریال 
تاریخ سر رسید چد چک مورخه  از  تادیه  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
قیمت  تغییرات  اساس  بر  آن  کامل  اجرای  و  یوم صدور حکم  لغایت   ۹۴/۱۲/۱۵
ها که از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم 

عمومی شهرستان خرم آباد می باشد 
قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف خرم آباد –حسن کرم پور. 

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم ۱-عبدالکریم شیراوند نسب فرزند عباس به نشانی 

لرستان- کوهدشت درب گنبد روستای شیراوند سفلی
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم

۲-سیداحمد موسوی فرززند سیدنظربه نشانی مجهول المکان 
دادنامه  و شماره  به شماره  مربوطه  اجرای حکم  درخواست  بموجب  به:  ۳-محکوم 
مربوطه ۹۵۰۹۹۷۶۷۲۷۱۰۰۱۲۴ محکوم علیه محکوم است به پالک خودرو به شماره 
۹۷۴س۲۱ ایران ۴۱ در حق خواهان و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم 

می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد)ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی(۲- 
ترتیبی برای پرداخت محکوٌم به بدهد.۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی۱۳۹۴(۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده ۳۴ قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده ۲۰ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(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 جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود.)ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
۱۳۹۴(.۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه نشود آزادی محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوٌم علیه 
خواهد بود.)تبصره ۱ ماده ۳ قانئن نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(. م الف ۳۵۷۰۸
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه یازدهم  شورای حل اختالف شهرستان 
کوهدشت- زهرا عزیزیان چم کریمی

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۶۶۶۱۵۰۰۱۷۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )۱۰۲ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۶۶۱۳۶۰۱۰۶۲ شکات : 
آقای رضا انوشیروان فرزند علیرضا با وکالت یوسف رضایی مفرد فرزند صید قاسم به 
نشانی خرم آباد خ انقالب بین کوچه ۳ و ۴ آراسته ۲-دادستان خرم آباد – متهمین 
:۱-آقای علی بیرانوند فرزند براتعلی با وکالت آقای سعید غیاثوند فرزند علی حسین 
به نشانی دورود –روبروی دادگستری دفتر وکالت غیاثوند ۰۹۱۶۱۶۱۳۸۵۲ آقای 
المکان ۳-آقای محمود  نژاد فرزند احمد به نشانی مجهول  محمد حسن مهرابی 
قاسمی پیر بلوطی فرزند علی به نشانی شهرکرد چهارمحال بختیاری روستای پیر 

بلوط خیابان اصلی پالک ۵ –اتهام :مشارکت در کالهبرداری 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقایان ۱-علی بیرانوند فرزند براتعلی اهل و مقیم 
۲-محمود  غیاثوند(  سعید  آقای  وکالت  )با  وثیقه  قبولی  قرار  با  آزاد  و  آباد  خرم 
قاسمی فرزند علی اهل شهرکرد مقیم پیر بلوط و آزاد با قرار قبولی وثیقه ۳-محمد 
حسن مهرابی نّژاد فرزند احمد دایر بر مشارکت در کالهبرداری به مبلغ چهل و 
فروش سکه  طریق  از  و  انوشیروان  رضا  آقای  از  تومان  هزار  پانصد  و  میلیون  نه 
تقلبی به وی با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده –شکایت شاکی آقای رضا 
آقای یوسف رضایی بدین نحو که شاکی مذکوربیان نموده  )با وکالت  انوشیروان 
بابت خرید تعداد چهار صد و پنجاه قطعه سکه بهار آزادی )طرح قدیم (مبلغ چهل 
و نه میلیون و پانصد هزار تومان وجه نقد و سه فقره چک بانک صادرات شعبه بلوار 
کیو خرم آباد و مجموعا به مبلغ دویست و هفتاد میلیون تومان تحویل متهم ردیف 
اول نموده اند و در داخل منزلش واقع در شهرک باباعباس خرم آباد وجه مذکور 
و چک ها را تحویل متهم داده است و متهمان ردیف دوم و سوم در درب منزل 
وی بوده اند و مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان چک در وجه متهم آقای محمود 
قاسمی و مبلغ شصت میلیون تومان چک در وجه خانم زهرا مهرابی نژاد خواهر زن 
آقای علی بیرانوند و مبلغ پنجاه میلیون چک نیز در وجه متهم آقای علی بیرانوند 
صادر نموده اند و متهم ردیف اول سکه ها را که داخل یک ظرف ماست بوده اند 
در داخل منزل وی )شاکی ( تحویل نامبرده داده است لیکن متعاقبا متوجه شده 
اند که سکه ها تقلبی می باشند و تعداد ۴۴۹ قطعه از آنها تقلبی بوده اند و چک 
های اصداری متعلق به وی مسترد شده اند اما پول ایشان را برده اند و از متهمان 
مذکور شکایت دارند گزارش مرجع انتظامی –استعالم بعمل آمده از اتحادیه صنف 
زرگر –فروشندگان و تعمیر کاران طال و ساعت خرم آباد که داللت بر تقلبی بودن 
تعداد ۴۴۹ قطعه از سکه های تحویلی به شاکی می نماید مالحظه کیفر خواست 
عنوان  کیفر خواست  در  )هرچند  آباد  انقالب خرم  و  عمومی  دادسرای  از  صادره 
شاکی  از  تومان  میلیون  سی  مبلغ  به  کالهبرداری  در  مشارکت  متهمان  اتهامی 
اظهارات شاکی  به  عنایت  با  که  قید شده  تقلبی  فروش سکه  از طریق  و  مذکور 
مبنی بر اینکه متهمان مبلغ چهل و نه میلیون پانصد هزار تومان از وی برده اند 
بعمل آمده و دفاعیات  به لحاظ تحقیقات  و   ) الذکر اصالح می شود  بشرح فوق 
غیر موثر متهمان ردیف اول و دوم در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی و نظر به 
اینکه متهم ردیف سوم از طریق درج آگهی در روزنامه احضار شده است ولیکن 
در این شعبه دادگاه حضور به هم نرسانده و الیحه ای نیز ارسال نکرده اند و سایر 
قرائن و امارات منعکس در پرونده فلذا بزهکاری مشارالیهم محرز و مسلم است و 
به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری 
و با رعایت ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲ و همچنین رعایت ماده ۴۰۶ 
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ هریک از متهمان موصوف را منفردا به تحمل 
یک سال حبس تعزیری و پرداخت منفردا مبلغ چهل و نه میلیون و پانصد هزار 
تومان جزای نقدی )معادل مال ماخوذه( و مشترکا به رد اصل مال )وجه ماخوذه( 
به شاکی محکوم می نماید و مستندا به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲ 
حکم به معدوم شدن سکه های تقلبی مکشوفه بعنوان وسیله ارتکاب جرم صادر و 
اعالم می گردد رای صادره در خصوص متهمان ردیف اول و دوم حضوری و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان 
لرستان می باشد و در خصوص متهم ردیف سوم غیابی و ظرف مهلت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض 

در دادگاههای محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید همت نور بخش 

فیفا، پرسپولیس را به پرداخت ۴۰ هزار دالر 
محکوم کرد

به  محکوم  خارجی اش  بازیکن  طلب  خاطر  به  پرسپولیس  باشگاه 
پرداخت ۴۰ هزار دالر شده است.

در  مدتی  که  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سابق  بازیکن  پروویچ،  مارکو   
این تیم بازی کرد پس از چهار سال از این باشگاه به فیفا به خاطر 
دریافت طلبش شکایت کرد و فیفا هم رای به پرداخت ۴۰ هزار دالر 

به این بازیکن داده است.
بر همین اساس باشگاه پرسپولیس باید در مدت تعیین شده از سوی 
فیفا طلب این بازیکن را پرداخت کند تا با محرومیت و یا کسر امتیاز 
مواجه نشود.علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس در گفت 

وگو با ایسنا این خبر را تایید کرد.

دعوت ۲۷ تکواندوکار به اردوی تیم ملی 
نوجوانان

با پایان نخستین مرحله مسابقات انتخابی تیم  ملی تکواندوی نوجوانان 
پسر، در نهایت ۲۷ تکواندوکار توانستند جواز حضور در اردوی تیم ملی 
اردوی  به  ورود  برای  رقابت های ۱۰۴ هوگوپوش پسر  را کسب کنند. 
تیم ملی و به منظور حضور در نهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان 
 ،-۶۸ ،-۶۳ ،-۵۹ ،-۵۵ ،-۵۱ ،-۴۸ ،-۴۵( وزن  در ۱۰  آسیا ۲۰۱۷، 
۷۳-، ۷۸- و ۷۸+ کیلوگرم( برگزار و در پایان نفرات اول و دوم به همراه 

منتخبین کادرفنی جواز حضور در اردوی تیم ملی را به دست آوردند.
اسامی این نفرات به شرح ذیل است:

وزن اول )۴۵- کیلوگرم(: امیر ولی پور )تهران( و رضا جمشیدی )لرستان(
وزن دوم )۴۸- کیلوگرم(: حمیدرضا صدری )تهران( و آرین آرش )البرز(

وزن سوم )۵۱- کیلوگرم(: حامد اصغری )آذربایجان شرقی( و امیرسینا 
بختیاری )زنجان(

احسان  و  )مازندران(  داوودی  اکبر  علی  کیلوگرم(:   -۵۵( چهارم  وزن 
عبدالوند )اصفهان(

وزن پنجم )۵۹- کیلوگرم(: اشکان زحمتکشان )لرستان( و عرفان مرادی 
)فارس(

وزن ششم )۶۳- کیلوگرم(: محمد قاسمی )خراسان رضوی( و امیرعلی 
پروینی )البرز(

حقگو  امید  و  )مازندران(  اشکوریان  علی  کیلوگرم(:   -۶۸( هفتم  وزن 
)تهران(

وزن هشتم )۷۳- کیلوگرم(: مهران برخورداری )قزوین( و محمدعلی 
خسروی )تهران(

وزن نهم )۷۸- کیلوگرم(: محمدحسین یزدانی )اصفهان( و نیما مهرعلی 
)تهران(

وزن دهم )۷۸+ کیلوگرم(: مسعود فرخی )تهران( و کریم سام دلیری 
)البرز(

یوسفی  علیرضا  )قزوین(،  آجرلو  محمد  کادرفنی:  منتخبین 
مختاری  احمرضا  )مازندران(،  هادیان  حمیدرضا  )آذربایجان شرقی(، 
)فارس(، علیرضا نادعلیان )مازندران(، علی ترک چورن )مازندران(، سید 

حسین حسین زاده )مازندران( و امیرحسین کولیوند )تهران(
هدایت تیم را وحید عبداللهی به عنوان سرمربی بر عهده دارد و محمدرضا 
زوار نیز مدیر فنی این تیم می باشد.گفتنی است، اردوی تیم ملی از فردا 

در کمیته ملی المپیک آغاز می شود.

رکوردشکنی جدید رئال 
مادرید در گلزنی

خود  فرانسوی  سرمربی  هدایت  با  مادرید  رئال  
موفق شد یک رکورد جدید در زمینه گلزنی به جا 
بگذارد.رئال  مادرید از هفته  بیست و سوم اللیگا 
برابر اسپانیول قرار گرفت.آلوارو موراتا گل نخست 
مادرید را با ضربه سر به ثمر رساند تا مادرید به 
رکورد گلزنی در ۴۲ بازی پیاپی برسد. مادرید با 
زین الدین زیدان توانست از رکورد ژوزه مورینیو، 
لئو بین هاکر و ایپینا عبور کند و رکوردی تاریخی 
را به ثبت برساند. تیم زیدان آخرین بار در چهارم 
می ۲۰۱۶ برابر منچسترسیتی در لیگ قهرمانان 
اروپا نتوانست گلزنی کند. سفید پوشان در این 
فصل در همه رقابت ها ۱۰۶ گل به ثمر رساندند 
و رونالدو با ۲۱ گل برترین گلزن این تیم است.
بهترین رکورد در این زمینه  به بارسلونا اختصاص 
و   ۱۹۴۲ – فصل های ۴۳  در  آبی اناری ها  دارد. 
۴۴ – ۱۹۴۳ توانستند در ۴۴ بازی پیاپی گلزنی 
نتوانسته  تنها  بازی   ۶۴ در  زیدان  کنند.مادرید 
است در سه بازی گل بزند. این تیم برابر اتلتیکو 
مغلوب  با یک گل  در سانتیاگوبرنابئو در اللیگا 
شد. برابر ولفسبورگ در لیگ قهرمانان اروپا با دو 
گل شکست خورد و مقابل منچسترسیتی بدون 
گل مساوی کرد.رئال مادرید به همراه سرمربی 
بدون  بازی های  رکورد  توانست  خود  فرانسوی 

شکست را در میان تیم های اسپانیایی بکشند. 

آخرین وضعیت سالمت فرانک 
ریبری از زبان آنچلوتی

از  خارج  تساوی  از  بعد  مونیخ  بایرن  سرمربی 
برابر هرتابرلین به صحبت در مورد زمان  خانه 

بازگشت ستاره تیمش به ترکیب پرداخت.
 بایرن مونیخ در هفته بیست و یکم بوندسلیگا 

در آخرین لحظات از شکست گریخت.
با هرتابرلین به خانه این  بایرن که برای دیدار 
تیم رفته بود، تا آخرین دقایق بازی با یک گل 
روبرت  نهایت  در  اما  بود  عقب  خود  حریف  از 
لواندوفسکی به داد بایرن رسید و توانست گل 
تساوی را در دقیقه ۹۶ وارد دروازه  حریف کند 
تا این دیدار برنده نداشته باشد. کارلو آنچلوتی 
سختی  بسیار  بازی  گفت :  خبری  نشست  در 
می دانستیم  خوبی  به  داشتیم.  هرتابرلین  برابر 
است.  تیم دشوار  این  خانه  در  بازی کردن  که 
گل  به  و  کرد  آغاز  بهتر  را  بازی  حریف  تیم 
بازی هجومی  به  تساوی  برای زدن گل  رسید. 
دروازه   روی  هم  را  فرصت های  و  آوردیم  روی 
حریف خلق کردیم و خوشبختانه گل تساوی را 
به ثمر رساندیم. شایسته زدن گل تساوی بودیم 

و عدالت نیز در این دیدار اجرا شد.

خبرخبر

محمدرضا ابوترابی فرد موفق شد در مسابقات 
استکلهم رکورد دوی ۳۰۰۰ متر  داخل سالن 

ایران را جابه جا کند.
در مسابقات دو و میدانی داخل سالن استکلهم 
سوئد در دوی ۳۰۰۰ متر، محمدرضا ابوترابی 
با  شد  موفق  سپارواگن  باشگاهی  تیم  از  فرد 
ثبت زمان ۸:۱۲:۴۹ ضمن کسب مقام سومی 
این دوره از مسابقات، رکورد ملی این ماده را 

به نام خود ثبت کند.
عنوان  به   ۸:۰۲:۴۸ زمان  با  ودویک  ماریوس 

دنیل  وی  از  پس  یافت،  دست  قهرمانی 
با ثبت زمان ۸:۰۹:۳۹  لونگرین در مکان دوم 

قرار گرفت.
 در این ماده سامو میکونن، ویدار یوهانسون و 
آلبین ریدفِلت به ترتیب در مکان های چهارم 

تا ششم جای گرفتند.
های  تیم  سازمان  اعضای  موافقت  در صورت   
به ثبت  به عنوان رکورد ملی  این رکورد  ملی 
دار  رکورد  صورت  این  غیر  در  رسید،  خواهد 

این ماده حمید سجادی خواهد بود.

مسابقات دوومیدانی داخل سالن استکهلم؛

رکورد 3۰۰۰ متر ایران در سوئد شکسته شد

دومین  در  برای حضور  کشور   ۲۰
اعالم  برداری  وزنه  فجر  جام  دوره 
دوره  اند.دومین  کرده  آمادگی 
فجر  برداری جام  وزنه  رقابت های 
در شرایطی قرار است از تاریخ ۱۹ 
اسفند به میزبانی اهواز برگزار شود 
در  کشور   حضور ۲۰  تاکنون  که 
این رویداد بین المللی قطعی شده 
آذربایجان،  اردن،  کشورهای  است. 
ترکیه،  ایتالیا،  پاکستان،  انگلیس، 
کویت،  عراق،  مجارستان،  رومانی، 
صربستان، تایلند، نیجریه، کامرون، 

تونس، لیبی، یمن، بنگالدش، اوگاندا 
و رومانی به صورت قطعی با ارسال 
اسامی وزنه برداران، کادرهای فنی 
وزنه  فدراسیون  به  خود  اجرایی  و 
برداری ایران اعالم آمادگی کرده اند.

نیز  آمریکا  برداری  وزنه  ملی  تیم 
لیست وزنه برداران و کادر فنی خود 
را برای حضور در تورنمنت فجر کاپ 
ارسال  برداری  وزنه  فدراسیون  به 
کشورمان  به  آمدن  برای  و  کرده 
است،  نموده  اعالم  را  خود  تمایل 
اما با توجه به مشکالتی که از لحاظ 

صدور روادید برای آمریکایی ها در 
شدن  مشخص  دارد،  وجود  ایران 
قطعی وضعیت حضور وزنه برداران 
تیم ملی آمریکا بستگی به نظر نهایی 

مراجع ذی صالح دارد.
همچنین طبق آمار و ارقام ارائه شده، 
تعداد کلیه افرادی که تاکنون برای 
شرکت در جام فجر اعالم آمادگی 
عوامل  برداران،  )وزنه  اند  نموده 
اجرایی، عوامل فنی، مسئوالن عالی 
رتبه کنفدراسیون های قاره ای و نیز 

فدراسیون جهانی( ۹۶ نفر است.

اعالم آمادگی ۲۰ کشور برای حضور در جام فجر وزنه برداری

 تیم شمشیربازی اسلحه سابر بانوان با غلبه بر کانادا به جمع شانزده تیم برتر 
مسابقات جام جهانی یونان صعود کرد.

تیم شمشیربازی اسلحه سابر بانوان که برای شرکت در رقابت های جام جهانی 
یونان به آتن سفر کرده است، در بخش تیمی این رقابت ها مقابل کانادا به 
برتری دست یافت. این دیدار در مرحله یک شانزدهم نهایی برگزار شد و طی 
با نتیجه ۵۴ بر ۳۸  آن مل ی پوشان کشورمان موفق شدند حریف خود را 

شکست دهند.
تیم شمشیربازی اسلحه سابر بانوان ایران با کسب این پیروزی به جمع شانزده 

تیم برتر مسابقات جام جهانی یونان راه یافت.
این برای اولین بار در طول تاریخ است که شمشیربازان اسلحه سابر ایران در 
بخش بانوان در رقابت های جهانی به این مرحله از مسابقات صعود می کنند.

صعود تیم شمشیربازی اسلحه سابر بانوان 
به جمع 16 تیم برتر جهان 

مهدی طارمی  که  عربستانی مدعی شد  سایت 
نمی تواند تیمش را در دیدار برابر الهالل همراهی 

کند.

در یکی از حساس ترین بازی های هفته نخست 
تیم  دو  آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله 
هم  مصاف  به  عربستان  الهالل  و  پرسپولیس 
خواهند رفت. این دیدار قرار است که فردا و در 
عمان برگزار شود.سایت القلم الحر عربستان مدعی 
شد که مهدی طارمی نمی تواند سرخ پوشان را در 

دیدار برابر الهالل همراهی کند.
طارمی  مهدی  نوشت:  عربستانی  سایت  این 

بهترین گلزن پرسپولیس در فصل جاری دیدار 
برابر الهالل را از دست داده است. او در آخرین 
لیگ قهرمانان آسیا کارت  بازی پرسپولیس در 
قرمز دریافت کرده و براساس قانون کنفدراسیون 
فوتبال آسیا نمی تواند در دیدار بعدی تیمش به 
درحالی  سعودی  سایت  ادعای  برود.این  میدان 
ایران،  فوتبال  فدراسیون  این  از  پیش  که  است 
طارمی را به خاطر دریافت کارت قرمز در لیگ 

قهرمانان آسیا از بازی بعدی پرسپولیس در لیگ 
محروم کرد و اجازه نداد تا این بازیکن در دیدار 
برابر پدیده که با تساوی دو بر دو به پایان رسید به 
میدان برود.اگر این تصمیم لیگ ایران اشتباه بوده 
باشد می توان آن را تصمیم نابخشودنی دانست، 
چرا که اگر طارمی در دیدار برابر پدیده به میدان 
می رفت چه بسا پرسپولیس پیروز می شد و جام 

قهرمانی را در نهایت باالی سر می برد.

ادعای سایت سعودی؛ 
OUT مهدی طارمی

                 آگهی فراخوان
دعوت به مجمع عمومی خانه مطبوعات 

شهرستان های استان تهران
خانه  اصلی  اعضای  کلیه  از  بدینوسیله 
تهران  استان  های  شهرستان  مطبوعات 
سه  روز  که  عمومی  مجمع  درجلسه  تا  شود  می  دعوت 
کنفرانس  سالن  درمحل   14 ساعت   95/12/17 مورخ  شنبه 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران برگزار می 

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

خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران
2- انتخاب بازرسان خانه مطبوعات

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

هیئت مدیره خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران

 نوبت دوم
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کشف 5۷6 میلیارد ریال کاالی قاچاق 
در بوشهر 

فرمانده دریابانی استان بوشهر گفت: در راستای 
مبارزه با کاالی قاچاق در آب های استان بوشهر در 
۷۲ ساعت گذشته ۵۷۶ میلیارد ریال کاالی قاچاق 

در کنگان و گناوه کشف شد. 
با  برخورد  اینکه  بیان  با  لشکری  قلندر  سردار 
قاچاقچیان در اولویت برنامه های دریابانی استان 
بوشهر قرار دارد اظهار داشت: استان بوشهر با آبهای 
نیلگون خلیج فارس دارای طوالنی ترین مرز دریایی 
است که تردد شناورهای این پهنه آبی زیر نظر 

دریابانی استان بوشهر قرار دارد.
وی با بیان اینکه  ناوگروه های شناوری، پاسگاه و 
پست های کنترل مرزی در سواحل استان بوشهر 
در مبارزه با قاچاق کاال مستقر شده است تصریح 
و  کامل  تجهیزات  با  دریابانی  شناورهای  کرد: 
توانمندی باال  برای رصد شناورها تا اعماق مختلف 

خلیج فارس در برخورد با قاچاقچیان دارد.
فرمانده دریابانی استان بوشهر از کشف ۵۷۶ میلیارد 
ریال کاالی قاچاق در آب های استان بوشهر خبرداد 
و گفت:  در ۷۲ ساعت گذشته ۵۷۶ میلیارد ریال 

کاالی قاچاق در آبهای کنگان و گناوه کشف شد.
لشکری با بیان اینکه این میزان قاچاق با توقیف ۳ 
شناور کشف شد گفت: این میزان کاالی قاچاق با 
توقیف ۳ فروند شناور و دستگیری ۱۷ قاچاقچی 

کشف و ضبط شد.

شریانهای اصلی و فرعی اردبیل
  باز است

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
باز بودن تمام شریانهای اصلی وفرعی  از  اردبیل 
استان خبر داد و گفت: تنها راه ۱۵۰ روستا در 
این استان مسدود است که بازگشایی در آنها هم 

در جریان است.
علی رحمتی  با بیان این مطلب گفت: از ساعات 
روستا   ۶۷۶ از  بیش  مسیر  گذشته  شب  اولیه 
بازگشایی شده بوده و تنها مسیر ۳۰۰ روستا بسته 
بوده که تا این لحظه بیش از نصف آن نیز بازگشایی 

شده است.
وی افزود: از زمان بارش برف راهداران در تالش 
وجود  دلیل  به   اما  هستند  مسیرها  بازگشایی 

کوالک هنوز بعضی مسیرها به اتمام نرسیده است
به گفته مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
بازگشایی  و  برف  بارش  توقف  وجود  با  استان 
گردنه های  در  برف  شدید  کوالک  به  مسیرها 
بودااللو، صائین، الماس و حیران و جاده مشگین 
شهر وجود دارد که رانندگان باید با رعایت ایمنی 
الزم و با زنجیر چرخ حرکت کنند. وی اضافه کرد: 
همچنین در بارش به ۴۲۱ دستگاه خودرو در راه 

مانده نیروهای راهداری امداد رسانی کرده است.

بهره برداری از دو طرح صنعتي در ناحیه صنعتي 
پرندک و شهرک صنعتي مامونیه و زرندیه

دو واحد صنعتي شامل طرح توسعه کارخانه صنایع بسته بندي پرند 
پیشتاز در ناحیه صنعتي پرندک و اتحاد مولد نیرو در شهرک صنعتي 
مامونیه با حضور استاندارمرکزي، مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي 
استان مرکزي، امام جمعه و مسئوالن محلي شهرستان زرندیه به بهره 

برداري رسید.
مصطفي آمره مدیر عامل در جریان این مراسم گفت: کارخانه صنایع 
بسته بندي پرند پیشتاز در سال ۱۳۷۶ با ظرفیت تولید سالیانه ۲۲ هزار و 
۵۰۰ تن ورق و کارتن آغاز به کار کرد و بیش از ۱۰۰هزار متر مربع از این 

محصوالت تولید مي کرد.
 وي افزود: در بهمن ماه سال گذشته، با برنامه ریزي هاي صورت گرفته 
طرح توسعه این واحد آغاز شد و طبق زمان بندي انجام شده در بهمن 
امسال به بهره برداري رسید. وي اضافه کرد: در طرح توسعه، ظرفیت 
کارخانه به ۳۰ هزار تن در سال افزایش و اشتغال آن نیز از ۱۳۰ نفر 

مستقیم به ۱۵۰ نفر رسید.

معلمان، ظرفیتي تاثیر گذار بر فرهنگ سازي مدیریت 
مصرف آب

کارگاه آموزشي مدیریت مصرف آب با هدف ترویج راهکارهاي مصرف 
بهینه و تغییر الگوي رفتار مصرفي از طریق آموزش، با حضور دبیران 
مطالعات اجتماعي و امور پرورشي شهرستان میناب، معاون بهره برداري 
آبفاي هرمزگان، فرماندار ، مدیر آموزش و پرورش و رئیس شوراي شهر 
میناب در محل سالن آمفي تئاتر دانشکده فني و حرفه اي این شهرستان 

برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی آب و فاضالب استان، در این همایش »عاطفه 
باغستانی« مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد آبفاي 
هرمزگان با اشاره به نقش تاثیر گذار معلمان بر فرهنگ سازي مدیریت 
مصرف، گفت: دبیران بواسطه ارتباط مستقیم با دانش آموزان، به عنوان 
ظرفیتي تاثیرگذار محسوب مي شوند که تالش داریم براي انتقال پیام 
های آموزشی با محتواي ضرورت نهادینه سازي فرهنگ صرفه جویي به 
جامعه هدف )دانش آموزان - والدین(، از این ظرفیت  موثر در عرصه 

تعلیم و تربیت نسل جدید استفاده نماییم.
وي در ادامه ضمن ارائه گزارشي از وضعیت منابع آبي کشور و بویژه 
شرایط بحراني منابع آبي استان هرمزگان، بر ضرورت تغییر الگوي رفتار 
مصرفي در خانواده ها تاکید کرد. مهندس باغستاني همچنین به بیان 
روش ها و راهکارهای عملی مدیریت مصرف و ضرورت آموزش بهینه 

سازي مصرف در سطح مدارس پرداخت.
در ادامه »ابوذر مهدي نخعي« فرماندار وپژه میناب با اشاره به منابع آبي 
محدود در استان و افزایش مصرف آب ، تصریح کرد: در بحث مصرف 
این حاصل فرایند غلط  ، بد مصرف و بد فرهنگ هستیم که  انرژي 
آموزشي بوده و ضروریست در راستاي ترویج فرهنگ صحیح مصرف از 
پایه ابتدائي قدم هاي موثرتري برداشته شود. وي افزود: سمت و سوي 
سیستم آموزشي ما باید در جهت حساس نمودن نسل جدید نسبت به 

محدودیت منابع انرژي باشد .
»نخعي« استمرار در برگزاري کارگاه هاي آموزشي اینچنیني را ضروري 
خواند و گفت: دغدغه آب بایستي به یک مطالبه ملي و عمومي تبدیل شود 
و این نسل به عنوان امانت در دست ما باید براي چنین مطالبه اي تربیت 
شوند تا نسلي بافرهنگ و دغدغه مند نسبت به مسائل اجتماعي شوند.  

خبر خبر

ربیع فالح جلو دار در مراسم گاز رسانی روستای 
جوارم بخش زیراب سوادکوه اظهار کرد: همواره 
به  از خدمات نظام  باید  مدافع روستا هستم و 

صورت عادالنه استفاده کنند.
به  هر اندازه  کرد:  تصریح  مازندران  استاندار 
روستا ها کمک  کنیم، کمک به شهر ها محسوب 

می شود.
و  زیر ساخت ها  به  اگر  کرد:  نشان  خاطر  فالح 
مهاجرت  شاهد  شود،  توجه  روستایی  عمران 
معکوس به روستا ها هستیم و محرومیت زدایی 

از افتخارات نظام جمهوری اسالمی است.
تا کالردشت  باید تالش کنیم  تاکید کرد:  وی 
دوم را در سوادکوه به وجود بیاوریم، شاخص های 
از  بیشتر  قائم شهر  تا  گدوک  از  سوادکوه 
سرمایه گذاری  سوادکوه  در  و  است  کالر دشت 
انجام  زیر ساخت ها  به  درستی  رویکرد  و  نشد 

نگرفت.
از پیگیری و  استاندار مازندران ضمن قدردانی 
شورای  مجلس  در  سوادکوه  نمایندگان  تالش 
اسالمی، خواستار پیگیری آنان برای تفاوت بین 

به  نسبت  جلگه ای  مناطق  کاربری های  تغییر 
مناطق کوهستانی شد و با اشاره به جلسات خود 
با مسئوالن ملی و موافقت آنان با لزوم تفاوت 
باال دست،  و  پایین دست  مناطق  بین  قوانین 
تصریح کرد: ساخت و ساز های غیر قانونی و تغییر 
کاربری های غیر مجاز را در پایین دست مازندران 
به صفر رساندیم و مازندران، استان پر جاذبه ای 

است که باید در سیاست ها به آن توجه شود.
اینکه کار گاه سازندگی، ساخت و  با بیان  فالح 
استان  فعالیت های عمرانی در سراسر  و  ساز ها 
انجام است، خاطر نشان کرد: فعالیت  در حال 
در محور سوادکوه به خوبی در حال اجرایی شدن 
است و تا پایان امسال تونل های محور سوادکوه 
در  موجود  مشکالت  و  می رسد  بهره برداری  به 
و  شد  مردم  بی اعتمادی  باعث  سوادکوه  محور 

مشکالت آنان باید بررسی شود.
وی با اشاره به هزینه طرح های حوزه گاز اظهار 
میلیارد   ۶۰۰ از  بیش  اخیر  سال  دو  در  کرد: 
ایران  و  هزینه شد  استان  گاز  حوزه  در  تومان 
رتبه اول گازی دنیا را دارد و تا پایان سال ۱۳۹۷ 

همه روستا های باالی ۲۰ خانوار گاز دار می شوند.
و  هزار   ۵ از  بهره برداری  به  مازندران  استاندار 
با هزینه  دارای مشکل  و  نیمه تمام  ۵۰۰ طرح 
 ۱۳۹۲ سال  از  تومان  میلیارد   ۵۰۰ و  هزار   ۴
گفت:  و  داد  خبر  مازندران  استان  در  تاکنون 
برای  مازندران  در  همکاری  و  همدلی  اتحاد، 
استان  محرومیت  رفع  و  زیر ساخت ها  تقویت 
وجود دارد. سیدعلی ادیانی در مراسم گاز رسانی 
به روستای جوارم بخش زیراب سوادکوه اظهار 
کرد: سوادکوه از آنچه در گذشته داشت و آنچه 
از دست دارد، تراز مناسبی را در اختیار ندارد. 
وی افزود: شاکر خدمات گسترده نظام اسالمی 
کاستی ها  و  هستیم  سوادکوه  شهرستان  در 
نظام  نا دیده گرفتن خدمات  معنای  به  گله ها  و 

اسالمی نیست.
و  سیمرغ  جویبار،  سوادکوه،  قائم شهر،  نماینده 
سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه گاز رسانی به شهرستان سوادکوه از اتفاقات 
بی نظیر در خدمات رسانی است، خاطر نشان کرد: 
گاز سوادکوه از نقطه صفر مرزی و از پارس جنوبی 

انتقال آن سنگ اندازی هایی  منتقل شد و برای 
هم شد و در مخیله کسی هم نمی گنجید که در 
سوادکوه با شیب تا ۹۰ درصد شاهد گازرسانی 
اینکه خدمات رسانی حق  بیان  با  ادیانی  باشیم. 
مردم است، اظهار کرد: تا پایان سال ۹۶ شاهد 
و  لفور  رجه،  ِکِسلیان،  محور های  در  گاز رسانی 
بخش مهمی از دهستان ولو پی هستیم. وی تغییر 
اقلیم در سوادکوه از ۲ به ۳ را از خنده دار تر ین 
فعالیت ها توصیف کرد و با یاد آوری این نکته که 
در مجلس هشتم با دست خط وزیر وقت شاهد 
تبدیل سوادکوه به اقلیم دو بودیم، تصریح کرد: 
سهو قلم، اشتباه یا تصمیم ارادی باعث شد تا اقلیم 
شیر گاه و پل سفید به ۳ تغییر کرد و با وزیر نفت 

برای باز گرداندن آن رایزنی شد.
سیمرغ  جویبار،  سوادکوه،  قائم شهر،  نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  در  سوادکوه شمالی  و 
خواستار  سوادکوه،  محرومیت  به  اشاره  با 
از  و گفت:  این شهرستان شد  به  بیشتر  توجه 
توسعه  برای  سوادکوه  مختلف  ظرفیت های 

استفاده بهینه شود.

با حضور استاندار مازندران انجام شد؛

 روشن شدن مشعل گاز در روستای جوارم سواکوه

دادنامه 
تهران   ۲ کیفری  دادگاه   ۱۱۲۷ شعبه   ۹۵۰۹۹۸۰۲۳۵۸۰۰۵۸۵ کالسه  پرونده 

دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۲۸۰۱۴۴۵ 
شاکی : سید عباس میرمحمدی اردستانی فرزند سید اسمعیل 

متهم : سید حامد میر محمدی اردستانی 
اتهام : تخریب عمدی 

رای دادگاه 
بر  دایر  عباس  سید  فرزند  اردستانی  محمدی  میر  حامد  سید  اتهام  در خصوص 
تخریب عمدی درب منزل و سه جام نظر بکیفر خواست صادر شده شکایت شاکی 
جلسه  در  متهم  حضور  عدم  دادسرا  در  گواهان  گواهی  انتظامی  مرجع  گزارش 
مستندا  و  بوده  محرز  انتسابی  بزه  ارتکاب  قانونی  ابالغ  علیرغم  دادگاه  رسیدگی 
بماده ۶۷۷ ق م ا مصوب ۱۳۷۵ حکم بر محکومیت نامبرده به شش ماه حبس 
تعزیری صادر و اعالم می گردد و در خصوص اتهام نامبرده دایر بر فحاشی و تهدید 
با توجه به محتویات پرونده ارتکاب بزه های انتسابی محرز نبوده و مستندا به اصل 
۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت نامبرده صادر و اعالم می گردد راي صادره غیابي 
ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف ۲۰ روز قابل 

تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
۴13078/م الف    دادرس شعبه 1127 کیفري 2  مجتمع شهید محالتی تهران

دادنامه 
تهران   ۲ کیفری  دادگاه   ۱۱۲۷ شعبه   ۹۳۰۹۹۸۰۲۳۴۵۰۱۳۵۹ کالسه  پرونده 

دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۲۸۰۱۴۳۶ 
شاکی : حسن یاوری 

متهمین : ۱- پیمان طالپور ۲- امید قاسمی ۳- مجید شاهسوند ۴- حمید قاسمی 
اتهام : ضرب و جرح عمدی 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام ۱- حمید قاسمی ۲- محمد شاهسوند ۳- امید قاسمی ۴- پیمان 
شکایت  شده  صادر  خواست  کیفر  به  نظر  عمدی  جرح  و  ضرب  بر  دایر  طالپور 
شاکی گزارش مرجع انتظامی گواهی پزشکی قانونی عدم حضور متهمین در جلسه 
مستندا  و  بوده  محرز  انتسابی  بزه  ارتکاب  قانونی  ابالغ  علیرغم  دادگاه  رسیدگی 
بماده ۷۰۹ -۷۱۴ ق م ا مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت نامبردگان بپرداخت 
کبودی سمت چپ پیشانی سه هزارم و دامیه ساق پای چپ یک درصد در حق 
شاکی حسن یاوری صادر و اعالم می گردد و در خصوص سایر اتهامات با توجه به 
محتویات پرونده ارتکاب بزه های انتسابی محرز نبوده و مستندا به اصل ۳۷ قانون 
اساسی حکم بر برائت نامبردگان صادر و اعالم می گردد راي صادره غیابي ظرف 
قابل  این مرجع و سپس ظرف ۲۰ روز  قابل واخواهي در  ابالغ  تاریخ  از  ۱۰ روز 

تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
۴13079/م الف    دادرس شعبه 1127 کیفري 2  مجتمع شهید محالتی تهران

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :

۱-افسانه فتحی فرزند ولی به نشانی : استان لرستان – شهرستان خرم آباد – خ 
انقالب –جنب خیابان دلفان نبش کوچه شهید مصطفی خمینی طبقه دوم بانک 

قوامین 
مشخصات محکوم علیه / محکوم  علیهم : 

۱-سیامک حسینی خرم آبادی فرزند صید حبیب به نشانی : استان لرستان –خرم 
آباد – شهدای شرقی ک شهید ولی اله خلفوند

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه :
سمیه بهرامی فرزند سردار به نشانی : استان لرستان –شهرستان خرم آباد – خ 
انقالب جنب خیابان دلفان نبش کوچه شهید مصطفی خمینی طبقه دوم بانک 

قوامین ۰۹۱۶۶۶۹۷۵۶۵ –نوع رابطه :وکیل –محکوم له / لهم :افسانه فتحی 
دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به   : به  محکوم 
اسناد  دفاتر  از  یکی  در  حضور  به  ملزم  علیه  محکوم   ۹۵۰۹۹۷۶۶۱۰۴۰۰۸۰۴
رسمی و انتقال سند مالکیت تحت پالک ثبتی ۱۹ فرعی از ۲۱۲۹ اصلی واقع در 
بخش یک خرم آباد بنام محکوم له و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با 
رعایت تعرفه قانونی در حق می باشد و هزینه اجرا بر عهده محکوم علیه می باشد.

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه چهارم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – 
محمد حسن غالمزاده .

آگهی
فرزند  قوناقفران  شایسته  بهنام  باینکه  توجه  با  آدک  ق    ۱۷۴ ماده  اجرای  در 
طبق  و  المکان  مجعول  فعال  که  توهین  و  عمدی  جرح  و  ضرب  باتهام  نورالدین 
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۲۱۵۰۶۰۱۵۲۰ این شعبه با شکایت اصغر عباسی  تحت 
تعقیب می باشد بموجب این آگهی که یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
منتشر می گردد که ظرف یک ماه پس از درج آگهی جهت اخذ توضیح و دفاع از 
اتهام خود در این دادیاری حاضر در غیر اینصورت وفق مقررات نسبت به موضوع 

غیابا رسیدگی خواهد شد 
۴13073/م الف   دادیار  6 دادسرای ناحیه ۴ تهران 

آگهی
ناحیه  دادسرای  بازپرسی   ۷ شعبه    ۹۵۰۹۹۸۲۱۴۹۷۰۰۷۲۶ کالسه  پرونده  در 
۴ تهران مجتبی نسرین پور فرزند حجت اله بموجب شکایت محسن خیمه دوز 
قرار  تعقیب  غیر   تحت  مال  انتقال  از طریق  باتهام کالهبرداری  فرزند غالمرضا 
دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم 
دسترسی به او طبق ماده ۱۷۴ ق آدک بموجب این آگهی که یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار منتشر می شود ابالغ می گردد ظرف مهلت یک ماه پس 
از درج آگهی جهت اخذ اظهارات و دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه بازپرسی 
واقع در فلکه دوم تهرانپارس انتهای خ جشنواره جنب فرهنگسرای اشراق بلوک 
۳ طبقه ۴ حضور یابد پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد 
و متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه 

خود داشته باشد
۴13075/م الف    بازپرس شعبه 7 دادسرای ناحیه ۴ تهران 

دادنامه
آقایان  از  وکالت  به  خلیلی  مصطفی  آقای  دادخواست  خصوص  در  دادگاه-  رای 
ذبیح اهلل علی پور اسی فرزند یونس و روح اهلل علی پور اسی فرزند ذبیح اهلل به  
منش  کیوان  مسعود   -۲ و  فرزند حسین  منش  کیوان  ۱- حسن  اقایان  طرفیت 
اصلی   ۲۰۴۹ شماره  سند  مشاع  دانگ   ۴ ابطال  تقاضای  بخواسته  حسن  فرزند 
از ۱۷ فرعی بخش دو غرب بابل و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با 
بررسی اوراق و محتویات پرونده و نظر بر مالحظه کپی سند عادی مشارکت نامه 
مورخه ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ به شماره ۰۰۶۵۱۰ تنظیم شده مشاور امالک شماره ۲۳۱ 
بابل تنظیمی فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول و رای شماره ۵۳۰ مورخه 
۹۲/۰۵/۳۰ شعبه سوم شورای حل اختالف بابل بخواسته الزام به ایفای تعهد که 
در آن حکم بر محکومیت خوانده آقای حسن کیوان منش صادر و اعالم گردیده 
و عدم ایفای تعهد از سوی خوانده مذکور و رای شماره ۶۷۲ مورخه ۹۳/۰۷/۲۸ 
شعبه سوم شورای حل اختالف بابل دایر بر فسخ قرارداد مشارکت نامه برشمرده 
فوق و اینکه کپی سند رسمی به شماره ثبت ۵۹۵۶ ثبت اسناد و امالک بابل و 
انتقال سند در جهت برخورداری از مقررات قانونی و عدم انجام تعهدات مندرج در 
مشارکت نامه که حکم فسخ آن صادر گردیده و عدم حضور خواندگان در جلسه 
رسیدگی و عدم ارائه ادله در رد ادعای خواهان دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته 
و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آئیین دادرسی مدنی حکم بر ابطالب ۴ دانگ مشاع 
از ۶ دانگ شماره پالک ۱۷ فرعی از ۲۰۴۹ اصلی بخش ۲ غرب بابل تحت ثبت 
اسناد شماره ۵۹۵۶ اداره ثبت اسناد و امالک بابل و نیز محکومیت خواندگان به 
پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق مقررات قانونی در حق خواهانها 
صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضاء مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر 

در محاکم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی بابل- محمود رفیعی کشتلی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی و ماده ۵۹ آیین نامه قانون ثبت و درخواست شماره   مورخه ۹۵/۱۱/۲۰ 
از حصه متصرفی در بخش ۷ خرم آباد شهرستان کوهدشت به شرح ذیل تحدید 

حدود به عمل خواهد آمد:
آقای بساط سبزی پور فرزند غالمعلی شش دانگ یکباب عمارت به مساحت ۲۴۵ 
مترمربع  واقع در پالک ۵۸ اصلی بخش هفت خرم آباد موسوم به قریه چنارعلیا 
شهرستان کوهدشت موضوع کالسه ۱۳۹۴۱۱۴۴۲۵۰۰۲۰۰۰۰۹۰ و رأی شماره 
تکلیف  تعیین  قانون  هیأت   ۱۳۹۵/۲/۲۵ مورخه    ۱۳۹۵۶۰۳۲۵۰۰۲۰۰۰۶۶۱
واگذاری از مالکیت صیداحمد آزادبخت  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳)رأس ساعت ۱۰/۳۰ صبح( 

تحدید حدود اختصاصی به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت به صاحبان امالک مجاور پالک مرقوم که در 
وقت و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور به هم رسانند و هر گونه اعتراضی 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک فوق دارند واخواهی خود را از تاریخ تحدید 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کوهدشت تسلیم  به  حدود تا سی روز کتباً 
معترضی  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   ۲ تبصره  استناد  به  و  نمایند 
ثبت،می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت مقرر)یک ماه( 
دادخواست اعتراض خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند؛ در غیر اینصورت حق 
آنان ساقط خواهد شد،ضمناً عدم حضور مجاورین مانع از عملیات تحدید حدود 

نخواهد شد.م الف ۳۵۷۰۱
تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۱۲/۲   تاریخ تحدید حدود: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

حسن نصرتی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کوهدشت   

آگهی ابالغ اجراییه 
مشخصات محکوم له /منصور ولدی زاده فرزند عبدالمحمد

مشخصات محکوم علیه / مسعود صحرایی
موضوع  دادنامه شماره شماره ۹۵۰۹۹۷۸۴۶۰۳۰۱۰۵۶   موجب  به   / به  محکوم 
پرونده کالسه ۹۵۰۶۸۰ شعبه اول دادگستری جوانرود محکوم علیه محکوم است 
هزینه  ریال   ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ و  خواسته  اصل  بابت  تومان  میلیون   ۴۵ پرداخت  به 
له وپرداخت  برابر تعرفه در حق محکوم  تادیه  تاخیر  دادرسی وپرداخت خسارت 

۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان نیم عشر دولتی /
این اجراییه ظرف مدت ۱۰روز پس ازابالغ قابل اجرا میباشد بدیهی است تاریخ 

انتشار آگهی تاریخ ابالغ محسوب میشود/
مدیر دفتر شعبه 2 حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود

متن آگهی 
شاکی شکایتی علیه متهمین ۱-احسان مدهنی فرزند شاه محمد ۲-محمد مدهنی 
فرزند پیری به اتهام دایر بر سرقت احشام تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
)۱۰۶ جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۲۹۰۰۹۷۰ ثبت گردیده که وقت 
المکان  علت مجهول  به  است  تعیین شده  آن ۱۳۹۶/۱/۱۶ ساعت ۱۲  رسیدگی 
بودن متهمین احسان مدهنی –محمد مدهنی و درخواست شاکی و به تجویز ماده 
۳۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه کیفری مصوب ۱۳۹۲ و دستور دادگاه کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهمین پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود به 

دادگاه ارائه دهند و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.
منشی دادگاه کیفری شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )106جزایی سابق ( 

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۹۷۸۰۰۲۰۷ آقای حمزه زارع علمی فرزند پیرزاد به 
اتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم راضیه بیگی علمی تحت تعقیب می باشد با 
توجه به عدم شناسایی متهم در نشانی قید شده در پرونده و مجهول المکان بودن 
وی )وفق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ( متهم فوق ظرف مهلت یک ماه 
از تاریخ انتشار این آگهی در شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم 
قانونی  مقررات  وفق  اینصورت  غیر  در  نماید  دفاع  انتسابی  اتهام  از  تا  آباد حاضر 

اتخاذ تصمیم می گردد. 
شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – صادق حیدری .

آگهی
در پرونده کالسه ۹۱۰۹۹۸۲۱۴۹۷۰۰۸۰۶  شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۴ 
ابراهیم جنابی  بموجب شکایت  یعقوب  فرزند  رباب گل محمدپور سرانی  تهران  
بنماینده حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران باتهام تحصیل مال از طریق نامشروع   
تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ 
احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده ۱۷۴ ق آدک بموجب این آگهی که یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر می شود ابالغ می گردد ظرف 
مهلت یک ماه پس از درج آگهی جهت اخذ اظهارات و دفاع از اتهام انتسابی در این 
شعبه بازپرسی واقع در فلکه دوم تهرانپارس انتهای خ جشنواره جنب فرهنگسرای 
الزم  تصمیم  مذکور  مهلت  انقضای  از  پس  یابد  حضور   ۴ طبقه   ۳ بلوک  اشراق 
گرفته خواهد شد و متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل 

دادگستری همراه خود داشته باشد
۴13076/م الف    بازپرس شعبه 7 دادسرای ناحیه ۴ تهران 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حفاری استان چهارمحال 
10 صبح  وبختیاری  می رساند جلسه مجمع عمومی عادی درروز سه شنبه 95/12/17 ساعت 
درمحل انجمن صنفی استان استان چهارمحال وبختیاری   شهر شهرکرد واقع درخیابان هفت 
این جلسه  در  اعضا  کلیه  برگزار می گردد. خواهشمند است  ای  منطقه  تیرروبروی شرکت آب 

حضوربهم رسانید.
دستور جلسه: 1-ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس.

2-برگزاری انتخابات وتعیین اعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیره و بازرسان.
محمود همت زاده- رئیس هیئت مدیره

متن آگهی
 594/95 کالسه  پرونده  بودن  مطروحه  نظربه  احتراما 
دراین شورا، با خواسته استرداد مبلغ نه میلیون ودویست 
ومطلق  دادرس  هزینه  احتساب  با  نقد  پول  هزارتومان 
خسارات، به وقت رسیدگی تعیین شده مورخه 1396/1/14 
ساعت 5 لغایت 6 عصربه علت مجهول المکان بودن خوانده 
آقای اسماعیل سلیمانی ورکی فرزند رجبعلی به درخواست 
خواهان وماده 735 قانون آ .د مدنی یک نوبت درآن روزنامه 
بمدت  نشرآگهی  ازتاریخ  کثیراالنتشارآگهی شود، خوانده 
به  ابالغی  بعدا  چنانچه  نماید،  مراجعه  دفترشورا  به  یکماه 
وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن 10 

روزخواهد بود.
دفتر شورای حل اختالف شلمزار شعبه یک

بیان  با  البرز  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
اینکه حادثه پالسکو در کمین کالنشهر کرج 
است گفت: به همین دلیل الزم است ادارات 
و سازمان ها پیگیری بیشتری در این زمینه 

داشته باشند.
مهدی مهرور در همایش درس هایی که باید 
گفت:  آموخت،  پالسکو  ساختمان  حادثه  از 
حادثه پالسکو در کمین کالنشهر کرج است؛ 
به همین دلیل به هوشیاری و پیگیری ادارات 
وقوع  صورت  در  تا  است  نیاز  ها  سازمان  و 

نسبت  زمان  بهترین  در  چنینی  این  حوادث 
به رفع آن اقدام کنیم.

پنجمین  همایش  این  اینکه  بیان  با  مهرور 
بحران  مدیریت  کل  اداره  آموزشی  جلسه 
نشانگر  موضوع  این  افزود:  است،  استان 
است؛  مستمر  آموزش  ارایه  برای  ما  دغدغه 
حوزه  در  مهم  اقدامات  از  یکی  آموزش  زیرا 

پیشگیری است.
وی از شهرداری ها و شوراهای اسالمی استان 
خواست تا به طور ویژه به این موضوع بپردازند 

این  در  ضعف هایی  قطعاً  کرد:  خاطرنشان  و 
بنابر این الزم است شوراها  حوزه وجود دارد؛ 
استانداردسازی  برای  استان  شهر   ۱۶ در 
را  الزم  اعتبارات  انسانی  نیروی  و  تجهیزات 

تخصیص دهند.
افزود:  البرز  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
لحاظ  حتما  را  اقدام  این  باید  شهرداری ها 

کنند؛ زیرا این مطالبه استانداری از آنهاست.
وی در ادامه بر لزوم ایجاد فرهنگ ایمنی در 
میان مردم تاکید کرد و گفت: این مهم باید 

توسط سازمان هایی که با مردم ارتباط دارند 
ایمن  سمت  به  مردم  رویکرد  تا  شود  انجام 

سازی ساختمان ها برود.
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  مهرور 
بیمه ساختمان ها به عنوان یکی از اولویت های 
مدیریت بحران کشور اشاره و اعالم کرد: این 
موضوع در البرز نیز به عنوان یکی از اولویت ها 
همه  مشارکت  با  داریم  سعی  و  است  مطرح 
روستایی  و  شهری  ساختمان های  کل  جانبه 

استان را بیمه کنیم.

خطر تکرار حادثه پالسکو در کالنشهر کرج جدی است
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آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست وضمائم به

خواهان:  ۱۰صبح  ساعت   ۹۶/۱/۲۰ رسیدگی:  وقت   ۷۷۹/۶۱/۹۵ پرونده:  کالسه 
حافظعلي و سعید آهنگران  خوانده: پرویز عرب  خواسته: مطالبه خسارت خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه۶۱ ارجاع 
به  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
نوبت  یک  فقط  شود  الزم  آگهی  بوسلیه  ابالغی  بعداً  چنانچه  بهمرسانید  حضور 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
110/1۴1593 شعبه 61 مجتمع شماره2 شورای حل اختالف تهران 

آگهی رونوشت گواهي حصر وراثت
 حمیدرضا هاشمي محب به شماره شناسنامه ۲۸۷۶ مطابق دادخواست تقدیمی 
به کالسه پرونده ۹۴۴/۵۶/۹۵ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
شناسنامه  شماره  به  محب  هاشمي  عطاءاله  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
۳۱۴۴۳۶ در تاریخ ۹۵/۱۰/۱۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
به ش ش۲۸۷۶  هاشمي محب  به ۱-حمیدرضا  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 
ش  به  محب  هاشمي  علیرضا   -۲ متوفي  فرزند  همدان  از  صادره  متولد۱۳۴۲ 
به  محب  هاشمي  ۳-آذر  متوفي  فرزند  همدان  از  صادره  متولد۱۳۴۳  ش۳۳۴۳ 
ش ش۵۵۳ متولد۱۳۴۵ صادره از همدان فرزند متوفي و اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف مدت یکماه به این 

شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
 110/1۴1585 دفتر شعبه56 مجتمع شماره2 شوراي حل اختالف شهر تهران

آگهی 
به  شکري  پرهیزکار  زهرا  خوانده  بطرفیت  دادخواستی  قنبري  سعید  خواهان 
که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  خسارت  مطالبه  خواسته 
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراي  شماره۲  مجتمع  شعبه۵۷  به  رسیدگی  جهت 
ناظریان  خیابان  آزمایش  پل  به  نرسیده  احمد  آل  جالل  بزرگراه  تهران  در  واقع 
به  و  ارجاع  نصر  بار  تره  میدان  فوقاني  نشاني- طبقه  آتش  ایستگاه  قمي- جنب 
کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۰۱۰۷۰۱۱۰۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/۱/۲۶ و 
ساعت۱۵:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده 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. 
110/1۴1589 دفتر شعبه 57 مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف تهران 

آگهی
محمدرضا  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
دادنامه  وفق  چون  میگردد  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  اضافي  شجاع 
شماره  پرونده  در  شعبه۵۳  از  صادره   ۹۵۰۹۹۷۱۰۱۰۳۰۰۵۸۸ شماره 
اصل  بابت  ریال   ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ پرداخت  به  محکوم   ۹۵۰۹۹۸۱۰۱۰۳۰۰۳۸۲
خواسته و پرداخت مبلغ ۳/۰۵۵/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید هر سفته در حق محکوم له حمید خوشنود و  نیم 
عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
110/1۴1583  مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره2 شوراي حل اختالف شهر تهران 

اصالحیه 
از  نام یکي  تاریخ ۹۵/۱۱/۶ بچاپ رسیده  با شماره ۱۱۰/۱۲۸۷۱۳ که در  آگهي 

خواندگان » امیر عزتي « از قلم افتاده که بدینوسیله اصالح مي گردد 

آگهی رونوشت گواهي حصر وراثت
به  تقدیمی  دادخواست  مطابق  به شماره شناسنامه ۱۴۲۴  آبادي  کیومرث شیخ   
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  شعبه  این  از  پرونده ۸۲۷/۶۱/۹۵  کالسه 
چنین توضیح داده که شادروان حسین شیخ آبادي به شماره شناسنامه ۷۵۵ در 
تاریخ ۹۵/۸/۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ۱- لیال عزیزي نیلي زنجاني به ش ش۱۲ متولد۱۳۱۷ صادره از 
رشت همسر ۲- ملیحه شیخ آبادي به ش ش۳۹ متولد۱۳۳۹ صادره از رشت فرزند 
متوفي ۳- فریدون شیخ آبادي به ش ش۹۳۲ متولد۱۳۴۳ صادره از تهران فرزند 
متوفي ۴-کیومرث شیخ آبادي به ش ش۱۴۲۴ متولد۱۳۴۴ صادره از تهران فرزند 
متوفي۵-کامبیز شیخ آبادي به ش ش۸۹۵ متولد۱۳۵۳ صادره از تهران فرزند متوفي 
و اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی 

ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
 110/1۴1599 دفتر شعبه61 مجتمع شماره2 شوراي حل اختالف شهر تهران

آگهی رونوشت گواهي حصر وراثت
پرونده  کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  دزفولي  کوچک  ابراهیم   
نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از   ۹۵۰۹۹۸۱۰۱۱۵۰۱۱۴۰
 ۹۴/۱۱/۶ تاریخ  در  دزفولي  کوچک  مجتبي  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  و  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه 
است به ۱- مهین کوچک اخوان دزفول به ش ش۱۵۴ متولد۱۳۱۸ صادره از اهواز 
نسبت به متوفي مادربزرگ )جدهامي( ۲-ابراهیم کوچک دزفولي به ش ش۷۷۳۷ 
متولد۱۳۰۶ صادره از دزفول نسبت به متوفي پدر بزرگ متوفي )جد ابي( اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی 

ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
 110/1۴1602 دفتر شعبه65 مجتمع شماره2 شوراي حل اختالف شهر تهران

آگهی رونوشت گواهي حصر وراثت 
مهدي طاهریان با وکالت شبنم اصل ثابت به شماره شناسنامه ۵۹۹ مطابق دادخواست 
تقدیمی به کالسه پرونده ۸۲۵/۶۱/۹۵  از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان میرزا محمدآقا طاهریان به شماره شناسنامه 
۴۵۶۸ در تاریخ ۹۵/۹/۲۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به ۱- عفت نبي فر به ش ش۱۵۹ متولد۱۳۰۸ صادره از 
تهران همسر متوفي ۲- گوهرتاج طاهریان به ش ش۹۲۹ متولد۱۳۲۷ صادره از بابل 
فرزند متوفي ۳-محمود طاهریان به ش ش۸۳۹ متولد۱۳۲۹ صادره از بابل فرزند 
متوفي ۴-فاطمه طاهریان به ش ش۶۹۶ متولد۱۳۳۱ صادره از بابل فرزند متوفي 
۵-مهدي طاهریان به ش ش۵۹۹متولد۱۳۳۳ صادره از بابل فرزند متوفي۶-محسن 
طاهریان به ش ش۳۹۱ متولد۱۳۳۷ صادره از تهران فرزند متوفي و اینک با انجام 
تا هرکس  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی،  تشریفات 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
 110/1۴1596    دفتر شعبه 61 مجتمع شماره2 شوراي حل اختالف شهر تهران

مفقودی نوبت دوم 
پور  خلیل  آقای حسن  کشاورزی  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  برداری  بهره  پروانه   
پروانه  شماره  ۱۳۱۳-۱۵۳۱و  شناسایی  شماره  با  خزره  جواد  سید  شریک  و 

۱۹۴۳۳/ق/۱۲مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

متن آگهی
دادیاری  نهم  شعبه   ۹۳۰۹۹۸۶۶۱۲۹۰۰۶۶۱ شماره  پرونده  محتویات  حسب 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای اصغر پرچمی برچوبی فرزند 
جمشید به اتهام استفاده از سند مجهول موضوع شکایت آقای رضا تیموری تحت 
تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده ۱۷۴ قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی 
چاپ نامبرده مکلف است ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و 
از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در معلت تعیین شده تصمیم 

قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – یونس آزاد پور. 

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

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

دوم   / اول  هیات   ۹۴/۰۳/۱۶ شماره ۱۳۹۴۶۰۳۰۱۰۵۷۰۰۶۰۱۵مورخ  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سیروس واحد پرست کلور فرزند اسفندیار بشماره شناسنامه ۸ در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۰ مترمربع مفروز و مجزی 
شده از ۱۸۵۷ فرعی از ۹ اصلی واقع در مردآباد خریداری از مالک رسمی مقصود 
به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا   است.  گردیده  وجاهتی محرز 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.  ۴۶۲ م/الف
ایرج فهیمی - رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج 

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي مهدی اکملی داراي شناسنامه شماره ۱۴۵۶ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۵۰۵۲۴ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه   ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تاریخ  در   ۸۵۷ بشناسنامه  اکملی  فرمانعلی  شادروان  که 

دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
۱-رضا اکملی  فرزند فرمانعلی ش ش ۱۵۶۸ ت ت ۱۳۵۰ صادره از کرج نسبت 

به متوفی فرزند
۲-کریم اکملی فرزند فرمانعلی ش ش ۴۲ ت ت ۱۳۵۱ صادره از کرج نسبت به 

متوفی فرزند
کرج  از  صادره   ۱۳۵۲ ت  ۷۳۳۸ ت  ش  فرمانعلی ش  فرزند  اکملی  ۳-معصومه 

نسبت به متوفی فرزند
۴-کبری اکملی فرزند فرمانعلی ش ش ۱۴۶۲ ت ت ۱۳۵۶ صادره از کرج نسبت 

به متوفی فرزند
۵-اعظم اکملی فرزند فرمانعلی ش ش ۱۶۵۵۹ ت ت ۱۳۵۸ صادره از کرج نسبت 

به متوفی فرزند
۶-مهدی اکملی فرزند فرمانعلی ش ش ۱۴۵۶ ت ت ۱۳۶۱ صادره از کرج نسبت 

به متوفی فرزند
۷-جمیله اکملی فرزند فرمانعلی ش ش ۲۸۰۱ ت ت ۱۳۶۳ صادره از کرج نسبت 

به متوفی فرزند
۸-اکرم اکملی فرزند فرمانعلی ش ش ۴۶۵۰ ت ت ۱۳۶۴ صادره از کرج نسبت 

به متوفی فرزند
۹-فرشته اکملی فرزند فرمانعلی ش ش ۱۱۶۴۶ ت ت ۱۳۶۶ صادره از کرج نسبت 

به متوفی فرزند
۱۰- زهرا اکملی فرزند فرمانعلی ش ش ۹- ۰۱۹۴۸۴ -۰۳۱ ت ت ۱۳۶۸ صادره 

از کرج نسبت به متوفی فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.  ۵۱۶ م/الف
قاضی حوزه 6۴ شورای حل اختالف ماهدشت 

 آگهی ابالغ
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده : ۲/۹۵ش/۱۰۳۰  وقت رسیدگی:۹۶/۱/۲۳ ساعت ۹ صبح
خواهان :بانک مهر  خوانده : هوشنگ هشمتی – هومن حشمتی

خواسته : مطالبه طلب
خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه ۲ شورای حل اختالف 
ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی 
ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اغالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر  باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه 
بعدا ابالغی به وسیله اگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت ان ده روز خواهد بود .
خ/ م الف   1375 دبیر حوزه 2 شورای حل اختالف ورامین

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده : ۳/۹۵ش/۱۱۸۷
وقت رسیدگی:۹۶/۱/۲۰ ساعت ۹ صبح

خواهان :بانک مهر اقتصاد
خوانده : محمدمنصوری – مرتضی رحیمی جعفری – علی اکبر ریحانی 

خواسته : مطالبه طلب
حل  شورای   ۳ حوزه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین 
تا  میشود  اگهی  کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی 
خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اغالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر  
باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله اگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت ان ده روز خواهد بود .
خ/ م الف      1372 دبیر حوزه سوم شورای حل اختالف ورامین

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده : ۳/۹۵ش/۱۱۹۱
وقت رسیدگی:۹۶/۱/۲۰ ساعت ۱۰ خواهان :بانک مهر اقتصاد

خوانده : محمد نظری ابراهیم دهی – محسن حنیفی هفت چشمه
خواسته : مطالبه طلب

حل  شورای   ۳ حوزه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین 
تا  میشود  اگهی  کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی 
خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اغالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر  
باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله اگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت ان ده روز خواهد بود .
خ/ م الف     1371 دبیر حوزه 3 شورای حل اختالف ورامین

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده : ۳/۹۵ش/۱۱۹۰
وقت رسیدگی:۹۶/۱/۲۰ ساعت ۹:۳۰ صبح

خواهان :بانک مهر اقتصاد
خوانده : فرشاد صفایی مقدم – مهدی خسروی

خواسته : مطالبه طلب
حل  شورای   ۳ حوزه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین 
تا  میشود  اگهی  کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی 
خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اغالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر  
باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله اگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت ان ده روز خواهد بود .
خ/ م الف   1370 دبیر حوزه 3 شورای حل اختالف ورامین

ابالغ )95۰689(
خواهان دعوی نبی اله رستمی و موسسه شهرک پزشکان نور  با وکالت سید کمال 
ثبت  اداره  به طرفیت خواندگان  و عباسعلی مهرپرور دادخواستی  الدین حسینی 
اسناد و امالک نور و الهه کاشانچی و فرشته کاشانچی فرزند علی و پری رخ هدایت 
پور فرزند محمد قلی و مینو کاظمی فرزند ابوالفتح و صادق محبی فرزند سعید و 
حسین محبی فرزند سعید و تقی ابراهیمی فرزند حسینعلی به خواسته بدوا دستور 
موقت مبنی بر جلوگیری از هر گونه نقل و انتقال و فعل و انفعاالت و ابطال وکالت 
نامه های شماره ۱۳۰۴۸۶مورخ ۷۱/۷/۱۱دفتر ۵۲ تهران و ۶۶۴۲۷-۷۳/۱۱/۹دفتر 
دفتر   ۹۳/۱۲/۲۶-۶۹۶۷۴ آباد  ۶۹محمود  ۳۳۵۸۴-۷۸/۱۱/۱۶دفتر  و  ۲۹۸تهران 
۴۱۲۳۶-۹۰/۱۰/۲۹و  ۴۱۲۴۴-۹۰/۱۰/۲۹و  انتقال  اسناد  ابطال  و  تهران   ۵۴۵
پالکهای  در  خواندگان  انتقال  بر  داللت  که  آمل   ۶۵ دفتر   ۹۰/۱۰/۲۹-۴۱۲۳۴
۱۲۹۱ و ۱۳۰۷/و۱۴۰۵ فرعی مفروز و مجزی شده از  ۱۰۷۷ فرعی از ۲ اصلی 
و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
به  نور نموده که جهت رسیدگی  .. تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  مذکور 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان مازندران شهرستان 
نور ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۱۹۶۴۲۰۰۶۷۱ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
به  آن رسیدگی  آن ۹۶/۱/۱۶ چهارشنبه ساعت ۱۱:۳۰ صبح که موضوع جلسه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین  باشد  می  خواهان  دادخواست 
خواندگان فوق الذکربه ردیف های ۲و۳و۴و۷و۸و  به درخواست وکالی خواهان ها 
و به تجویز ماده ۷۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب  یک نوبت بوسیله یکی ار روزنامه های کثیر االنتشارآگهی 
و اعالم میگردد تا خوانده بعد از ازاطالع وفت دادرسی ضمن حضور در دفتر دادگاه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود ودر یافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد م. الف ۲۶۹
مدیر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور – صادقی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
اراضی وساختمان های فاقد  نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی   و ماده ۱۳ آیین 
سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۷۷۷  مورخ  ۲۳ / ۷ / ۱۳۹۳  
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمی مستقر در حوضه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض 
از روانسر فرزند  متقاضی آقای شریف احمدی به شماره شناسنامه ۵۱۵  صادره 
رحیم باکدملی ۵۹۶۹۷۵۴۵۱۱ کدپستی ۶۷۹۶۱۴۴۹۸۳  درخواست رسیدگی به 
قولنامه عادی خریداری خود وصدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت 
کالسه ۳۵۶۹۳ تشکیل وبه هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از 
رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون مزبور 
رای به صدور سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه را به مساحت ۱۲۷،۴۵ مترمربع 
به نام آقای شریف احمدی از پالک ...فرعی از۵۳  اصلی روانسر واقع در بخش ۱۲ 
کرمانشاه واقع در روانسر خیابان کامیاران صالح آباد کوچه آسو ۷ که از خانم سلما 
فرزندان  فیضی  وعبداله  محمد  به  متعلق  ملک  واصل  نموده  خریداری  دوروئی  
زارع صاحب نسق به نام حسین فیضی دارای ۱۹۸ من طبق سند ۹۵۱۲۵ مورخ 
نام  باشد صادر نموده است که در آگهی قبلی  ۴۸/۲/۲۹ دفتر ۱۲ کرمانشاه می 
مالک اشتباه منتشر شده واز قلم افتاده است لذا مراتب در یک نوبت به فاصله یک 
ماه  آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم ورسید دریافت،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  
انقضای مدت مذکوروعدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

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

تاریخ انتشار   ۲ / ۱۲ / ۱۳۹۵  

دادنامه
خواهان:آقای یونس احمدی فرزند محمد  جوانرود-خیابان سعدی کوی گلستان ۲ 

 ۰۹۱۸۸۸۵۰۷۹۸-
راه  کل  اداره  داری  استان  روبروی  –کرمانشاه  رضایی   وفرهاد  فرشاد  آقایان  خوانده: 

وشهرسازی
خواسته: رسیدگی وصدور حکم به مطالبه خسارات وارده به یک باب ساختمان ومطالبه 

حق االجاره به مدت ۳ سال وسه ماه لغایت اجرای حکم 
باتوجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعالم وبه شرح زیر انشاء رای میگردد:

رأی شورا
در خصوص دادخواست آقای یونس احمدی بطرفیت آقایان فرهاد وفرشاد رضایی بخواسته 
رسیدگی وصدور حکم به مطالبه خسارات به یک باب ساختمان مسکونی واقع در روستای 
شروینه مطابق حق االجاره مدت ۳سال و۳ ماه با این شرح که خواهان یک باب انباری 
را به خواندگان ازتاریخ ۱۳۹۰/۹/۲ به کرایه داده است پرونده به کارشناس دادگستری 
در امور عمران ارجاع که نظریه خود را به تاریخ ۹۴/۹/۷ تحویل شعبه داده است برابر 
قانون ومقررات نظریه کارشناسی برای طرفین دعوا ارسال گردید وپس از انقضای تحویل 
نظریه کارشناس اعتراضی از طرف اینجاب دعوا واصل نگردید باتوجه به نظریه کارشناس 
مضبوط در پرونده ازجانب خواندگان خساراتی به انباری خواهان وارد نگردیده وخواسته 
خواهان نسبت به ادعای خسارات وارده به استناد ماده ی ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد 
دعوا صادر میگردد اما در رابطه بامطالبه حق االجاره ازتاریخ ۱۳۹۰/۹/۲ خواسته خواهان 
وارد تشخیص وبه استناد قانون مدنی ۲۵۸ حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 
۱۷۶۱۷۷۵۰ ریال لغایت اجرای حکم صادر میگردد رای صادره غیابی ظرف مدت ۲۰ روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه میباشد
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

دادنامه
سحر  خانم  باوکالت  کرمانشاه  اقتصاد  مهر  بانک  شعب  امور  مدیریت  خواهان:  

ابراهیمی مقیم:جوانرود -روبروی دادگستری -دفتر وکالت ۰۹۱۸۸۸۵۷۶۱۰ 
خواندگان:   ۱-برزو ویسی دنگی فرزند حبیب مقیم :مجهوالمکان ۲- رضاویسی 
مقیم:  فرزند حسن  سلیمانی  مقیم:مجهوالمکان ۳-عبدالکریم  بهمن  فرزند  دنگی 

مجهوالمکان
خواسته: مطالبه  وجه چک وخسارت تاخیر تادیه وهزینه های دادرسی

با توجه به محتوایات پرونده  ومالحظه نظریه مشورتی شورا ختم رسیدگی اعالم و 
به شرح زیر اقدام به صدور  رأی می نماید:

رأی شورا
ابراهیمی به طرفیت  باد وکالت خانم سحر  اقتصاد  بانک مهر  در خصوص دعوای 
برزو ویسی دنگی ۲- رضاویسی دنگی ۳- عبدالکریم سلیمانی به خواسته مطالبه 
وجه یک فقره چک به شماره ۰۳۰/۷۸۳۳۸۱ عهده بانک انصار شعبه جوانرود به 
مبلغ هفتاد میلیون ریال تقدیمی از ناحیه خواهان داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته وبقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت 
بر بقای دین واشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد 
،لذا چون خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه وارائه نکرده است مستندا به مواد 
۱۹۸و۵۱۵ و ۵۱۹  ق.آ. د .م وتبصره ماده ۲ قانون صدور چک  دعوا را وارد دانسته 
ورای در محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
ومبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه های دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
۹۵/۶/۱ لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. رأی صادره 

غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه است.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

احضار متهم
 از طریق نشر آگهی

بدینوسیله به آقای محمد سیف فرزند رسول به اتهام ضرب و جرح عمدی با چاقو 
ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار  آگهی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ راس 
ساعت ۹ صبح جهت رسیدگی و دفاع از اتهام خویش موضوع شکایت آقای حمزه 
عزیزی فرزندعزیزمراددر این دادگاه حاضر واال این مرجع به صورت غیابی رسیدگی 

نموده ورای صادر خواهد نمود م الف ۴۰۳
جعفر احمدی معاون قضایی و دادرس شعبه 101 کیفری2 دلفان

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی

دادخواستی آقایان۱-عبدالصمد کاظمی کله کله فرزند کاظم خان۲-مجید کاظمی 
کله کله فرزند حشمت اله با وکالت آقای صادق شهپرست به طرفیت آقای رحمان 
کاظمی کله کله فرزند رشید بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی بمقدار 
هشت هکتار اراضی زراعی مزرعه کله کله اتیوند شمالی جزء پالک یک فرعی از ۱۶۵ 
اصلی بخش ۱۲ لرستان موضوع مبایعه نامه ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ بالسویه مقوم به پنجاه و 
یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی به این شعبه دادگاه تسلیم نموده 
وبه کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۷۴۵۴۰۰۴۴۶ ثبت و وقت رسیدگی برای ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ روز 
ساعت ۱۰ تعیین گردیده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده به تجویز ماده ۷۳ 
از قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار آگهی می 
شودتاخوانده آقای رحمان کاظمی کله کله تا قبل از وقت رسیدگی فوق به دفترشعبه 
دادگاه عمومی بخش کاکاوند لرستان مراجعه و ضمن اعالم کامل نشانی خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی و ادای توضیح در 
این دادگاه حاضرشود در غیر اینصورت نشرآگهی بمنزله ابالغ و دادگاه پس ازآن غیاباً 

رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
امیر امیری مدیر دفتردادگاه عمومی بخش کاکاوند

اگهی مزایده
برابر پرونده اجرایی ۹۵۰۰۱۸ له تعاونی اعتباری ثامن االئمه با وکالت خشکرودیان 
ساعدی  شریف   – پوررسولی  غالمحسین   – زاده  اسماعیل  حسین  آقایان  علیه 
تاریخ  معوق  ضبط  ریال   ۱۲۱/۴۶۴/۰۰۰ بمبلغ  وجه  پرداخت  به  محکوم 
مبلغ  و  مذکور  وجه  تادیه  تاخیر  خسارت   ۳۶۸۳۷۴۲۶ مبلغ  و   ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
پرداخت خسارت  و  نرسیده  آنها  که سررسید  اقساطی  بابت  ریال   ۹۴/۴۷۲/۰۰۰
از اقساط تا زمان پرداخت کامل آنها و پرداخت مبلغ شش  تاخیر تادیه هر یک 
الوکاله  بابت هزینه دادرسی و همچنین حق  میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت موضوع فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمانی 
است در طبقه اول ضلع شرقی واحد سوم بمساحت ۱۱۱ متر مربع به انضمام ۵/۵۵ 
متر مربع مساحت تراس مسقف حد شمالی جمعا به مساحت ۱۱۶/۵۵ متر مربع 
به انضمام ۲/۱۰ مترمربع مساحت انباری اختصاصی واقع در زیرزمین دارای پالک 
ثبتی ۲۵۷۷ فرعی و مفروز و مجزا شده از پالک ۱۸۱۸ فرعی از ۲۰ اصلی واقع 
در قریه خوبان رزگاه دهستان کلیجان بخش ۴ ثبت تنکابن به قدر السهم اعیان از 
کل عرصه و سایر مشاعات و مشترکات مطبق قانون و آئیین نامه تملک آپارتمانها 
مالک مشاعی  بنام  ثبت شماره ۳۸۲۰۳ صفحه ۲۶۶ دفتر جلد ۲۱۲  با ذیل  که 
سند آقای غالمحسین پوررسولی سابقه ثبت داشته و سند مالکیت صادر گردیده 
منتخب  کارشناس  که  کارشناسی  و کروکی  نظریه  ارائه  و  بازدید  که طبق  است 
ثبتی مشاعی جمعا  دانگ پالک  از کل شش  دانگ  ارزش سه  گرفتن  نظر  در  با 
۷۸۶/۷۱۲/۵۰۰ ریال برآورد گردیده است که مصون از تعرض مانده است لذا با در 
نظر گرفتن جمیع جهات مذکور و در اجرای مواد ۵۱و۱۳۷ قانون اجرای احکام 
مدنی در مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ از ساعت ۹:۳۰ الی۱۰:۳۰ روز پنجشنبه در دفتر 
شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری تنکابن به مزایده گذاشته و به فروش 
می رسد مزایده از قیمت تقویمی توسط کارشناس منتخب شروع و به خریدار که 
باالترین قیمت خریدار باشند فروخته میشود ۱۰ درصد بهای قیمت زمین موصوف 
فی المجلس از خریدار اخذ و به حساب سپرده واریز و مابقی آن نیز ظرف یکماه 
از تاریخ انجام مزایده دریافت خواهد شد طالبین می توانند ۵ روز قبل از انجام 
مزایده با هماهنگی احراز مال توقیف شده بازدید و در صورت تمایل به خرید در 

جلسه مزایده شرکت نمایند.
م الف:1059/95 مدیر اجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگستری تنکابن-یزدانی 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۳۰۹۹۸۱۹۲۲۵۰۰۴۷۴ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان 

تنکابن )۱۰۱ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۱۹۲۰۷۰۰۶۸۷ 
شاکی: آقای قاسم غالمی فرزند موسی به نشانی شهرستان تنکابن بلوار جمهوری 

بعد ساحل طالیی جنب پل هوایی کوچه گل زنبق انتهای کوچه دست راست
متهم: آقای قاسم غالمی فرزند موسی به نشانی شهرستان تنکابن بلوار جمهوری 

بعد ساحل طالیی جنب پل هوایی کوچه گل زنبق انتهای کوچه دست راست 
متهم: آقای سلمان جهانشاهی فرزند بهرام به نشانی مجهول المکان

اتهام: سرقت مستوجب تعزیر
خدابنده  ذوالفقار  آقای  از  بوکالت  شوندی  علیرضا  آقای  اعتراض  دادگاه-  رای 
صادره   ۹۴/۹/۸ مورخه   ۹۴۰۹۹۷۱۹۲۲۱۰۰۰۵۷ شماره  قرار  به  نسبت  پوراقدم 
با مداقه  تنکابن  انقالب  و  دادیار محترم شعبه چهارم دادسرای عمومی  ناحیه  از 
در محتویات پرونده وارد و موجه و مدال نمی باشد چه اینکه معترضص دالیل و 
مدارک مثبته ایکه موجب فسخ و گسیختن دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید 
گردید  اصدار  قانونی  منقت  از  خالی  و  صادره صحیحا  رای  و  است  ننموده  اقامه 
که  ق.آ.د  از  مواد ۲۷۰و۲۷۱  باستناد  معترض  اعتراض  رد  دادگاه ضمن  بنابراین 

مصوب سال ۹۲ قرار مارالذکر را عینا تایید می نماید رای صادره قطعی است.
م الف:1060 رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو تنکابن- ویلکی

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

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

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

دوم   / اول  هیات  شماره ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۴۹۴مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم صدیقه رضوی فرزند سید محمود بشماره شناسنامه ۴۵ شماره ملی 
۰۴۹۰۷۶۲۴۵۱ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۷۵ مترمربع پالک 
فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۲۷ فرعی از ۳۶۵ اصلی واقع در استان البرز 
ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی مرادعلی مرادی گردیده است. لذا  به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  ۴۶۱ م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 3 کرج - ایرج فهیمی

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۰۲۹۱۰۰۱۶۵۳ شعبه ۱۱۴۶ دادگاه کیفری ۲ تهران دادنامه 

 ۹۵۰۹۹۷۰۲۱۱۱۰۱۰۸۵
شاکی : منیژه لشنی زند فرزند نصراله 

متهم : حسین عباسی فرزند احمد 
اتهام : ترک انفاق 

گردش کار: شاکی شکایتی  به خواسته فوق بطرفیت متهم باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به 
تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم دادرس و استعانت 

از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید
رای دادگاه 

درباره اتهام حسین عباسی فرزند احمد دارای کد ملی شماره ۶۶۰۹۱۲۸۴۹۹ و شماره 
شناسنامه ۵۸۴۶ متولد ۱۳۳۳ دایر بر ترک انفاق نظر به شکایت شاکی همسر قانونی و 
شرعی وی بنام منیژه لشنی وند گزارشهای مرجع انتظامی و موادی گواهی گواهان و 
مطلعان در مرجع انتظامی و نزد بازپرسی در دادسرا و بلحاظ عدم حضور در دادسرا  و عدم 
شرکت در جلسه دادرسی دادگاه و عدم دفاع موثر در قبال بزه معنونه و سایر امارات و قرائن 
موید در پرونده اتهام انتسابی محرز و مسلم بوده و دادگاه باستناد ماده ۵۳ قانون حمایت 
خانواده رای بمحکومیت نامبرده بتحمل ۶ شش ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید 
راي صادره غیابي ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 

۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
۴13077/م الف رییس شعبه 11۴6 کیفري 2  مجتمع بعثت تهران

مفقودی 
پروانه بهره برداری دامداری روستایی گاو شیری به شماره ۴۱۳۹ مورخه ۸۷/۲/۲۲ 
با کد شناسایی ۲۰۲۰۷۰۴۰۰۰۴۰۱۹۸۷۸۰۱۰۱۲۱۱۰۰۰۱۳۵۲۹متعلق به سید 
عسگری دارابی فرزند سید مصطفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 میاندرود 

آگهی ابالغ
دادخواست ووقت رسیدگی به آقای اشکان حجاب فعال مجهول المکان و آقای علی 
رامیار دادخواستی بخواسته مطالبه بطرفیت شما به کرمانشاه تقدیم داشته که به این 
شعبه ارجاع و به کالسه ۵۵۷،۹۵ عمومی ثبت وجهت رسیدگی مورخه ۹۵،۱۲،۲۱ 
ساعت ۱۷ عصر تعیین وقت گردیده چون اقامتگاه شما نامعلوم است علیهذا حسب 
تقاضای خواهان ودستور شورا مستندا به ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشار آگهی واز شما دعوت می شود جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست وضمائم به این دفتر مراجعه ودروقت مقرر برای رسیدگی در این 

شعبه حاضر شوید در صورت عدم ضور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گردید.
رئیس شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف کرمانشاه
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زمینه های همکاری ایران و چین در بخش 
باالدستی نفت بررسی شد

 
چین  ساینوپک  شرکت  و  ایران  نفت  ملی  شرکت  ارشد  مدیران   
بر  و  بررسی  را  دوطرف  همکاری  زمینه های  مشترک،  نشستی  در 

تاکید کردند.  تداوم روند همکاری های دوجانبه 
ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  کاردر،  علی  شانا،  گزارش  به 
شرکت،  دو  سازنده  همکاری  سابقه  به  اشاره  با  نشست  این  در 
ایران  نفتی  پروژه های جدید  در  مشترک  همکاری  های  به  نسبت 
انعقاد  ایران  اولویت شرکت ملی نفت  امیدواری کرد و گفت:  ابراز 

قرارداد در چارچوب مدل جدید قراردادهای نفتی است.
نفتی  مخازن  از  بازیافت  ضریب  افزایش  این که  بر  تاکید  با  کاردر 
شرکت  های  اولویت  از  به روز  فنی  دانش  انتقال  و  به کارگیری  و 
ملی نفت ایران در توسعه میدان های مشترک است، افزود: انعقاد 
قراردادها در چارچوب مدل جدید قراردادی جدید طی ۲۰ سال 
گذار  سرمایه  همراه  تکنولوژی  با  ایرانی  شرکت  آشنایی  زمینه 

خارجی را به خوبی فراهم می کند.
وی با اشاره به نزدیک بودن زمان برگزاری مناقصه میدان آزاگان، 

از ساینوپک برای حضور در این مناقصه دعوت کرد.
به  اشاره  با  نیز  چین  ساینوپک  شرکت  مدیرعامل  یوپو،  وانگ 
بخش های  در  شرکت  این  اختیار  تحت  به روز  های  تکنولوژی 
همچنین  و  پتروشیمی  و  پاالیش  دستی،  پایین  باالدستی، 
تمایل  بر  دریایی،  نقل  و  حمل  حوزه  در  تامل  قابل  امتیازات 

ایران تاکید کرد. با  ساینوپک برای همکاری های بیشتر نفتی 
شیوه  جذب  برای  ایران  نفت  صنعت  از  ساینوپک  افزود:  وی 
به روز میادین نفتی و دانش فنی جدید حمایت می کند  مدیریت 
در  انسانی  نیروی  تامین  زمینه  در  هم  و  مالی  لحاظ  از  هم  زیرا 

شرایط ایده آلی قرار دارد. 

مصرف گاز به ۴8۰ میلیون متر مکعب رسید 

به  ورودی  گاز  لوله  خط  جز  به  که  مطلب  این  بیان  با  بوجارزاده 
وضعیت  درباره  است،  نرمال  شرایط  کشور  نقاط  بقیه  در  جهرم 
در  هوا  حرارت  درجه  شدید  کاهش  و  برودت  پی  در  گاز  مصرف 
شرایط  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  کشور  های  استان  برخی 
گاز  قطعی  و  فشار  افت  کشور  از  ای  نقطه  هیچ  در  و  است  خوب 

نداریم.
مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز افزود: به جز خط لوله 
گاز ورودی به جهرم که شب شنبه به دلیل وقوع سیالب و جمع 
شدن خاک زیر خط دچار شکستگی شده بود در بقیه نقاط کشور 

شرایط نرمال است.
روال  گاز  صادرات  تولید،  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  بوجارزاده 
طبیعی دارد و گاز به تمامی نیروگاه ها، جایگاه های سی ان جی 

و منازل به صورت عادی ارسال می شود و مشکلی وجود ندارد.
افزایش  گاز  مصرف  میزان  شرایط  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
 ۴۸۰ گاز  مصرف  میزان  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  یافته، 
میلیون متر مکعب است که ۱۰۰ میلیون متر مکعب از این میزان 

به نیروگاه ها ارسال می شود.

1۴۰۰مگاواتی بخاری  نیروگاه  ساخت 
 سیریک با همکاری دولت روسیه 

گفت:  حرارتی  برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل 
با همکاری دولت روسیه نیروگاه بخاری ۱۴۰۰مگاواتی سیریک و 
استان هرمزگان  آینده در  پست فشارقوی بالفصل آن طی۵ سال 
مهندسی  شرکت  افزود:  طلب   طرز  شد.محسن  خواهد  احداث 
پست  و  نیروگاه  پیمانکار  عنوان  به  روسیه  اکسپورت  تکنوپروم 
سازنندگان  و  پیمانکاران  همکاری  با  آن  بالفصل   GIS فشارقوی 
در  هرمزگان  شرقی  جنوب  در  را  بخاری  نیروگاه  این  ایرانی، 

ساختگاهی به مساحت ۱۹۹ هکتار راه اندازی می کند.
بخاری  ۴واحد  در  بخاری  نیروگاه  این  کرد:  خاطرنشان  طرزطلب 
برق  مگاوات   ۱۴۰۰ ۴۵درصد،  حدوداً  راندمان  با  ۳۵۰مگاواتی 

تولید خواهد کرد.
تاکید  حرارتی  برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل 
بویلر  و  پیشرفته  نوع  از  فناوری  نظر  از  بخاری  نیروگاه  این  کرد: 

آن فوق بحرانی است.
یک  تسهیالت  محل  از  پروژه  این  مالی  تامین  افزود:  طرزطلب 
ایران  دولت  به  روسیه  دولت  یورویی  میلیون  دویست  و  میلیارد 

صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: تامین آب مورد نیاز نیروگاه از دریا صورت گرفته 
و برای تامین آب شیرین مصرفی نیروگاه نیز، ساخت آب شیرین 
قرار  مدنظر  ساعت  در  ۲۰۰مترمکعب  حدوداً  ظرفیت  با  کنی 

است. گرفته 
مدت  کرد:  تصریح  حرارتی  برق  نیروی  تولید  شرکت  مدیرعامل 
اولین  که سنکرون  گرفته شده  نظر  در  ماه   ۵۵ قرارداد  زمان کل 
از شروع قرارداد  با شبکه برق کشور، ۴۱ماه پس  واحد نیروگاهی 

در نظر گرفته شده است.
مردم  شرب  آب  تامین  منظور  به  کرد:  خاطرنشان  طرزطلب 
ظرفیت  به  جدیدی  کن  شیرین  آب  مکران،  منطقه  و  بندرعباس 
۱۰۰هزار مترمکعب در روز با استفاده از دود خارجی این نیروگاه 
نیروگاه نیز خواهد  افزایش راندمان  احداث خواهد شد که موجب 

شد.
 نیروگاه جایگزین شهر ری را ایرانی ها با مشارکت ژاپنی ها 

احداث می کنند
طرز طلب در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از چه تاریخی نیروگاه 
جایگزین شهرری احداث خواهد شد گفت: ژاپنی ها به ایران آمده 
نیروگاه جایگزین شهرری هستند  برای ساخت  مذاکره  و در حال 
اما  انجام شود،   ۹۶ اردیبشت ماه سال  تا  قرارداد آن  امیدواریم  که 
می کند،  برق کمک  به شبکه  تابستان  فصل  در  نیروگاه  این  چون 
نیروگاه  شد،  مدار  وارد  جدید  نیروگاه  اینکه  محض  به  شده  مقرر 

فرسوده  شهرری را کنار بگذاریم.
نیروگاه  برای ساخت  مالی  و  فنی  پیشنهاد جدید  یادآور شد:  وی 
اقتصاد  به شورای  را  جدید داده شده است و ما درخواست مجوز 
ارائه کرده ایم. بنابراین قرار است نیروگاه جدید به ظرفیت ۱۰۵۰ 

مگاوات در دو فاز احداث شود.

مجلس پیگیر انتقال اطالعات 
محرمانه میادین نفتی ایران 

توسط توتال به قطر 

پیگیری  از  انرژی مجلس  سخنگوی کمیسیون 
صحت و سقم درز اطالعات محرمانه نفتی ایران 
به قطر از سوی توتال در کمیسیون متبوع خود 

خبر داد. 
اسدا... قره خانی با اشاره به انتشار اخباری مبنی 
ایرانی  میادین  اطالعات  توتال  اینکه شرکت  بر 
داشت:  اظهار  است،  داده  قطری  طرف  به   را 
درز  سقم  و  صحت   مجلس  انرژی  کمیسیون 
از سوی  قطر  به  ایران  نفتی  محرمانه  اطالعات 

توتال را پیگیری می کند.
انرژی  کمیسیون  نظارتی  وظیفه  اشاره  با  وی 
قراردادهای  همه  کمیسیون  این  گفت:  مجلس 
نفتی و گازی منعقد شده را بررسی و بر تمام 
و  می کند  نظارت  عملیاتی  و  اجرایی  مراحل 
شرکت های طرف قرارداد هم باید از فعالیت های 
خود گزارشی را به کمیسیون انرژی ارائه دهند.
درباره  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
بر  مبنی  توتال  شرکت  مدیرعامل  اظهارات 
قبال  در  ترامپ  سیاست های  منتظر  ما  اینکه 
در  سرمایه گذاری  موضوع  در  تا  هستیم  ایران 
این کشور تصمیم گیری کنیم، گفت: کمیسیون 
انرژی مجلس به  عنوان کمیسیون تخصصی در 
حوزه انرژی، شروط شرکت توتال درباره انعقاد 

قرارداد با شرکت های ایرانی را بررسی می کند.
از  توتال  اقدام  اینکه  به  اشاره  با  قره خانی 
تصریح  است،  قابل تعقیب  بین المللی  محاکم 
اختیار  در  برنامه ها  و  طرح ها  تمام  اگر  کرد: 
رقیب اقتصادی و توسعه ای قرار بگیرد، ضررها 
و خسارت های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور 

وارد می شود.

قیمت نفت سنگین ایران گران تر 
از نفت سبک شد

میالدی   ۲۰۱۷ سال  در  بار  نخستین  برای 
قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران باالتر از نفت 

خام های سبک ایران در بازار معامله شد. 
 ۹۰ پایبندی  وجود  با  گزارش،  این  اساس  بر 
درصدی کشورهای عضو اوپک به طرح کاهش 
تولید نفت از ابتدای سال ۲۰۱۷ میالدی تاکنون 
اما در معامالت منتهی به ۱۰ فوریه، قیمت نفت 

به جای افزایش، با کاهش همراه شد.
سبد  شاخص  بشکه  هر  قیمت  اساس  این  بر 
نفتی اوپک با ۲۵ سنت کاهش در محدوده ۵۲ 
خام  نفت  بشکه  هر  قیمت  سنت،   ۹۳ و  دالر 
 ۴۶ با  تگزاس(  )وست  آمریکا  شیرین  و  سبک 
سنت کاهش در محدوده ۵۲ دالر و ۹۳ سنت و 
بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال هم 
با یک دالر و دو سنت کاهش در محدوده ۵۴ 

دالر و ۵۶ سنت داد و ستد شده است.
سنت   ۱۷ با  هم  دوبی  نفت  شاخص  قیمت 
کاهش در محدوده ۵۴ دالر و ۵ سنت و قیمت 
در  کاهش  سنت   ۷ با  هم  عمان  نفت  شاخص 
معامله  بازار  در  سنت   ۶۹ و  دالر   ۵۴ محدوده 

شده است.
عالوه بر این قیمت نفت سبک ایران هم متأثر 
شد  ارزان  جهانی،  بازار  در  قیمت ها  کاهش  از 
فوریه   ۱۰ به  منتهی  معامالت  در  طوری که  به 
امسال، بهای هر بشکه نفت خام سبک صادراتی 
در  کاهش  سنت   ۵۷ و  دالر  یک  با  ایران 
و  داد  بازار  در  سنت   ۴۴ و  دالر   ۵۱ محدوده 

ستد شده است.
با این وجود قیمت هر بشکه نفت خام سنگین 
بازار  در  تقاضا  افزایش  دلیل  به  ایران  صادراتی 
با ۶ سنت  برای نفت خام های ترش و سنگین 
به  سنت   ۷۶ و  دالر   ۵۲ محدوده  در  افزایش 

فروش رسیده است.
از ابتدای سال ۲۰۱۷ میالدی تاکنون متوسط 
قیمت فروش هر بشکه نفت خام سبک صادراتی 
ایران ۵۲ دالر و ۲۹ سنت و متوسط قیمت هر 
بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران ۵۲ دالر 

و ۱۹ سنت بوده است.

کویت ظرفیت تولید نفت خود را 5۰۰ 
هزار بشکه در روز افزایش می دهد

هیات  رئیس  از  نقل  به  عمان  تایمز  روزنامه 
مدیره شرکت نفت کویت اعالم کرد، این کشور 
با اجرای برنامه ای به دنبال افزایش ۵۰۰ هزار 
بشکه در روز به ظرفیت تولید خود است و خود 
اوپک  تولید  توافق کاهش  اعتبار  پایان  برای  را 

آماده می کند.
کویت  شهر  در  ای  مصاحبه  در  جعفر  جمال 
افزود: این شرکت قصد دارد ظرفیت تولید خود 
را از سطح فعلی سه میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه 
در روز به سه میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز 

افزایش دهد. 
به گفته وی، شرکت نفت کویت حتی اگر توافق 
صادرکننده  کشورهای  سازمان  تولید  کاهش 
نفت )اوپک( تمدید شود نیز به افزایش ظرفیت 

تولید ادامه خواهد داد. 
جعفر تاکید کرد: ما از مدت زمان اجرای توافق 
و  تعمیرات  انجام  برای  اوپک  تولید  کاهش 

نگهداری استفاده می کنیم.
مدیره  هیات  رئیس  گزارش،  این  اساس  بر 
کرد  اعالم  پیش  روز  چند  کویت  نفت  شرکت 
که این کشور تولید نفت خود را تا مرز بیش از 
۳۰۰ هزار بشکه کاهش داده و به ۲ میلیون و 

۷۵۰ هزار بشکه در روز رسانده است.
در  نفت)اوپک(  صادرکننده  کشورهای  سازمان 
نشست رسمی ۳۰ نوامبر )۱۰ آذر( خود در وین 
برای نخستین بار از سال ۲۰۰۸ با کاهش تولید 
در  نفت  عرضه  مازاد  کاهش  با  تا  کرد  موافقت 
بازارها به باال رفتن سطح قیمت ها کمک کند. 

کوتاه از انرژی نفت در جهان

اینکه »شیل گس«  اعالم  با  معاون وزیر نفت 
آمریکا تهدیدی برای پتروشیمی ایران نیست، 
برای  کم  دست  آمریکا  گس های  شیل  گفت: 
توسعه  برای  تهدیدی  ساله   ۱۰ دوره  یک 

صنعت پتروشیمی تلقی نمی شوند. 
تهدید  و  خطرات  درباره  شاهدایی  مرضیه 
توسعه  بر  آمریکا  گس  شیل  صنایع  توسعه 
اساس  بر  گفت:  ایران،  پتروشیمی  صنعت 
برنامه ریزی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
گس  شیل  آینده  سال   ۱۰ برای  داده   انجام 
ایران  پتروشیمی  صنعت  برای  تواند  نمی 

تهدید باشد.
پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
باید  تر  بلندمدت  برای  اما  اینکه  بیان  با 
و  تولید  افزایش  به  نسبت  تری  کلی  دیدگاه 
صنعت  توسعه  روند  بر  ها  گس  شیل  عرضه 
کرد:  تصریح  باشیم،  داشته  کشور  پتروشیمی 
ولی در برنامه موجود صنعت پتروشیمی ایران 
برای ۱۰ سال آینده، بیشتر سرمایه گذاری ها 

براساس خوراک گاز است.
در  کرد:  خاطرنشان  نفت  وزیر  معاون 
صنعت  در  گاز  خوراک  قیمت  فعلی  شرایط 
شیل  به  نسبت  تر  ارزان  کشور  پتروشیمی 

گس بوده و بنابراین این ذخایر تهدیدی برای 
توسعه صنعت پتروشیمی فعال نیست.

ذخایر  از  تولید  افزایش  با  اخیرا  آمریکا 
میزان  گس  شیل  نام  به  خود  گاز  نامتعارف 

جدید  و  موجود  صنایع  به  خوراک  تخصیص 
از سوی  افزایش داده و  ساخت پتروشیمی را 
افزایش  دنبال  به  پانامه  کانال  توسعه  با  دیگر 
محموله های  قالب  در  طبیعی  گاز  صادرات 
آسیایی  بازارهای  به  اتان  گاز  و حتی   LNG

و اروپایی است.
آمریکا،  در  گاز  تولید  افزایش  با  همزمان 
پتروشیمی  مختلف  محصوالت  تولید  ظرفیت 
افزایش  به  رو  هم  کشور  این  در  شیمیایی  و 
از  برداری  بهره  با  اخیرا  که  طوری  به  بوده 
بینی  پیش  متانول  تولید  مجتمع  بزرگترین 
به  عمده،  واردکننده  از  آمریکا  می شود 
تبدیل  پتروشیمی  محصول  این  صادرکننده 
شود.عالوه براین با اجرای طرح های جدید به 
ایاالت  در  اتیلن  پلی  تولید  ۱ظرفیت  زودی 
می یابد  افزایش  درصد   ۴۰ تا  آمریکا  متحده 
صادرات  اندیشه  در  کشور  این  آنکه  ضمن 
محصوالت پروپیلن و پلی پروپیلن به بازارهای 

جهانی است.

معاون وزیر نفت اعالم کرد:

»شیل گس« آمریکا تهدیدی برای پتروشیمی ایران نیست

صادرات  گفت:  نیرو  وزیر  انرژی  و  برق  معاون 
بلکه  نشده  گرفته  سر  از  هنوز  عراق  به  برق 
قرارداد مربوط به سال ۲۰۱۷ میالدی بین دو 

کشور مبادله شده است.
هوشنگ فالحتیان با اشاره به آخرین وضعیت 
صادرات برق به عراق، افزود: عراقی ها بخشی 
از بدهی خود به میزان ۲۰۰ میلیون دالر را در 
روزهای گذشته پرداخت کرده اند و مقرر شده 
در روزهای آینده نیز ۱۵۰ میلیون دالر دیگر 

را پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: برای وصل مجدد برق منتظر 
سوی  از  سی(  )ال.  اسنادی  اعتبار  گشایش 
عراقی ها هستیم و قرار است باقیمانده بدهی 

خود را در سه قسط سه ماهه پرداخت کنند.
 ۲۰۰ و  میلیارد  یک  مجموع  در  ها  عراقی 

میلیون دالر بدهی برقی به ایران داشتند.
به گزارش ایرنا، صادرات برق به کشور عراق با 
 ۲۴ ساعت  در  کشور  این  قرارداد  یافتن  پایان 
آخرین روز دسامبر ۲۰۱۶ )دوازدهم دی ماه( 

قطع شد.

پیشتر »آرش کردی« مدیرعامل شرکت توانیر 
اظهار کرده بود، شبکه برق عراق اجازه افزایش 
صادرات  چند  هر  دهد،  نمی  را  برق  صادرات 
نمی  داخلی  نیاز  دلیل  به  تابستان  در  را  برق 

توان افزایش داد.
به  ایران  وی تصریح کرد: میزان صادرات برق 
عراق برحسب ایام هفته متغیر است، اما بطور 

میانگین روزانه ۷۰۰ تا هزار مگاوات برق صادر 
می شود.

کشور  هفت  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
پاکستان،  ترکیه،  آذربایجان،  ارمنستان، 
با  همینطور  عراق،  و  ترکمنستان  افغانستان، 
جمهوری خودمختار نخجوان مبادله برق دارد 
این میان به چهار کشور ترکیه، عراق،  که در 
پاکستان و افغانستان فقط برق صادر می کند.

به  ایران  اسالمی  جمهوری  برق  صادرات 
 ۶ رشد  با  سال ۱۳۹۴  در  همسایه  کشورهای 
درصدی نسبت به سال قبل از آن به بیش از 
 ۲.۵ که  رسید  ساعت  وات  کیلو  میلیارد   ۱۰

برابر واردات برق در همین سال است.

معاون وزیر نیرو:

قرارداد صادرات برق به عراق مبادله شد

از ابتدای سال آبی امسال حجم بارش های کشور 
با ثبت رکورد در مقایسه با دوره بلندمدت، چهار 
درصد افزایش یافته و در این مدت بیش از ۲۲۵ 
میلیارد مترمکعب آب برف و باران جمع شده 

است. 
همزمان با بارش های سنگین برف و باران در 
اکثر استان های کشور، از ابتدای بهمن ماه تاکنون 
رکوردهای جدیدی در بارش های جوی به ثبت 

رسیده است.
بر این اساس ارتفاع کل بارش های جوی کشور 
از اول مهر تا ۳۰ بهمن ماه امسال بالغ بر ۱۳۷ 
دوره  میانگین  با  مقایسه  در  بوده که  میلی متر 
درصد   ۴ متر(  میلی   ۱۳۲( مدت  بلند  مشابه 
آبی  سال  مشابه  دوره  با  مقایسه  در  و  افزایش 
گذشته )۱۴۱ میلی متر( ۳ درصد کاهش را نشان 

می دهد.
از سوی دیگر حجم بارش های کشور در طول 
این مدت بیش از ۲۲۵ میلیارد متر مکعب گزارش 
آغاز  به  توجه  با  می شود  بینی  پیش  که  شده 
موج جدید بارش ها در ادامه اسفند ماه امسال، 
از  بارش در کشور یکی پس  رکوردهای جدید 

دیگری شکسته شود.
در میان ۶ حوضه آبریز کشور از ابتدای سال آبی 
جاری تاکنون بیشترین بارش در مقایسه با مدت 
حوضه های  در  کشور  آبی  گذشته  سال  مشابه 
شرق کشور شامل فالت مرکزی و قره قوم )شرق 
میلی متر  و ۳۰  ترتیب ۲۰  به  که  بوده  کشور( 

افزایش را نشان می دهد.
در همین حال از ابتدای مهرماه امسال تاکنون در 

حوضه آب ریز دریای خزر حجم بارش ها حدود 
۲۰۶ میلی متر، خلیج فارس و دریای عمان حدود 
۲۲۸ میلی متر، دریاچه ارومیه ۱۱۲ میلی متر 
و فالت مرکزی ۹۱ میلی متر، مرزی شرق ۳۴ 
میلی متر و قره قوم )شرق کشور( ۹۱ میلی متر 

بوده است.
بیشترین بارش ها در حوضه آبریز خلیج فارس و 
دریای عمان با ۲۲۸ میلی متر بوده که در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل ۲۴۷ میلی متر،  ۸ درصد 
متوسط ۴۸ ساله یک  با  مقایسه  در  و  کاهش 

درصد، افزایش داشته است.
بیشترین بارش های کشور در ایستگاه دینارسرا 
از استان مازندران با ۹۱۴ میلی متر و کمترین 
بارش ها در ایستگاه اردکان از استان یزد با ۷.۴ 

میلی متر ثبت شده است.
میزان بارش های کشور در طول هفته گذشته از 
تاریخ ۲۳ تا ۲۹ بهمن ماه امسال از ۸۸ میلی متر 
با ۳۶ میلی متر افزایش به ۱۲۴ میلی متر رسیده 
است.با توجه به بارش های هفته گذشته، میزان 
بارش های استان های بوشهر از تاریخ ۲۳ تا ۲۹ 
بهمن ماه از ۲۸ به ۱۹۵، خوزستان از ۱۰۲ به 
۱۳۱، چهار محال و بختیاری از ۳۴۷ به ۴۰۰، 
هرمزگان از ۹۰ به ۱۵۰، فارس از ۷۳ به ۲۵۰، 
کرمان از ۴۳ به ۹۰ و کهکیلویه و بویر احمد از 

۲۳۲ به ۳۰۷ میلی متر افزایش یافته است.
بیشترین حجم افزایش بارش در طول یک هفته 
گذشته مربوط به استان فارس با ۱۷۷ میلی متر و 
کمترین حجم بارش ها مربوط به استان خوزستان 

با ۲۹ میلی متر بوده است.

۲۲5 میلیارد مترمکعب آب جمع شد

حسنی گفت: با توجه به بارندگی بی سابقه و 
وقوع سیل در مجموع ۳۰ میلیون متر مکعب 
های  پاالیشگاه  تمامی  در  درصد   ۸ معادل 

مجتمع با محدودیت تولید مواجه شدیم. 
پارس  گاز  عامل مجتمع  مسعود حسنی مدیر 
جنوبی درباره آخرین وضعیت تولید در پارس 
در  اخیر  های  بارندگی  به  توجه  با  جنوبی 
های  بارندگی  وقوع  با  داشت:  اظهار  منطقه 
گرفتگی  آب  و  جنوبی  پارس  در  سابقه  بی 
پاالیشگاه های پارس جنوبی و بروز مشکالت 
محدود  کاهش  با  مجتمع  های  پاالیشگاه 
روزهای دوشنبه، سه شنبه  گاز طی  فرآورش 

و چهارشنبه مواجه شدیم.

در  وقفه  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تمامی  و  شده  برطرف  پاالیشگاهی  تولید 
تولید  مدار  در  کامل  ظرفیت  با  ها  پاالیشگاه 
قرار دارند، تصریح کرد: با توجه به بارندگی بی 
سابقه و وقوع سیل در مجموع ۳۰ میلیون متر 
مکعب معادل ۸ درصد در تمامی پاالیشگاه های 

مجتمع با محدودیت تولید مواجه شدیم.
شده  اندیشیده  تمهیدات  با  افزود:  حسنی 
تولید  حداکثر  با  پاالیشگالهها  تمامی  اکنون 
تولید  مدار  در  گاز  مکعب  متر  میلیون   ۴۰۱

قرار دارند.
اقدامات  و  تمهدیدات  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  عملیاتی  اقدامات  انجام  با  و  شده  انجام 

و  تعمیرات  عملیات،  واحدهای  هماهنگی 
کوتاه  در  کامل  مهار  حراستی  نیروهای 
تمام اکنون  و  شد  انجام  زمانی  بازه   ترین 

 پاالیشگاه ها با حداکثر میزان تولید در مدار 
را  مردم  مصرفی  گاز  و  دارند  قرار  سرویس 

تامین می کنند.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی:

تمام پاالیشگالهها با حداکثر تولید در مدار تولید قرار دارند

اعتبارات  درصد   ۸۰ اختصاص  به  توجه  با 
اکتشاف نفت و گاز به بخش حفاری، محققان 
کشور رویکرد جدیدی برای کاهش هزینه های 

حفاری ارائه کردند.
اکتشاف  مدیر  هندی،  سیدصالح  مهندس 
شرکت ملی نفت ایران در افتتاح سی وپنجمین 
ارزان  به  اشاره  با  زمین  علوم  ملی  گردهمایی 
گفت:  جهانی  بازارهای  در  نفت  قیمت  شدن 
همزمان با کاهش قیمت های نفت در بازارهای 
میادین  اکتشافات  ریسک  هزینه های  جهانی 
رو  این  از  است؛  پیدا کرده  افزایش  گاز  و  نفت 
نمی توان انتظار کشف میادین جدید نفت و گاز 

را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه میادین کشف شده جزو میادین 
علی رغم  یادآور شد:  است،  گاز  و  نفت  کوچک 
پیشرفت های زیاد در زمینه فناوری های حفاری، 
ریسک اکتشافات معادن نفت و گاز افزایش پیدا 

کرده است.
هندی با اشاره به ارائه رویکرد جدید برای کاهش 
خاطرنشان  نفتی،  میادین  اکتشافات  ریسک 
کرد: در حال حاضر رویکرد PLAy جایگزین 

روش های سنتی شده است.
بیان  با  ایران  نفت  ملی  شرکت  اکتشاف  مدیر 
اینکه در گذشته به منظور اکتشاف معادن نفت 

و گاز کل منطقه مورد اکتشاف مورد بررسی قرار 
با  این رویکرد جدید  یادآور شد: در  می گرفت، 
مطالعات جامع در حوزه های رسوبی و تشخیص 

PLAYها هزینه اکتشاف مدیریت می شود.
اکتشاف  هزینه  باالترین  اینکه  بیان  با  وی 
مربوط به عملیات حفاری می شود، اظهار کرد: 
۸۰ درصد هزینه های مربوط به اکتشاف صرف 
هرچقدر  رو  این  از  می شود؛  حفاری  عملیات 
مطمئن تر اقدام به انجام عملیات اکتشاف شود، 

ریسک اکتشاف کاهش می یابد.
این  در   PLAy رویکرد  اینکه  بیان  با  هندی 
 PLAy افزود:  باشد،  موثر  می تواند  زمینه 
است  اکتشافی  اهداف  میادین  از  مجموعه ای 
که امکان شارژ شدگی و تجمع هیدروکربوری 
واحد  یک  به  زمین شناسی  لحاظ  از  و  دارد  را 

چینه شناسی تعلق دارد.
به  روش  این  با  مسؤول،  مقام  این  گفته  به 
یک  در  مختلف  میادین  دنبال  به  اینکه  جای 

منطقه باشیم، بر اساس مطالعاتی در حوزه های 
سنگ  بالغ،  منشأ  سنگ  پوش سنگ،  گسترش 
یک  شناسایی  به  اقدام  نفت گیرها  و  مخزن 

منطقه طالیی خواهد شد.
اضافه  ایران  نفت  ملی  شرکت  اکتشاف  مدیر 
کرد: با استفاده از این روش می توان با کمترین 
را شناسایی  نظر  مورد  اکتشاف  ریسک منطقه 

کنیم.
وی همچنین به مزایای کاربردی کردن رویکرد 
کرد  اشاره  میادین  اکتشاف  برای   PLAy
راهبرد  آنکه  بر  عالوه  روش  این  شد:  یادآور  و 
صحیح در حوزه فعالیت اکتشافی ارائه می دهد، 
کیفیت  و  سرعت  و  کارایی  افزایش  به  منجر 
تصمیم گیری ها شده و استانداردسازی نقشه ها، 

اطالعات و رویه های اکتشافی را به دنبال دارد.
هندی همچنین خاطرنشان کرد: در سال جاری 
اکتشاف،  حوزه  در  ساختار  تغییر  منظور  به 
نقشه ها را به روزرسانی کردیم و برنامه ریزی هایی 
در برنامه ششم توسعه با استفاده از این رویکرد 

تدوین شده است.
وی اضافه کرد: عالوه بر آن پنج طرح اولویت دار 
در کل کشور بر اساس این رویکرد تهیه شده 
است که امیدواریم در زمینه اکتشاف گام های 

بلندتری برداشته شود.

ارائه رویکرد جدید اکتشاف میادین نفت وگاز با کمترین ریسک



دوشنبه 2 اسفند 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3426اقتصادی11

ایرانسل در شرکت مالک »اسنپ« سرمایه گذاری کرد
اشتغال،  گسترش  هدف  با  و  مقاومتی  اقتصاد  سال  در  ایرانسل 
کسب وکارهای  توسعه  و  دانش بنیان  شرکت های  رشد  از  حمایت 
دیجیتال در راستای تحقق دولت همراه، در شرکت »گروه اینترنت 

ایران« سرمایه گذاری کرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی ایرانسل، گروه اینترنت 
ایران، شرکتی پیشرو در زمینۀ کسب وکارهای اینترنتی است که از 
جمله شرکت های زیرمجموعۀ آن می توان به نخستین و بزرگترین 
فروشگاه  »اسنپ«،  در کشور  درخواست خودرو  سرویس هوشمند 
آنالین پیشرو در بازار خرید اینترنتی »بامیلو« و بزرگترین پلتفرم 

سفارش آنالین غذا »زودفود«، اشاره کرد.
علیرضا قلمبر دزفولی، مدیرعامل ایرانسل با بیان اینکه این اپراتور 
»گروه اینترنت ایران« را از زمان شروع به کار آن از نزدیک رصد 
اسنپ  همچون  گروه  این  مجموعه  زیر  شرکت  های  گفت:  کرده، 
عنوان  به  را  خود  جایگاه  کوتاهی  مدت  در  توانستند  زودفود  و 
کیفی  سطح  ارتقای  ضمن  و  کرده  تثبیت  کشور  بازار  در  پیشرو 
خدمت رسانی به کاربران در زمینه هایی همچون سهولت کاربری و 

صرفه جویی، اقبال عمومی در بین هموطنان را نیز به دست آورند.

الزام کلیه دستگاه های دولتی و موسسات وابسته به 
دولت به ارایه اطالعات به سازمان مالیاتی

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از الزام کلیه 
دستگاه های دولتی و موسسات وابسته به دولت به ارایه اطالعات 
به سازمان امور مالیاتی کشور در راستای آیین نامه اجرایی موضوع 

تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم خبر داد.
جنتی  نادر  ایران،  مالیاتی  رسانه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اعالم  با  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان  مستقیم  های  مالیات  معاون 
مکرر  ماده ۱۶۹   ۵ تبصره  موضوع  اجرایی  نامه  آئین  تصویب  خبر 
ودارایی  اقتصادی  امور  وزیر  توسط  مستقیم  های  مالیات  قانون 
نامه،  آئین   این  براساس  کرد:  نشان  خاطر   ، دادگستری  وزیر  و 
کلیه وزارتخانه  ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، شهرداری-
نهادهای  و  موسسات  و شهرداری ها،  دولت  به  وابسته  موسسات  ها، 
و سایر  مرکزی  بیمه  اسالمی،  انقالب  نهادهای  غیردولتی،  عمومی 
شرکت های بیمه، بانک مرکزی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از 
دولتی و غیردولتی که اطالعات مورد نیاز پایگاه اطالعات سازمان 
تحصیل  موجبات  نحوی  به  یا  و  دارند  اختیار  در  را  مالیاتی  امور 
درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می  آورند و نیز کلیه اشخاص 
نگهداری،  مالکیت،  به  مربوط  عملیات  جریان  در  که  مراجعی  و 
امالک  و  اموال  دارایی ها،  معامالت  و  بیمه  ای  خدمات  انتقاالت، 
وهمچنین نقل و انتقال آنها می باشند، موظف اند اقالم اطالعاتی را 
طبق بسته های اطالعاتی، از طریق بسترهای تعیین شده، با رعایت 
مفاد آئین نامه مذکور در اختیار پایگاه اطالعات سازمان قرار دهند.

وی افزود: کلیه نهادهای بازار متشکل پولی و بازار غیرمتشکل پولی 
و نیز کلیه نهادهای مالی بازار سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات 

مربوطه از مصادیق این آئین نامه می باشند.

کشاورزی
افزایش مجدد قیمت گوشت گوسفندی

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش قیمت این نوع گوشت 
در بازار خبر داد و گفت: گوشت گوساله نیز در هفته جاری گران 
شده است.علی اصغر ملکی از افزایش ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی قیمت 
گوشت گوسفندی در هفته جاری خبر داد و به مهرگفت : قیمت 
است.وی  کرده  پیدا  افزایش  جاری  هفته  در  نیز  گوساله  گوشت 
 ۳۹ کنندگان  مصرف  برای  را  دنبه  بدون  شقه  هرکیلوگرم  قیمت 
هزارتومان و برای مغازه داران بین ۳۵ هزارو ۵۰۰ تومان تا ۳۶ هزار 
درباره  گوسفندی  گوشت  اتحادیه  کرد.رئیس  اعالم  تومان   ۵۰۰ و 
عرضه  کمبود  گفت:  بازار  در  گوشت  قیمت  مجدد  گرانی  دالیل 
یکی از دالیل این امر است ضمن اینکه به پایان سال هم نزدیک 

می شویم و مصرف نیز بیشتر شده است
 

توسعه کشت گیاهان دارویی در برنامه ششم توسعه

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: توسعه گیاهان 
منابع  عرصه های  در  هکتار  هزار  یکصد  سطح  در  ساالنه  دارویی 
برنامه ششم توسعه تصویب شده است.خداکرم جاللی  طبیعی در 
با اهداف  باید متناسب  این سازمان  اظهار داشت: بودجه سال ۹۶ 
در  اسالمی  شورای  مجلس  عملکرد  باشد.وی  توسعه  ششم  برنامه 
مصوبات برنامه ششم توسعه در حوزه منابع طبیعی را مثبت ارزیابی 
و تصریح کرد: توسعه گیاهان دارویی ساالنه در سطح یکصد هزار 
هکتار در عرصه های منابع طبیعی در برنامه ششم توسعه تصویب 
اطفای  توسعه،  ششم  برنامه  مصوبات  در  افزود:  است.جاللی  شده 
بیابان زدایی،  آبخیزداری،  عملیات  مراتع،  و  جنگل ها  در  حریق 

جنگل کاری و کاداستر منابع طبیعی توجه شده است

  حمل ونقل

پیش فروش بلیت های نوروزی اتوبوس آغاز شد

پیش فروش بلیت های اتوبوس بین شهری فعال در عرصه مسافری 
برای روزهای ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین از امروز یکم اسفند رسما 

آغاز شد.
طبق اعالم رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های مسافری، کلیه 
مسافران می توانند به طور همزمان از طریق دفاتر فروش بلیت در 
بلیت  خرید  به  نسبت  اینترنتی  سامانه های  و  پایانه ها  شهر،  سطح 
سفرهای  در  کرده  اعالم  کنند.اتحادیه  اقدام  خود  مدنظر  اتوبوس 
نوروزی سال ۹۶ ظرفیت جابجایی ۵۰ میلیون مسافر وجود خواهد 
هزار  و ۷۵۰  میلیون  فعالیت حدود یک  با  این ظرفیت  داشت که 
صندلی انجام می گیرد.اتحادیه اعالم کرده در حال حاضر ۱۲۰ هزار 
دستگاه سواری، مینی بوس، اتوبوس و میدلباس در جاده های کشور 
فعال هستند که بخش قابل توجهی از این ظرفیت در ایام نوروز به 
مسافران خدمات رسانی خواهند کرد.برخالف رویه سال های گذشته 
که با هماهنگی های چند دستگاه قیمت بلیت اتوبوس در ایام نوروز 
۲۰ درصد افزایش می یافت و پس از پایان تعطیالت به حالت عادی 
افزایش  هیچ  پیش رو  نوروز  در  مسئوالن  اعالم  طبق  بازمی گشت 
ارائه  مسافران  به  گذشته  مانند  نرخ ها  و  نمی گیرد  صورت  قیمتی 

می شود.

آموزش و پرورش انتقال حقوق 
فرهنگیان به بانک سرمایه را تکذیب کرد 
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش 
انتقال و جابجایی حقوق و مزایای فرهنگیان را به 
هر بانک خصوصی به ویژه بانک سرمایه تکذیب 

کرد. 
حساب  انتقال  بر  مبنی  اخباری  به  واکنش  در 
حقوق و مزایای فرهنگیان از بانک ملی به بانک 
بر  پرورش  و  آموزش  وزارت  کرد:  اظهار  سرمایه 
اساس مصوبات قانونی موظف است از طریق بانک 
های دولتی نسبت به پرداخت حقوق و مزایا اقدام 

نماید.
و  تصمیم  گونه  هیچ  علت  همین  به  افزود:  وی 
صحبتی در سطح وزارتخانه و مدیران عالی مبنی 
بر انتقال حقوق و سایر منابع درآمدی به بانک 
صورت  دیگری  خصوصی  بانک  هر  یا  سرمایه 

نپذیرفته است.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه بانک عامل ما طبق روال گذشته، 
بانک ملی است گفت: بانک ملی ظرف دو، سه 
سال گذشته همکاری و تعامل خوبی در زمینه 
تسهیالت و کمک به ساختارهای مالی و پرداخت 
پاداش پایان خدمت بازنشستگان با وزارت آموزش 

و پرورش داشته است.
و  انتقال  هرگونه  بنابراین  کرد:  تاکید  مجاوری 
جابجایی حقوق و مزایای فرهنگیان را به هر بانک 
خصوصی بویژه بانک سرمایه تکذیب می کنیم و 
طبق مصوبه دولت که همه پرداخت ها از طریق 
بانک مرکزی باشد، سه چهار ماه است که حساب 
یکپارچه حقوق و مزایای کارکنان رسمی را در 

دست اجرا داریم.

بازار سرمایه
رشد 59 واحدی شاخص بورس

اولین  دادوستدهای  جریان  در  بورس  شاخص 
بود و ۵۹  اسفندماه جاری مثبت  روز معامالتی 
روزگذشته   معامالت  جریان  کرد.در  رشد  واحد 
حق  و  سهم  میلیون   ۷۱۱ تعداد  سرمایه  بازار 
تقدم به ارزش ۱۵۲ میلیارد تومان در ۵۵ هزار 
نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس 
با رشد ۵۹ واحدی در پایان معامالت اولین روز 
اسفندماه امسال در ارتفاع ۷۷ هزار و ۶۵۸ واحد 
قرار گرفت.بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج 
بازار سهام در روزگذشته  به نام نمادهای معامالتی 
فارس، مبین و شتران شد و در مقابل نمادهای 
معامالتی وبملت، کچاد و شبندر با افت خود مانع 
افزایش بیشتر شاخص شدند.همچنین نمادهای 
معامالتی شرکتهای بانک ملت، ساپیا گروه دارویی 
برکت، و ایران خودرودیزل پربیننده ترین نمادهای 
معامالتی بورس اوراق بهادار بودند.بر اساس این 
گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 
۱۸۴ میلیون ورقه به ارزش ۱۳۵ میلیارد ریال در 
۲۰ هزار نوبت، آیفکس ۲.۷ واحد افت کرد و در 

ارتفاع ۸۵۰ واحد قرار گرفت.
 

 صنعت
معرفی 15 واحد تولیدی به فرابورس

بورس  سازمان  با  تفاهم نامه  طی  گفت:  قاهری 
شرکت هایی که آمادگی داشته باشند را به این 
سازمان جهت حضور در فرابورس معرفی می کنیم 
کنند.در  تامین  را  خود  مالی  منابع  بتوانند  تا 
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل  خبری  نشست 
صنعتی استان تهران آخرین روند پیشرفت های 
شهرک های اطراف تهران تشریح شد.محمدرضا 
قاهری با اشاره به مشکالتی که در حوزه آب و 
فاضالب برای واحدهای تولیدی وجود داشت گفت: 
بحران اصلی ما در سال گذشته آب بود و پساب 
دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  جزو  آن  از  ناشی 
این  امروز می توانم  بود که خوشبختانه  ما شده 
نداریم. امسال هیچ مشکل آب  ما  بگویم که  را 
داشته های  به  آبی  منبع  هیچ  ما  داد:  ادامه  وی 
خود اضافه نکردیم بلکه با مدیریت منابع آبی و 
بازیابی پساب ها توانستیم آب مورد نیاز واحدهای 
تولیدی را تامین کنیم و فاضالب های آن را نیز 
تصفیه  زیست محیطی  استانداردهای  مطابق 
کنیم. در حوزه فعالیت واحدها نیز ما امسال در 
بیشتر شهرک ها شاهد راه اندازی مجدد کارخانه 
تعطیل شده  مختلف  به دالیل  که  بودیم  هایی 
احداث  مجوز  صدور  افزایش  آنکه  ضمن  بودند 
مثال در شهرک صنعتی  به طور  داشته ایم.  نیز 
شمس آباد این شاخص ها بیش از بیست  درصد 

نسبت به سال قبل رشد داشته است.
 

اقتصا د
سهام 5 شرکت دولتی واگذار می شود

سهام ۵ شرکت دولتی در اسفند ماه امسال توسط 
سازمان خصوصی سازی واگذار می شود.سهام ۵ 
شرکت دولتی در اسفند ماه امسال روی میز فروش 
می رود که بر این اساس ۹۵درصد سهام شرکت 
سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت به قیمت 
پایه هر سهم ۱۲هزار و ۳۷۰ ریال و ارزش کل پایه 
۹۹۸ هزار و ۸۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در 
روز دوم اسفند امسال از طریق مزایده واگذار خواهد 
شد.همچنین تعداد ۳۱۹ میلیون و ۹۱۹ هزار و 
۲۰۵ سهم ذغالسنگ البرز شرقی معادل ۹۵ درصد 
سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم ۱۸۲۶ 
ریال و ارزش کل پایه ۵۸۴ میلیارد و ۱۷۲ میلیون 
مزایده  به  روز  این  در  ریال  و ۳۳۰  هزار  و ۴۶۸ 
گذاشته می شود.این گزارش می افزاید: ۹۶.۰۳۸ 
درصد سهام شرکت نوسازی صنایع ایران شامل 
۸۷ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۶۰۲ سهم به قیمت 
پایه هر سهم ۲ هزار و ۷۱۰ ریال و ارزش کل پایه 
۲۳۸ میلیارد و ۴۷۸ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۴۲۰ 
ریال؛ ۲۴.۷ درصد سهام شرکت گوشت یزد شامل 
۱۸ هزار و ۵۵۰ سهم به قیمت پایه هر سهم یک 
میلیون و ۴۰۲ هزار و ۳۹۴ ریال و ارزش کل پایه 
۲۶ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۷۰۰ ریال 
و ۰.۰۲۵ درصد سهام شرکت پاالیش گاز بید بلند 
خلیج فارس شامل ۲ میلیون سهم به قیمت پایه 
هر سهم ۵۴۳۷ ریال و ارزش کل پایه ۱۰ میلیارد 
و ۸۷۴ میلیون ریال در روز دوم ماه پایانی امسال از 

طریق مزایده واگذار می شود

خبر خبر

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی 
با  باید  کارگران گفت: حداقل دستمزد 
برآوردها  براساس  باشد،  برابر  فقر  خط 
تا ۱۲ درصد  تنها ۷  دستمزد کارگران 
از هزینه های تولید را به خود اختصاص 
عضو  جهرمی،  رازقی  است.جمال  داده 
کارفرمایان  عالی  کانون  مدیره  هیأت 
ادامه داد: در راستای حقوق و دستمزد  
شد   برگزار  جلساتی  کارگران  سال ۹۶ 
و  مبناها  اساس  بر  اول  جلسه  دو  که 
قانون  طبق  افزود:  بود.وی  دستمزدها 
را  تواند دستمزد  کار می  عالی  شورای 
منطقه ای لحاظ کند؛ این کار کارشناسی 
امسال  اما  است  شده  شروع  امسال  از 
ای  منطقه  دستمزد  که  است  بعید 
گفت:  ادامه  در  شود.رازقی  اعمال 
هستند  ما  خانواده  عضو  ما  کارگران 
آنها  معیشت  حداقل  تامین  بنابراین 
وظیفه ماست؛ متناسب با تورم هرسال 
و حتی در دوسال گذشته بیشتر از تورم 
حداقل دستمزد افزایش داشته است.او 
را  کارگران  حقوق  از  درصد  گفت: ۲۳ 
کارفرمایان برای بیمه پرداخت می کنند 
وبخشی را خودشان پرداخت می کنند. 
خیلی از کارفرمایان علی رغم مشکالت 
انجام  نیز  را  کارگران  تکمیلی  بیمه 
افزود: اساسنامه سازمان  اند.رازقی  داده 
تغییر  قبل  دولت  در  اجتماعی  تامین 
کرد. سرمایه تامین اجتماعی متعلق به  
کارفرمایان و کارگران است اما ما )کانون 
عالی کارفرمایان( هیچ نقشی در سازمان 
تامین اجتماعی نداریم. دولت پولی در 
سازمان ندارد بلکه به این سازمان بدهکار 
و  کارفرما  بار  کار  این  که  هست  هم 
کارگران را سنگین تر کرده است.عضو 
کارفرمایان  عالی  کانون  مدیره  هیئت 
کشور  در  تولید  است  قرار  اگر  گفت: 
جان بگیرد می بایست ریل اقتصاد کشور 
تغییر اساسی کند. وقتی تولید در کشور 
سودآور نیست بحران بوجود می آید و 
بیکاری زیاد می شود. سوال ما این است 
که مجلس و دولت چه اقداماتی انجام 
سودآور  کشور  در  تولید  که  اند  داده 
نیست؟رازقی افزود: به نظر ما معیشت 
پایین تر از حداقل خط فقر است. تولید 
کننده قابل احترام است و جبهه جنگ 
کرده  مدیریت  را  کشور  در  اقتصادی 
مالیات  درصد   ۸۰ افزود:  وی  است. 
وقتی  شود.  می  گرفته  تولید  از  کشور 
تولید  شود  نمی  گرفته  قاچاق  جلوی 
نمی تواند جان بگیرد بنابراین کارفرما 
حداقل معیشت را نمی تواند تامین کند.
تعداد  داد:   ادامه  کارفرمایی  فعال  این 

واحدهای صنعتی که نتوانستند رقابت 
کنند و از چرخه تولید خارج شدند را 
باید دید. امروز اگر قیمت گندم تولید 
شده در کشور علی رغم استفاده از آب 
استفاده  و  پایین  برق  هزینه  و  مجانی 
از سوپسید را نگاه کنیم، می بینیم که 
است  تومان  داخل ۱۳۰۰  گندم  خرید 
بسیار  گندم خارجی  با  مقایسه  در  که 
با  پس  کرد:  تصریح  است.رازقی  پایین 
کوچکترین باری که به تولید اضافه می 
را  کارگر  زیادی  تعداد  مجبوریم  شود، 
اخراج و از چرخه تولید خارج کنیم. همه 
اینها بحران در تولید ایجاد کرده است 
که وظیفه مجلس و دولت حل بحران 
تولید است. اگر کارگر دغدغه  معیشت 
مناسب  وری  بهره  یقینا  باشد  داشته 
و  از مجلس  بنابراین  داشت  نخواهد  را 
را  تولید  مشکالت  خواهیم  می  دولت 

برطرف کند.
سبد مصرف کارگران 60 قلم کاال است 

نه 350 قلم
انجمن  عالی  کانون  رئیس  عباسی 
های صنفی کارگران به عنوان نماینده 
گفت:  برنامه  این  در  نیز  کارگران 
کارفرمایان معتقدند که بحث حقوق و 
نمی  اعالم  شفاف  صورت  به  دستمزد 
این  زیرا  نیست  صحیح  این  اما  شود، 
ماده ۴۱ به صراحت اعالم می کند که 
تعیین تورم برعهده بانک مرکزی است 
باید  دستمزد  افزایش  دیگر  سوی  از  و 
به گونه ای باشد تا یک خانوار کارگری 
ما  گفت:  کند.او  معیشت  تامین  بتواند 
ادعا نمی کنیم که بررسی های دولت 
غیرواقعی است اما برخالف ادعای دولت 
به  کارگری  خانوار  کند  می  بیان  که 
۳۵۰ قلم نیاز دارد ما می گوییم خانوار 
کارگری در حقیقت به ۵۰ تا ۶۰ کاالی 

اساسی نیازمند است.

کارگران و کارفرمایان نقشی در 
صندوق تامین اجتماعی ندارند!

عباسی افزود: تامین اجتماعی صندوقی 
است که به صورت دولتی اداره می شود 
و هیچ یک از کارگران و کارفرمایان در 
آن هیچ نقشی ندارند و عمال این دولت 
ها هستند که حرف نهایی را می زنند.
معیشت  موضوع  در  ماده ۴۱  گفت:  او 
با خط  باید  می گوید حداقل دستمزد 
جامعه  حاضر  حال  در  باشد،  برابر  فقر 
دولت  این  و  است  اقلیت  در  کارگزی 
حساب  به  بزرگ  کارفرمای  که  است 

می آید.
با 812 هزار تومان 8 روز هم نمی توان 

زندگی کرد
عباسی افزود: امروز با ۸۱۲ هزار تومان 
نمی شود تا ۸ روز زندگی کرد چه برسد 
به ۳۰ روز! و همین امر باعث می شود 
تا کارگران چندشغله شوند و به دنبال 
آن کاهش کیفیت در محصوالت تولیدی 
یک  دیگر  از سوی  و  شاهد هستیم  را 
است. کرده  اشغال  نفر  فرد جای چند 
دستمزد  برآوردها  براساس  گفت:  وی 
کارگران تنها ۷ تا ۱۲ درصد از هزینه 
داده  اختصاص  خود  به  را  تولید  های 
یک  نیست،  تاثیرگذاری  رقم  که  است 
بدنه دولت برمی  به  از مشکالت  سری 
بهره  قاچاق،  رویه،  بی  واردات  گردد، 
را  هایی  چالش  همه  عوارض  و  بانکی 
ایجاد کرده است، سوال ما  برای تولید 
چه  که  است  این  مردم  نمایندگان  از 
معیشتی  مشکالت  رفع  برای  راهکاری 
ارائه می دهند، اینکه بنشینی و حرف 
بزنی مشکل حل نمی شود، برنامه دولت 
چیست؟ این فضا تا کی ادامه دارد، ما 
در همه صحنه های انقالب بوده ایم و 
امنیت  و  معیشت  دنبال  به  تنها  امروز 
شغلی هستیم که انتظار زیادی نیست، 

دولت باید حقوق ها را افزایش دهد.

درصدی   ۳۰ تا   ۱۵ تخفیف  از  آهن  راه  ترانزیت  کمیته  مدیر 
امسال  ۱۰ماهه  در  گفت:  و  داد  خبر  المللی  بین  ترانزیت 
از طریق حمل و نقل ریلی، رشد ۵۵ درصدی داشته  صادرات 

است.
حسین عاشوری افزود: ترانزیت کاال همراه با درآمد ارزی است 
برای کشورها محسوب  ارزی  منابع  تامین  روش های  از  یکی  و 
می شود بر همین اساس افزایش ترانزیت کاال، مزیتی اقتصادی 
به شمار می آید.وی ادامه داد: با افزایش حجم ترانزیت کاال در 
کار  و  و همچنین کسب  مرزی  نقاط  در  اشتغال  میزان  کشور، 
داخلی رشد می کند زیرا باید پایانه های مرزی را گسترش دهیم 
ناوگان داشته  ترانزیتی هم توسعه  برای جابه جایی کاالهای  و 
باشیم که این موضوع مستلزم فعال شدن تولیدکنندگان داخلی 
ترانزیت  در  درآمد  افزایش  بر  عالوه  کرد:  بیان  است.عاشوری 
بین المللی، رشد صادرات هم مطرح است زیرا در نقاط مرزی 
امکان ترانزیت، صادرات و واردات کاال وجود دارد.به گفته این 
عضو هیأت مدیره راه آهن، حجم صادرات در ۱۰ ماهه گذشته 
نسبت به مشابه سال ۹۴، رشد ۵۵ درصدی داشته است و انواع 
کاالها به کشورهای مختلف صادر شده است.وی، به مهر گفت : 
شرکت راه آهن به دلیل رکود اقتصادی منطقه، تعرفه ترانزیت 
نداده و تخفیفاتی  افزایش  را در چند سال گذشته  المللی  بین 
کاالهای  قیمت  زیرا  است  کرده  اعمال  زمینه  این  در  هم  را 
ترانزیتی و مواد اولیه در چند سال گذشته کاهش داشته است.
این مقام مسئول اضافه کرد: تخفیفات اعمال شده برای ترانزیت 
ترکمنستان  گوگرد  و  کود  درصد،   ۳۰ ازبکستان  کود  و  پنبه 
۳۰ درصد، مازوت ترکمنستان ۳۱ درصد و ... است؛ به عبارت 
دیگر  تخفیفات اعمال شده درصدی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد است.

کاال  ترانزیت  به  مربوط  مذکور  تخفیفات  کرد:  اضافه  عاشوری  
این  اگر  و  ایران است  به  از آسیای میانه  و  به جنوب  از شمال 
کاالها از پاکستان به ایران و بعد آسیای میانه ترانزیت شود  به 

میزان تخفیفات ۵ درصد اضافه می شود.
وی به سیاست راه آهن برای افزایش ترانزیت کاال از پاکستان 
آسیای  کریدور  که  دارد  تالش  آهن  راه  گفت:  و  کرد  اشاره 
میانه به پاکستان را فعالتر کند و همین موضوع در سال های 
ار  کاال  ترانزیت  برابری   ۲۰ رشد  شاهد  که  شده  موجب  اخیر 
ترکمنستان به میرجاوه باشیم و رقمی حدود ۲۶ هزار تن کاال 

حمل شده است.

چالشها و انتظارات دستمزد کارگران در سال 96 ؛

معیشت کارگران زیر خط فقر
رئیس کمیته ترانزیت راه آهن خبر داد؛ رشد 55 درصدی 

صادرات ریلی

تخفیف 3۰درصدی ترانزیت 
بین المللی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم 
در سال ۹۶ یک میلیون شغل ایجاد شود اما ایجاد 

۷۰۰ هزار شغلی قطعی است.
علی ربیعی با حضور در برنامه »نگاه یک« درباره 
مدیریت  ستاد  در جلسه  اتخاذ شده  تصمیمات 
بحران برای استان خوزستان گفت: رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست و وزیر جهاد کشاورزی با 
حضور در این جلسه اقدامات و برنامه های خود در 

این استان را تشریح کردند.  
وی با اشاره به اینکه منشاء بخشی از آلودگی هوای 
خوزستان فرامنطقه ای است، گفت: سدهایی که 
در کشورهای همسایه ایجاد و تاالب ها را خشک 
کردند، از علل افزایش گرد و غبار و ریزگردها در 

خوزستان است.
ربیعی با بیان اینکه در هفته های آتی جلسات ستاد 
بحران را در استان خوزستان تشکیل خواهیم داد، 
ادامه داد: رئیس جمهور هم دستورات جدی را برای 

رفع مشکالت این استان صادر کردند.
وی اضافه کرد: اقدامات میان مدت و دراز مدت 
هم در این استان باید انجام و برای اشتغال هم باید 
چاره اندیشی و افزایش مهارت فردی برای اشتغال، 
به کارگیری مدیران بومی از دیگر اقداماتی است که 

باید انجام شود.

نرخ مشارکت نیروی کار به ۴0.۴ درصد رسید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به اینکه اقتصاد کشورمان 
متغیر است، افزود: باید شکنندگی اقتصادمان را 
در مقابل تغییرات بیرونی کاهش دهیم و قدرت 
و ثبات اقتصادی داخل را در قالب اقتصاد مقاومتی 
برنامه  به  نیاز  منظور  این  برای  و  دهیم  افزایش 

مشخص و منظمی داریم.
مقاومتی چراغ  اقتصاد  اینکه  بر  تاکید  با  ربیعی 
راهنمای ماست، ادامه داد: بر اساس مطالعات، روند 
کلی شکنندگی اقتصاد ایران و همچنین میزان 
دسترسی روستاها به خدمات از سال ۲۰۱۳ به بعد 

رو به بهبود است.
وی گفت: در سال ۱۳۹۴ بیش از ۷۰۰ هزار و تا 

تابستان ۹۵ هم ۶۳۰ هزار شغل را ایجاد کردیم.
و  فعال  جمعیت  تغییرات  روند  درباره  ربیعی 
غیرفعال و نرخ مشارکت گفت: اکنون نرخ مشارکت 
نیروی کار ما به ۴۰.۴ درصد رسیده و جمعیت 

فعال ما ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر است.
از  بازار کار  اثرات تأخیری  اینکه  به  با اشاره  وی 
سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ وجود دارد، ادامه داد: 
با نیروی کار متأخر که وارد بازار کار شد، مواجه 

شدیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نرخ مشارکت 

بانوان در اشتغال افزایش یافته است.
ربیعی با تاکید بر اینکه در سال ۱۳۹۴ بیش از  
۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم، افزود:  این آمار بر 
اولی  نوبت  اجتماعی  تأمین  دفترچه های  اساس 

است.

وی گفت: ساالنه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفر و فارغ التحصیالن وارد بازار کار شدند، بنابراین 

ایجاد اشتغال محسوس نیست.

توسعه رسته های پراشتغال منطقه ای
ربیعی با اشاره به اینکه توسعه رسته های پر اشتغال 
اقتصاد  با  برنامه های منطبق  از  منطقه ای یکی 
مقاومتی است، افزود: سیاست زودبازده در دستور 
کار ما نیست و برنامه های رشد ما در میان مدت و 

بلند مدت ایجاد اشتغال می کنند.
وی با بیان اینکه  در سال ۱۳۹۳ هم بیش از ۶۰۰ 
هزار شغل ایجاد کردیم، اضافه کرد: در مجموع 
میزان ایجاد اشتغال در مقایسه با جمعیت فعال 

و غیرفعال  قابل دفاع است.
ربیعی درباره روند جمعیت فعال، شاغل و بیکار 
اخیر گفت: در سال۹۲ جمعیت  کشور در دهه 
فعال ۲۳ میلیون و ۸۳۵ هزار نفر بوده است که 
این رقم به در تابستان امسال به ۲۶ میلیون و ۳۶۹  

هزار نفر رسید.

توانمندی سازی 200 هزار روستایی برای 
ورود به بازار کار

ای  فنی و حرفه  برنامه های سازمان  افزود:  وی 
کشور و طرح آموزش سیار و توانمند سازی نیروی 
کارهم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی 

است.
ربیعی ادامه داد: امسال آموزش حدود ۲۸۰ هزار 
که  بودیم  کرده  هدفگذاری  روستاها  در  را  نفر 

تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر را آموزش دادیم.
راهبرد  درباره  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد مقاومتی گفت: نرخ 
بیکاری ما اکنون حدود ۱۲ و هفت دهم درصد 
است که با سیاست های کارای پولی و مالی می 
توان آن را کاهش داد اما باید با اصالح سیاست 
های نهادی و ساختاری طرف عرضه و تقاضای کار 
و تقاضای کل اقتصاد، نرخ بیکاری را کاهش دهیم.
انتظار داریم در حوزه آی سی تی  ربیعی افزود: 

)ict( در سال آینده ۱۲۰ هزار شغل ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: با توجه به یک و نیم میلیارد دالری 
که از صندوق توسعه ملی خواهیم گرفت و عالوه 
بر آن اعتبار هزار میلیارد تومانی، امیدواریم در سال 
۱۳۹۶، در جهشی حدود یک میلیون شغل را ایجاد 
کنیم البته ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال آینده 

قطعی است.
دبیر شورای عالی اشتغال گفت: در جلسه قبل این 
شورا موضوع آی سی تی و کارورزی را تصویب 
کردیم که در بخش کارورزی در سال ۹۶ حدود 

۲۰۰ هزار شغل ایجاد خواهیم کرد.
ربیعی با بیان اینکه  مزیت های استان ها شناسایی 
عالی  آینده شورای  افزود: در جلسه  است،  شده 
و  سیستان  و  کردستان  های  استان  اشتغال، 
بلوچستان و سپس استان خوزستان بررسی می 
شود. وی ادامه داد: سند اشتغال همه استان ها 

بررسی می شود.
ربیعی با بیان اینکه تجربه تأمین مالی خرد را در 
بهزیستی آغاز کردیم، گفت: در این طرح وثایق و 
تضامین تغییر می کند و گروه ها می توانند یکدیگر 

را تأئید کنند.
وی با اشاره به اینکه صندوق های خرد محلی و 
افزود:  را تشکیل خواهیم داد،  گروه های همیار 
خرد  وام  تومان  میلیارد   ۱۶۰۰ حدود  پارسال 
پرداختیم و حدود ۱۰۰ هزار نفر در قالب ۶ هزار 
گروه همیار برنامه ما است که هر گروه همیار ۱۵ 

نفر را شامل می شود.
سال  از  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
وام در  تعداد ۳۲ میلیون  تا سال ۱۳۹۲   ۱۳۶۷
شبکه بانکی ثبت شده است که حدود نیمی از 

کشور از این وام ها بهره نبردند.
کردن  محور  عدالت  اینکه  بر  تاکید  با  ربیعی 
تخصیص منابع مالی محور کار ما باید باشد، افزود: 
اگر هر برنامه رشد و توسعه، عدالت را ایجاد نکند و 

فقرا را ثروتمند نکند شکست خواهد خورد.
وی گفت: باید بر اساس مزیت های منطقه ها عمل 

کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس آمار 
پایگاه اطالعاتی رفاه ایرانیان، با ۱۲۷ هزار کودک 
بازمانده از تحصیل تماس تلفنی  گرفته شد که به 

تحصیل برگردند.
ربیعی اضافه کرد: سوء تغزیه کودکان را ۴۰ درصد، 
الغری کودکان را ۵۰ درصد و کوتاهی قد و مرگ 
و میر در کودکان زیر ۵ سال را ۷۵ درصد کاهش 

دادیم.
وی با اشاره به اینکه تصمیم گرفتیم از هزار روز 
گفت:  کنیم،  حمایت  کودکان  زندگی  نخست 
جلوگیری از نسلی شدن فقر از برنامه های ماست. 
شنوایی،  مانند  هایی  گری  غربال  افزود:  ربیعی 
بینایی و ژنتیک را اجباری کردیم و هزینه غربال 

گری فقرا را تأمین می کنیم.
بر  تاکید  با  اجتماعی   رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
اینکه باید فقرا را توانمند کنیم، گفت:  طرح های 
اجتماعی با طرح های فنی متفاوت است و نمی 
توان زمان بندی مشخصی را برای آن تعیین کرد 
زیرا متغیرات انسانی، اجتماعی و مالی در آن دخیل 

است.
وی افزود: بیمه کردن ۱۰ میلیون نفر از اقدامات 

خوب ما بود.
و  شدند  شناسایی  که  خانوارهایی  گفت:  ربیعی 
دارای سوء تغزیه هستند و بیش از ۱۰ میلیون نفر 
را شامل می شود سبدهای غذایی را دریافت می 

کنند.
وی افزود: یک مرحله آن با حدود ۲۰۰ میلیارد 
تومان بودجه در حال انجام است سپس بسته دیگر 

نزدیک شب عید توزیع می شود.
توزیع  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  ربیعی 
به  توجه  با  و  با هدف سیاسی  غذایی  سبدهای 
نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری انجام می شود؟ 
گفت: خیر. این گونه نیست. در سال های قبل هم 
توزیع این بسته ها بوده است و امسال نه تنها بیشتر 

نشده بلکه کمتر شده است.
وی افزود: آقای روحانی اهل اجماع است و کاری را 
جهت نفع شخصی و بدون رضای خدا انجام نمی 

دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری 
از سخنان خود با بیان اینکه سازمان بهزیستی و 
کمیته امداد امام خمینی )ره( همکاری نزدیکی 
دارند، گفت: تأسیس گرمخانه ها سرعت گرفته و 

بیشتر شده است.
یارانه  توانستیم  می  که  آنجایی  تا  افزود:  ربیعی 
ثروتمندان را حذف کردیم و تالش می کنیم نظام 
شناسایی را تقویت کنیم و دقت کنیم تا یارانه 

نیازمندان حذف نشود.
وی با اشاره به اینکه تیترهایی با عنوان  »دولت 
یارانه قطع کن« برای تاثیرگذاری در شب انتخابات 
منتشر می شود، از این موضوع گله کرد و گفت: این 

ها ملی فکر نمی کنند.
ربیعی افزود: باید برای برخی مسایل اجماع ملی 

تشکیل دهیم تا مشکالت حل شود.

اقتصاد مقاومتی، راه بی بدیل برای توانمندسازی مردم

ایجاد قطعی ۷۰۰هزار شغل در سال آینده
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در راستای اجرای مصوبه هیئت محترم دولت مبنی بر الزام انجام معامالت کلیه دستگاه های اجرایی تحت 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به نشانی www.setadiran.irبه اطالع کلیه تامین کنندگان 
کاال و خدمات می رساند سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان مازندران – ساری راه اندازی شده و مهم ترین نقش آن ایجاد فرصت برابر اطالعاتی برای فعاالن 

بخش خصوصی و غیر دولتی است تا در جریان آخرین مناقصات و مزایده ها قرار گیرند همچنین معرفی تامین کنندگان کاال و خدمات 
به کارفرمایان دولتی نیز از دیگر مزیت های این سامانه به شمار می رود به همین منظور اداره کل کلیه معامالت را از طریق این بستر 
واگذار خواهد نمود لذا از تمامی فعاالن بخش خصوصی و غیر دولتی و کلیه تامین کنندگان کاال و خدمات دعوت به عمل می آید تا جهت 

ثبت نام در این سامانه به عنوان تامین کننده به دفتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استان به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

آگهی تجدید مزایده اجاره اموال غیر منقول
شهرداری پاوه در اجرای مصوبات شورای محترم اسالمی شهر پاوه وبا استناد به ماده 13 آئین نامه 
به مدت یک سال شمسی   را  به شرح جدول ذیل  اموال غیر منقول  اجاره  مالی شهرداری ها قصد 
به اشخاص حقیقی دارای صالحیت  فردی،اخالقی واجتماعی وهمچنین شرکت های حقوقی دارای 

صالحیت از طریق تجدید مزایده کتبی به باالترین قیمت پیشنهادی دارد .
لذا از کلیه ، متقاضیان  مورد صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسنادوبازدید ازاموال 
به  ایام تعطیل جهت شرکت درتجدید مزایده  از  اداری غیر  بارعایت شرایط ذیل در ساعات  مزبور 
واحدامور قرار دادهای  شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء- خیابان امام محمدغزالی مراجعه ودرموعد مقرر نسبت به 
ارائه پیشنهادات خود اقدام وپس ازتکمیل  تکمیل وثبت در دبیرخانه شهرداری، آن را به واحد حراست تحویل یا جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 08346122819 تماس حاصل نمایند:  

م. الف 24486 تاریخ انتشار 1395/12/2
ستار بابایی کفاکی-  مدیر کل

کارشناس 

آقای صابر طالبی 

تلفن مستقیم 

011-33117252

آدرس 

ساری – میدان خزر – کمربندی شرقی – کوی دادگستری – نبش 
گلستان 7- مرکز پشتیبانی پایانه های فروش بانک ملت کدپستی 48179-43918

جمهوری
 اسالمی ایران
شهرداری پاوه

 نوبت اول

شرایط:
1-مزایده گذار : شهرداری پاوه

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

نمایند.
3-محل دریافت اسناد : پاوه – میدان شهداء- خیابان امام محمدغزالی –واحدامور قراردادهای شهرداری پاوه

4- مهلت دریافت اسناد :از تاریخ 95/12/2 تا تاریخ 95/12/8 از ساعات  7/30 الی 13/30 
5- محل تسلیم پیشنهادات : پاوه –میدان شهداء- خیابان امام محمد غزالی – واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه

6- مهلت قبول پیشنهادات : ازتاریخ 95/12/9  تا تاریخ 95/12/18 ازساعات 7/30 الی 13/30 
7- بازگشایی پاکت ها :روز پنج شنبه مورخ 95/12/19 راس ساعت 15 درمحل شهرداری پاوه جلسه کمیسیون برگزار می گردد.

8- شرایط شرکت درتجدید مزایده :اشخاص حقیقی دارای صالحیت فردی،اخالقی واجتماعی وهمچنین شرکت های حقوقی دارای 
صالحیت می توانند دراین مزایده شرکت نمایند .

9 –نوع کار : اجاره اموال  غیرمنقول به شرح جدول فوق الذکر می باشد
10 –مدت اجاره : اجاره به مدت 12 ماه یا یک سال شمسی می باشد.

11-سایر اطالعات وجزئیات مربوطه به معامله در اسناد تجدید مزایده  طبق مقررات وآئین نامه مالی شهرداری ها مندرج است 
12- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون الک گرفتگی و خط خورگی در پاکت ها باشند.

13- برندگان اول و دوم تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
14- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار وبه درخواست های فاقد ضمانتنامه بانکی یافیش واریزی به حساب سپرده 

شهرداری تربیت اثر داده نخواهدشد
15- هزینه چاپ  آگهی وکارشناسی اموال برعهده برنده تجدید مزایده می باشد.

16- آگهی تجدید مزایده در پایگاه اطالع رسانی شهرداری پاوه به نشانیwww.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می باشد.
17- برنده تجدید مزایده موظف است 10 درصد مبلغ کل قرار داد را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرار داد به 

امور مالی شهرداری پاوه تحویل نماید.
18- برنده تجدید مزایده موظف است موازین اسالمی وشرعی را رعایت وبه نحو متعارف از مورد اجاره استفاده ونمی تواند برخالف 

منظور از آن استفاده نماید وپروانه کسب ومجوز های الزم از مراجع ذیصالح برای استفاده از آن اخذ نماید.
روابط عمومی شهرداری پاوه

ردیف

1

۲

نام اموال

عرصه واعیان مغازه شماره 19
 خیابان آرامگاه

پارکینگ میدان مولوی

مبلغ پایه اجاره ماهیانه)ریال(

1/۷۰۰/۰۰۰

3۷/3۷5/۰۰۰

مبلغ سپرده)ریال(

1/۰۲۰/۰۰۰

۲۲/۴۲5/۰۰۰

بلکه  باشی  شرمنده  خود  بودن  خسته  از  نباید 
فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی. 

)هیلزهام(

»میوه خارجی« جوجو مویز 
به بازار کتاب رسید

»میوه  عنوان  با  مویز  جوجو  رمان  تازه ترین 
کتاب  بازار  روانه  آموت  نشر  از سوی  خارجی« 
مویز  جوجو  از  تازه ای  رمان  آموت  نشر  شد.  
نویسنده انگلیسی و پرفروش  این روزهای بازار 
کتاب ایران را با عنوان »میوه خارجی« منتشر 

کرد.
رمان  سه  انتشار  با  این  از  پیش  که  ناشر  این 
»من پیش از تو«، »پس از تو« و »یک بعالوه 
یک« از این نویسنده توانسته بود در طرح های 
تابستانه و پاییزه کتاب آن را مبدل به یکی از 
پرفروش ترین نویسندگان خارجی در بازار کتاب 

کند.

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/30   طلوع آفتاب 6/55 
اذان ظهر 12/19  اذان مغرب 18/01

در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

ای شهنشاه بلنداختر خدا را همتی
تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما

می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو
روزی ما باد لعل شکرافشان شما دبیر ششمین جشنواره فیلم سبز با بیان اینکه 

برای ترویج سینمای سبز در دنیا با یک سازمان 
گفت:  ایم،  کرده  امضا  تفاهمنامه  المللی  بین 
فیلم های ایرانی در زمینه آثار با موضوع محیط 

زیست موفقیت های خوبی داشته اند.
ششمین  خبری  نشست  در  توحیدی  فرهاد 
یک  با  افزود:  سبز  فیلم  المللی  بین  جشنواره 
سازمان بین المللی برای ترویج سینمای سبز و 
برنامه سازی سبز  نامه فیلمسازی و  ارائه شیوه 

تفاهمنامه خوبی امضا کرده ایم.
وی افزود: جشنواره ششم از ۳۱ تیر ماه تا ۶ مرداد 
ماه در تهران و مراکز استان ها و برخی دیگر از 
که  شد  خواهد  برگزار  کشور  های  شهرستان 
امیدواریم پرده های نمایش فیلم در این جشنواره 

افزایش یابد. 
توحیدی خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از 
۲۰۰ هزار مخاطب در طول یک هفته برگزاری 

جشنواره به تماشای آثار این جشنواره نشستند. 
دبیر ششمین جشنواره فیلم سبز درباره شرایط 
آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره نیز نیز گفت: این 
آثار باید در فاصله دی سال ۹۲ تا پیش از پایان 
فراخوان جشنواره یعنی ۳۱ اردیبهشت ماه تولید 
پنجمین جشنواره  برگزاری  تجربه  باشند.  شده 
فیلم سبز ما را بر آن داشت تا جشنواره فیلم سبز 
در دوره ششم خود در قالب مسابقه بین المللی 
برگزار شود، بنابراین تغییراتی در شکل برگزاری 

ایجاد شده و آثار بین الملی و ایرانی در کنار هم 
رقابت می کنند. 

جشنواره  مختلف  های  بخش  درباره  توحیدی 
فیلم سبز عنوان کرد: همچنین مسابقه بین الملل 
ششمین جشنواره فیلم سبز شامل بخش داستانی 
بلند با مدت زمان بیش از ۵۰ دقیقه، داستانی 
کوتاه با مدت زمان کمتر از ۳۰ دقیقه، مستند بلند 
با مدت زمان بیش از ۳۰ دقیقه، مستند کوتاه با 
مدت زمان کمتر از ۳۰ دقیقه، مسابقه پویانمایی و 

مسابقه فیلم های تجربی می شود. 
وی ادامه داد: بخش های غیر رقابتی سینمایی 
های  فیلم  فیلم سبز شامل  ششمین جشنواره 
کودک و نوجوان از جمله ساخته های این گروه 
یا  یا فیلمسازان حرفه ای درباره کودکان  سنی 
برای کودکان درباره مسائل محیط زیستی است. 
در بخش غیر رقابتی همچنین فیلم های ساخته 
توانند  می  نیز  گردشگری  مراکز  توسط  شده 

شرکت کنند.
دبیر ششمین جشنواره فیلم سبز همچنین گفت: 
سال  نام  به  سال ۲۰۱۷  نامگذاری  به  توجه  با 
گردشگری پایدار، این موضوع یکی از موضوعات 
فیلم سبز  از جشنواره  این دوره  توجه در  مورد 
شده  ساخته  های  فیلم  همچنین  بود.  خواهد 
توسط صنایع درباره سبز کردن صنعت و کنترل 
آلودگی در فرآیند تولید و عملکرد هم از موضوعات 
بخش غیر رقابتی در ششمین جشنواره فیلم سبز 

خواهد بود. 

المللی بین  بازار  کرد:  نشان  خاطر   توحیدی 
 فیلم های محیط زیستی نیز ممکن است برگزار 
شود. از سویی دیگر بخش غیررقابتی دیگری به 
آثار محیط بانان عزیز کشور که در جریان انجام 
وظیفه خود ثبت کرده اند، اختصاص دارد. دیدن 
برخی از این تصاویر با نگاهی خالقانه می تواند 
برای مخاطبان جشنواره بسیار جذاب باشد و از 
فیلم های برتر این بخش نیز تقدیر به عمل خواهد 

آمد. 
دبیر ششمین جشنواره فیلم سبز با اشاره به بخش 
جنبی جشنواره گفت: مسابقه هنرهای تجسمی 
شامل عکاسی، گرافیک، کاریکاتور، تصویرسازی 
بخش  دیگر  از  ویدئوآرت  و  مفهومی  هنرهای 
و  ها  کارگاه  برگزاری  است.  جشنواره  این  های 
سمینارهای بین المللی هم با موضوعات مرتبط با 
تم جشنواره که اقتصاد سبز است، برگزار می شود. 
شهر پایدار، گردشگری پایدار و انرژی های پاک 

هم زیرمجموعه های این تم هستند.
المللی  بین  نمایشگاه  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
المللی در قالب ششمین  آثار دیزاین سبز بین 
جشنواره بین المللی فیلم سبز افزود: از آنجا که 
طراحی  برای  خدمات  و  صنایع  از  هایی  بخش 
وسایلی متناسب با محیط زیست تالش می کنند، 
برخی از این طرح ها در جشنواره فیلم سبز عرضه 
و  استعدادهای جوان  برای  الگویی  تا  می شوند 
دانشمندان ایرانی برای تولید ابزارهایی در راستای 

اهداف محیط زیستی باشند. 
این فیلمنامه نویس افزود: جشنواره بین المللی 
فیلم سبز همچنین با شرکت هنرمندان ۱۹ اسفند 
سفرای  و  برگزار  را  درختکاری  روز  مراسم  ماه 
جدید محیط زیست در این رویداد مشارکت کرده 
مورد  زیست  محیط  زمینه  در  موفق  مدیران  و 
تقدیر قرار می گیرند و سفیران اقدام به کاشت 

نهال خواهند کرد.

دبیر جشنواره فیلم سبز:

برای ترویج سینمای سبز
 با یک سازمان بین المللی تفاهمنامه امضا کردیم

امروز با حافظ

منتظر می مانم تا دیده شوم

تصویر  عرصه  در  درباره حضورش  کن«  راهم  به  »رو  سریال  بازیگر 
اما  بازی کرده  اصلی چندین سریال  نقش  در  تاکنون  بیان کرد که 

همچنان منتظر می ماند تا زمانیکه نقشش دیده شود. 
سولماز حصاری در گفتگو با مهر درباره حضورش در سریال »رو به 
راهم کن« که این روزها در شمال کشور در حال تصویربرداری است، 
گفت: موضوع این سریال درباره زن جوانی به نام سارا، مهندس زمین 
شناسی است که برای تحقیقاتی به همراه همسرش به روستایی در 

شمال کشور می رود.
وی ادامه داد: شوهر سارا نویسنده و روانشناس است و او هم از این 
فرصت تحقیقاتی استفاده می کند تا در حدود یک ماه رمان بنویسد. 
در ادامه داستان در هر قسمت اتفاقاتی برای این زوج رخ می دهد 

که قصه را پیش می برد.
این بازیگر همچنین به دغدغه های این سریال اشاره و بیان کرد: سارا 
شخصیت اصلی داستان می خواهد، بداند چرا کشاورزها زمین های 
خود را می فروشند و به شهر می آیند و در این زمینه با مردم روستا 

هم زبان می شود.
بازیگر »رو به راهم کن« با اشاره به لوکیشن سریال در شمال کشور 
اظهار کرد: سوادکوه و برخی از روستاهای نزدیک به آن لوکیشن کار 
ما هستند و این مناطق به قدری زیباست که با وجود فصل زمستان 
بازیگر  است.  بهشت  کردم  احساس  شدم  وارد  اینجا  به  که  زمانی 
ادامه  هوایی  و  آب  این شرایط  در  کار  درباره  من«  »آسمان  سریال 
داد: ما به دلیل برف و بارانی بودن هوا و همچنین ُسر بودن زمین 
ها بارها زمین خوردیم و دایم باید لباس هایمان را عوض می کردیم.
وی درباره سریال هایی که بیشتر در فضاهای آپارتمانی ساخته می 
شوند، گفت: بودجه های سریال ها خیلی کم است و تهیه کننده ها 
مجبور هستند آثار خود را بیشتر در لوکیشن های آپارتمانی بسازند 
این هزینه  باید  و  بیشتر می شود  باعث هزینه  لوکیشن  تعدد  چون 

ها تامین شود.

علی رهبری
 در ترکیه کنسرت نوروزی می دهد 

علی رهبری آهنگساز و رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران با یکی 
ترین  تازه  دنیا  کالسیک  موسیقی  المللی  بین  مسابقات  برندگان  از 

کنسرت خود را برگزار می کند. 
علی رهبری آهنگساز و رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران به دعوت 
روز جمعه  آنتالیا  دولتی  ارکستر سمفونیک  و  هنری  فرهنگی  بنیاد 
مطرح  نوازنده  ریوی  گوستاو  با  همراه  آینده  سال  فرودین  چهارم 
آلمانی و برنده مدال طالی مسابقات چایکوفسکی روسیه تازه ترین 
کنسرت خود را برگزار می کند. در این کنسرت آثاری از چایکوفسکی 
و برامس برای عالقه مندان در تاالر اسپندوس به صحنه خواهد رفت.
نوازنده ویولنسل سال ۱۹۹۰ در سن ۲۴ سالگی  نیوز  گوستاوریوی 
به عنوان اولین نوازنده آلمانی موفق به دریافت مدال طالی مسابقه 
ترین  شده  شناخته  با  کنون  تا  او  شد.  »چایکوفسکی«  مشهور 
فرانسه،  اتریش،  انگلیس،  آلمان،  کشورهای  در  اروپایی  ارکسترهای 
بورگ،  پیتس  چون  ارکسترهایی  با  آمریکا  در  و  سوییس  هلند، 
رهبران  رهبری  با  چینچیناتی  لوییس،  سنت  یوستون،  واشنگتون، 
را  گرگیف  والری  نویمن،  واسالو  مازل،  لورین  همانند  مشهوری 

همکاری کرده است.
اسفند  تهران   ارکستر سمفونیک  مدیر هنری سابق   رهبری   علی 
ماه سال گذشته  بعد از استعفا از سمت خود در ارکستر سمفونیک 
تهران به دعوت بنیاد فرهنگی وهنری انتالیا رهبری چندین کنسرت 
با ارکستر سمفونیک دولتی انتالیا را با  سولیست های مشهور جهان 

به عهده گرفت.

خبر

هیات داوران بخش »زنان و زندگی 
فیلم  نهمین جشنواره ملی  شهری« 
گزارش  شدند.به  معرفی  اعتصامی  پروین 
روابط عمومی نهمین جشنواره ملی فیلم 
متشکل  داوران  هیات  اعتصامی،  پروین 
قاضیانی-  هنگامه   – کریمی  »نیکی  از: 
نرگس آبیار - مازیار میری و سید هادی 
زندگی  و  »زنان  بخش  آثار  منبتی« 
داوری  را  هنری  رویداد  این  شهری« 
می کنند. برپایه این خبر، بخش »زنان و 
زندگی شهری« که از سوی معاونت امور 

فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و اداره کل امور بانوان شهرداری تهران حمایت می شود، ۹۴ 
اثر به دبیرخانه ارسال شد و از میان این آثار ۱۱ اثر برای رقابت در بخش مسابقه پذیرفته شدند.
روابط عمومی جوایز این بخش را بدین شرح اعالم کرد: در بخش »زنان و زندگی شهری« پالک 
پروین زرین، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم داستانی، فیلم بهترین مستند، بهترین 
انتخاب سوژه از نگاه فیلمساز به مسائل شهری، بهترین پژوهشگر در مسائل شهری، بهترین پرداخت 
موضوع از نگاه فیلمساز به مسائل شهری و بهترین فیلم اهدا و پالک پروین زرین، دیپلم افتخار و 

جایزه ویژه شهرداری تهران به بهترین چهره زن موثر شهر تهران تعلق می گیرد.

معرفی هیات انتخاب و داوران بخش »زنان و زندگی شهری« 
جشنواره فیلم پروین اعتصامی

اثر از ۲۸  در بخش مسابقه سینمای ۱۰۰ ثانیه ای جهان جشنواره فیلم  »۱۰۰«، ۵۹ 
کشور جهان به این بخش راه  پیدا کرده و با هم به رقابت می پردازند. 

به  جهان  کشور   ۱۰۱ از  رسیده  اثر   ۵۶۲ و  هزار  یک  میان  از  زمان،  پیام  گزارش  به 
بخش  در  حضور  به  موفق  کشور   ۲۸ از  فیلم   ۵۹  ،»۱۰۰« فیلم  جشنواره  دبیرخانه 
پویانمایی  داستانی،  مستند،  آثار  زمینه  در  که  جهان  ثانیه ای   ۱۰۰ سینمای  مسابقه 

طراحی شده، شدند.
رویکرد  محوریت  ثانیه ای   ۱۰۰ فیلم های  جشنواره  اصلی  شعار  اخالق«  »سینمای 
جشنواره در بخش بین الملل است و اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه سینمای ۱۰۰ 

ثانیه ای جهان را به شرح زیر اعالم کرد:
در یک دقیقه - نیکیتا دشوانده – هند/ پری دیگر در کالهش  -آنکیتا پاندا – هند/

رجی   - ثانیه   ۶۰ در  /شهر  روسیه   – کایلس  جیمی  و  اولگاجاومه   - ها  پشت  الک 
نیکوالو – روسیه/بلعیدن - جاهد نور – بنگالدش/چهار نعل - جولیاروشا – پرتغال/

بازی کودکانه - الساندرو مارنیارو – ایتالیا/میمو - ایلین ان تی یو – سنگاپور/خرمن ماه 
- امیلیو دالروزا – اسپانیا/دستمال - برندشومن – آلمان/هیچ جایی مثل خانه نیست 
- امیلی النگرن اسمیت – انگلیس/۸۲  ثانیه - نستورلوپز – اسپانیا/اسباب بازی جدید 
تیم - فابیو بیوندو – برزیل/همه چیز ممکن است - دنیلو بلچور – برزیل/ سرنوشت – 
برزیل/ ترس - پاپلو مونوز – اسپاینا/ قطره - گویلرمو لینارس – اسپانیا/دست نگهدار یا 
ذوب شو - دانش جلیل - اسپانیا و امارات/کودک ابله - دیمیتار دیمیترو – بلغارستان/
تو قوی ترین نیستی - امیلیو یبرا – اسپانیا/۱ و ۱۴۰۰۰۰- ساواش تئودوسیو – قبرس/ 
تعادل- دیکش خادگی شاهی – نپال/ نقاب - دونژتا هسینی – البانی/ ماهیگیر - احمد 
فلورنتیا   - – سریالنکا/ خیال  - دوسان شین  روباه  داستان  افغانستان/   – امید  وحید 
پرز – اروگوئه/ زندگی یک پرونده است - دیکش خادگی شاهی – نپال/ دستان امن 
- گودهوپ الیس کیا – تانزانیا/ تماشای شاهین ها - دنیل اسدی فائزی – پاکستان/ 
تولد دوباره - دوستین بلوچ – پاکستان/ تضاد - راجش  شرتا – نپال/ آسانسور - لین 
 – اسنو  ما - سالی  آینده  آنها،  آینده  برونی/   – زایالنی  آتیکا  – التویا/ صبح -  لینده 
فیلیپین/ کریسمس - وجتچ دمالتیل – چک/ تاللو - کارولین فرند – آمریکا/ سوپ 
نوزاد و مادربزرگ - ژنگ  – آمریکا/  بهتر - توماس هفی  – آمریکا/ چه  پیتر  - ماریا 
کانگ – آمریکا/ من و من - سوکریتی کائول – هند/ وارونه - لیون دللویتا – هلند /
نخستین صفحه - چتان شانیکار – هند/ باران زای کوچک - فلوری دوهائو – هند/
خواب های بد - ولتون لشیک – انگلیس/کلیدهای شکسته - لیلین آتکینز – انگلیس/
روشن - هالی جیمز – انگلیس/طراحی امنیتی - مایک فالکنر – انگلیس/شغل - لویس 
رینالدز – انگلیس/ توبی - ریچارد دای – انگلیس/ نوسان - دیوید هوبارد – انگلیس/
ایتالیا/ انتخاب - فردریکو بریجیدا – پرتغال/  خرس عروسکی - هرمس مانگیاالدو – 
سرباز - تادوز تیشبین – آلمان/ عبور - امیلیو دالروزا – اسپانیا/ آنچه تو را نمی کشد 
- الساندر سیکیرا – فرانسه/ عشق خیالی - محمود موسوی – افغانستان/ زندگی یک 
پرونده است - هایتم آمور – افغانستان/ دوستدار حیوانات - محمد مهدی احمدی – 

افغانستان/ هواپیما - جیزز مارتینز - اسپانیا
یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ ثانیه ای به همت حوزه هنری انقالب اسالمی 
برگزار  تهران  در  قربانی  علی  دبیری  به  جاری  سال  ماه  اسفند   ۶ تا   ۴ روزهای  طی 

می شود.

راهیابی 59 اثر از ۲8 کشور جهان به بخش 
مسابقه جشنواره فیلم »1۰۰«


