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قاسمی: با دولت آمریکا هیچ 
ارتباطی نداریم

رهبر معظم انقالب با اشاره به مشکالت و خسارتهای شدید در مناطق جنوب کشور، تأکید کردند: 
این حوادث حقیقتاً دل انسان را می خراشد و مسئوالن موظفند که با فکر و کار و تالش و همدلی با 
مردم، به این مشکالت رسیدگی و برای عالج قطعی آنها چاره اندیشی و اقدام کنند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشاره به مشاهدات گذشته خود از مشکالت پدید آمده برای مردم در جریان دو سیل 
مهیب افزودند: سیل آفت بزرگی است و خسارتهای زیادی برای مردم و خانواده ها ایجاد می کند و 

کمک به مردم سیل زده در مناطق جنوب، وظیفه و کاری الزم است.

ظریف: آزمایش موشکی، اقدامی دفاعی است
دولت آمریکا چاره ای جز توافق با ایران نداشت

»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با شبکه جهانی بی بی سی انگلیسی گفت: ایران تا کنون به هیچ کشوری حمله نکرده است و قصد چنین کاری را هم 
ندارد. آزمایش موشک، اقدامی با اهداف دفاعی است.

یک مقام مسئول با اشاره به راه اندازی واحد نفتای پاالیشگاه 
بندرعباس، گفت:شمارش معکوس بهره برداری از واحد بنزین 
سازی این پاالیشگاه با هدف افزایش تولید روزانه ۴ میلیون 
لیتر بنزین یورو۴ آغاز شد. حمید شریف رازی درباره آخرین 
وضعیت ساخت و تکمیل مجتمع بنزین سازی پاالیشگاه نفت 

بندرعباس به عنوان بزرگترین واحد در دست ساخت...

گروه خودرو :صنعت قطعه سازی کشور معتقد است  در صورت 
افزایش تعرفه واردات قطعات ، ورود قطعه برای برخی شرکتها 
و قطعه ساز نماها توجیه اقتصادی نداشته و واردات قطعات 
از مشکل  مهمی  بخش  یافت.در حال حاضر  کاهش خواهد 
کیفی خودروها به استفاده از قطعات بی کیفیت و عمدتا چینی 

در خودروها باز می گردد.
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اقتصادینفت و انرژی

راه اندازی مجتمع عظیم 
بنزین سازی ایران

اما و اگرهای قطعه 
سازان داخلی خودرو!
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در  دیروز  کشورمان،  خارجه  وزرات  سخنگوی   
و  داخلی  خبرنگاران  با  خود  مطبوعاتی  نشست 
خارجی در پاسخ به این سوال که آیا ایران با تیم 
سیاست خارجی جدید آمریکا ارتباطی برقرار کرده 
است و اگر این ارتباط برقرار شده از چه طریق بوده 
است، گفت: ما با دولت آمریکا  ارتباطی نداریم و 

در گذشته هم نداشته ایم.
بهرام قاسمی افزود: آنچه که ما را مدتی به آنها 
مربوط می کرد، بحث موضوع هسته ای و مذاکرات 
آن بود و با به ثمر نشستن مذاکرات هسته ای بود، 

پایان یافت.
و  آمریکا  با دولت جدید  ارتباطی  ما   وی گفت: 
مشاوران آن نداریم و آنچه که اکنون در خصوص 
برجام می تواند  وجود داشته باشد، مسائل سیاسی 
نیست و نیازی به گفت وگو و ارتباط با آن وجود 
روند  این  پی  در  است  ممکن  که  آنچه  و  ندارد 
بروز  و ظهور پیدا کند، مسائل فنی است که کانال 

پیگیری آن نیز آژانس است.
وی همچنین در همین راستا ادامه داد: بد عهدی 
آمریکایی ها در ارتباط با برجام هنوز در برخی از 
حوزه ها وجود دارد که از جمله آن مسائل بانکی 

است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود : موارد مربوط 
بدعهدی های  به  آن  از  برخی  بانکی،  مسائل  به 
آمریکایی ها برمی گردد و بخشی دیگر از آن می 
ما  باشد.  داشته  دیگری  عوامل  در  ریشه  تواند 
همواره تالش خود را داشته و خواهیم داشت که 
طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند و مجبور 
تا  ها  اروپایی  کند.  اجرایی  را  تعهدات  این  شود 
حد زیادی در این ارتباط با ما همراه هستند. ما 
امیدواریم موانعی که وجود دارد برداشته شود، البته 
در وضعیت کنونی دولت جدید آمریکا این موضوع 
کمی دور از انتظار است ولی ما با تمام توان در 
جهت احقاق حقوق ملت ایران تالش خواهیم کرد.
ارشد کشورمان در پاسخ به سوال  این دیپلمات 
ایسنا در ارتباط با حضور ایران در مذاکرات مربوط 
به صلح افغانستان که هفته گذشته در مسکو برگزار 
شده بود و اینکه آیا این حضور در مذاکرات بعدی 
با توجه به  نه ؟گفت:  یا  ادامه خواهد داشت  نیز 
اهمیت موضوع افغانستان شاهد این هستیم که 
اجالس های منطقه ای و جهانی در ارتباط با آن 

در طی سالیان گذشته برگزار شده است.
وی با اشاره به اجالس جدیدی که در این ارتباط 
هفته گذشته با حضور ایران در مسکو برگزار شد، 

گفت: این اجالس جدیدی بود که دامنه اش نسبت 
به اجالس قبلی که در همین چارچوب برگزار شده 
بود وسیع تر بود. قرار است برگزاری این اجالس 
ادامه پیدا کند و ایران نیز در اجالس هفته گذشته 

در سطح معاون وزیر شرکت کرده بود.
وی با اشاره به دستور کار این اجالس و با تاکید 
افغانستان  به  مربوط  مسائل  مجموعه  اینکه  بر 
این  داد:  ادامه  است،  اجالس  این  کار  دستور  در 
اجالس یک نشست مشورتی است و کشورها به 
به  نه  دارند.  آن حضور  در  کننده  عنوان شرکت 
عنوان سازمان و مجموعه مشخصی. تعداد شرکت 
کنندگان در اجالس قبلی اندک بود ولی در این 
دوره هند و ایران نیز دعوت شدند و احتماال طی 
ماه های آینده شاهد برگزاری اجالس دیگری نیز 

در ادامه اجالس های قبلی باشیم.
سوالی  به  پاسخ  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
جمهور  رئیس  اف  علی  الهام  سفر  با  ارتباط  در 
آذربایجان به تهران اظهار کرد: این سفر در آینده 
ای نزدیک انجام خواهد شد و در ادامه گفت وگوها 
و رایزنی های رو به جلویی است که بین دو کشور 
آقای  دولت  در  اینکه  بیان  با  وی  دارد.  جریان 
روحانی روسای جمهور دو کشور بین ۵ الی ۶ بار 
با یکدیگر گفت وگو و رایزنی کرده اند، به تشریح 
مواضع و دیدگاه های جمهوری اسالمی ایران در 
ارتباط با کشور آذربایجان پرداخت و افزود: نگاه ما 
به آذربایجان نگاهی دقیق و شفاف است. دو کشور 
روابط دیرپایی با یکدیگر دارند و تالش کرده اند که 
همکاری های خود را در عرصه های اقتصادی و 

دیگر عرصه ها گسترش بدهند.
وی به سفر چند روز گذشته وزیر دادگستری به 
باکو اشاره کرد و گفت: رفت و آمد بین مقامات دو 
کشور در عرصه های مختلف جریان دارد و سفر 

رئیس جمهور آذربایجان به تهران می تواند گام 
بلندی برای ارتقاء هر چه بیشتر روابط دو کشور در 
آینده باشد و اینکه تهران و باکو  با تفاهم بیشتری 

به گستره همکاری های خود بیفزایند .
خود  نشست  ادامه  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
رییس  که  سوال  این  به  پاسخ  در  خبرنگاران  با 
این  بین  که  کرده  اعالم  زیست  محیط  سازمان 
موضوع  با  ارتباط  در  خارجه  وزارت  و  سازمان 
است،  انجام  حال  در  همکاری هایی  ریزگردها 
گفت: بحث  ریزگردها یک بحث منطقه ای است 
و تعدادی از کشورهای منطقه در حال حاضر با آن 
درگیر هستند و مقابله با این موضوع یک همکاری 

مشترک را می طلبد.
وی ادامه داد: همواره همکاری در این حوزه بین 
و  داشته  وجود  زیست  محیط  و  خارجه  وزارت 
باید کشورهای  که  معتقدیم  ما  و  داشت  خواهد 
همسایه با همکاری یکدیگر این موضوع را پیگیری 

کنند و راهکاری را برای حل آن پیدا کنند.
قاسمی در پاسخ به این سوال که اعالم شده در 
گفت وگو  برای  ایران  از  هیاتی  ماه  اسفند  روز ۵ 
در ارتباط با موضوع حج سال آینده به عربستان 
سفر خواهد کرد، گفت: بعد از دریافت دعوت نامه 
از سوی دولت عربستان جهت حضور هیات ایرانی 
در این کشور به منظور مذاکره پیرامون شرایط حج 
قرار شده که هیاتی از ایران در روز ۵ اسفند ماه به 

عربستان سفر کند.
وی با بیان اینکه با سفر این هیات، مذاکرات در 
مورد حج آتی و شرایط ایران برای حضور در این 
مراسم شروع می شود، ادامه داد: باید منتظر بود و 
دید که هیات ایرانی در گفتگوهای خود با طرف 

عربستانی به چه نتیجه ای می رسد.
ادامه در صفحه 2

قاسمی: با دولت آمریکا هیچ ارتباطی نداریم
صبرمان در برابر ترکیه حدی دارد

ظریف: آزمایش موشکی، اقدامی دفاعی است

رییس ستاد انتخابات کشور:

نباید امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده شود

در  ایران  خارجه  امور  وزیر  جواد ظریف«  »محمد 
مصاحبه با شبکه جهانی بی بی سی انگلیسی گفت: 
ایران تا کنون به هیچ کشوری حمله نکرده است 
و قصد چنین کاری را هم ندارد. آزمایش موشک، 

اقدامی با اهداف دفاعی است.
 ظریف در پاسخ به سوال خبرنگار بی بی سی در 
رابطه با »جنگ لفظی رئیس جمهوری جدید آمریکا 
و اسرائیل علیه ایران« گفت: ایران هرگز به کشوری 
حمله نکرده، موجب برانگیختن خصومت و دشمنی 

نشده است و قصد چنین کاری هم ندارد.
ظریف در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار بی بی سی 
در رابطه با آزمایش موشکی ایران پاسخ داد: این یک 
اقدام دفاعی است. موشک یک ابزار دفاعی است. ما 
درصدد تحریک کسی نیستیم. ما کشوری مستقل 
هستیم و این اقدام به منظور دفاع و آماده بودن برای 

دفاع از خودمان است.
این  ضرورت  توضیح  در  ایران  خارجه  امور  وزیر 
آمادگی دفاعی، به هشت سال حمله عراق به ایران 
اشاره کرد و گفت: در طول این هشت سال همه به 
کمک مهاجم آمدند. مردم ما واقعیت ها را فراموش 

نمی کنند.

** به آنها توصیه می کنم سنجیده و معقول 
رفتار کنند 

دیگر  سئوال  به  پاسخ  در  ظریف  ایرنا،  گزارش  به 
خبرنگار این شبکه تلویزیونی انگلیسی در رابطه با 
»گزینه هایی که همچنان آمریکا و اسرائیل از آن دم 
می زنند«، گفت: ما از قانون جنگل حرف نمی زنیم 
بلکه از قانون بین المللی حرف می زنیم که طبق آن، 
این گزینه ها نقض قانون بین الملل است. من به آنها 
توصیه می کنم که نه تنها به قانون بین الملل احترام 

بگذارند بلکه سنجیده و معقول رفتار کنند.

** ایرانی ها به خصومت واکنش مثبتی ندارند
وزیر امور خارجه ایران در این مصاحبه در پاسخ به 
سئوال خبرنگار در رابطه با توافق هسته ای با ایران 
و هشدار دولت جدید آمریکا در رابطه با زیر نظر قرار 
دادن ایران گفت: به اعتقاد من، دولت قبلی آمریکا به 
این خاطر که گزینه و چاره دیگری نداشت، با ایران به 
توافق هسته ای رسید. این دولت سعی و تحریم ها را 
تشدید کرد اما، این تحریم ها دقیقا نتیجه عکس داد. 
ایرانی ها در برابر فشار اقتصادی ایستادند. از این رو، 
دولت قبلی آمریکا چاره ای نداشت. به اعتقاد من، اگر 

چاره دیگری داشت، حتما طور دیگری عمل می کرد.
ظریف یادآور شد: طی هشت دهه گذشته سیاست 
آمریکا در قبال ایران هیچگاه دوستانه نبود و مردم 
ایران نشان دادند که نسبت به خصومت و دشمنی 

واکنشی مثبت ندارند.

اینکه  بیان  با  کشور  انتخابات  ستاد  رییس   
به  تسلط  گفت:  است،  الخطاب  فصل  قانون، 
می  کمک  بهتر  انتخابات  برگزاری  بر  قانون 
کافی  تسلط  قانون  به  باید  بنابراین  کند؛ 

داشته باشیم.
 علی اصغر احمدی دیروز در همایش مدیران 
کل حراست استانداری ها و شهرداری های 
وزارت  تابعه  های  سازمان  و  استانها  مرکز 
شد،  برگزار  انتخابات  محوریت  با  که  کشور 
بیت  اموال  از  استفاده  قانون،  طبق  افزود: 
است.  ممنوع  انتخابات  تبلیغات  در  المال 
فرمانداران، استانداران و بخشداران باید بطور 

جدی از این امر مراقبت کنند.
رییس ستاد انتخابات کشور خطاب به مدیران 
حراست سراسرکشور تاکید کرد تا از اموال بیت 
المال مراقبت کنند که در بحث انتخابات مورد 

استفاده و یا سوء استفاده قرار نگیرند.
ریاست  انتخابات  دو  اینکه  بیان  با  احمدی 
جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در 
کشور به صورت عام و با حضور مردم برگزار می 

شود، اظهارکرد: طبق قانون اگر نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شود باید 
یک هفته بعد از اعالم نتایج، دوباره رای گیری 

با حضور مردم برگزار شود.
انتخابات  امر  بر  نظارت  کرد:  نشان  خاطر  وی 
عهده  بر  جمهوری  ریاست  انتخابات  ویژه  به 

شورای نگهبان است.
فعالیت  اشاره  با  کشور  وزیر  سیاسی  معاون 
قانون  یک  ماده  دو  بند  طبق  گفت:  احزاب 
دار  پروانه  احزاب  دارای  جبهه  احزاب،  جدید 
کمیسیون  از  اطالع  با  مشخص  موضوع  برای 
ماده 10 احزاب است، بنابراین اگر جبهه ای از 
این قوانین عدول کرد باید با تخلفات برخورد 

قانونی صورت پذیرد.
احمدی با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید 
استانداری  معاونان در  و  افزود: همه مسئوالن 
خدمات  تا  دارند  وظیفه  کشور  سراسر  های 
دولت را به مردم بگویند و شفاف سازی کنند.

وی همچنین با اشاره به تامین امنیت انتخابات 
ظرفیت  از  استفاده  کرد:  اظهار  کشور  در 
تواند  می  انتخابات  امنیت  بحث  در  حراست 

کمک موثری در برگزاری انتخابات و یا حفظ 
امنیت سخنرانی ها باشد.

اینکه  بر  با تاکید  انتخابات کشور  رییس ستاد 
نباید وزارت کشور وارد دسته بندی سیاسی در 
امر انتخابات شود، گفت: باید بدون جانبداری 
به برگزاری انتخابات اقدام کرد و مردم آزادانه 

حق انتخاب داشته باشند.
در  قانون  رعایت  بر  حال  عین  در  احمدی 

بررسی صالحیت کاندیداها تاکید کرد.
کشور،  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
نام  به  اشاره  با  کشور  وزیر  سیاسی  معاون 
نویسی نامزدها در انتخابات سال 9۶ گفت: در 
و  ندارد  وجود  محدودیتی  نامزدها  نویسی  نام 
طبق قانون در صورتی که فردی از شرایط الزم 

برخوردار باشد، می تواند داوطلب شود.
ما  نعمت  ولی  مردم  اینکه  بیان  با  احمدی 
گرفت  مردم  از  را  امید  نباید  افزود:  هستند، 
پاک  مردم  دل  از  امید  کنیم  باید کمک  بلکه 
مردم  رای  فرمودند  انقالب  معظم  رهبر  نشود. 
حق الناس است، بنابراین وظیفه داریم از رای 

مردم محافظت کنیم. 

واردات بی  رویه و ضربه
بر پیکره اقتصاد مقاومتی

در یک گزارش رسمی منتشر شد؛
روایت گمرک از میلیاردرهای زاغه نشین
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کالم  نور

تکذیب برگزاری ضیافت شام برای 
اصولگرایان و اصالح طلبان 

 
نوری  ناطق  والمسلمین  حجت االسالم  دفتر 
برای  ایشان  سوی  از  شام  ضیافت  برگزاری 

اصولگرایان و اصالح طلبان را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا، دفتر حجت االسالم والمسلمین 
علی اکبر ناطق نوری  خبر برخی رسانه ها مبنی 
بر برگزاری ضیافت شام از سوی ناطق نوری 
مناسبت  به  اصالح طلبان  و  اصولگرایان  برای 
سوگواری رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را 

تکذیب کرد.
در اخبار منتشره نام افرادی همچون حمیدرضا 
جالئی پور و مرتضی حاجی به عنوان دعوت 
شدگان در این ضیافت مطرح شده بود که این 
برگزاری چنین  از  ایسنا  با  افراد در گفت وگو 
مراسمی اظهار بی اطالعی کردند و گفتند که 

دعوتی صورت نگرفته است.

تشریح مهمترین مصوبات کمیسیون 
تلفیق بودجه 96

 139۶ بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
جزییات الیحه بودجه سال آینده را تشریح کرد.
در  مفتح  محمدمهدی  ایسنا،  گزارش  به 
اسالمی  مجلس شورای  دیروز  علنی  جلسه 
با تشریح جزییات الیحه بودجه سال 139۶، 
گفت: بودجه کل کشور در سال آینده بالغ 
تومان  میلیارد  هزار  و 1۴۶  میلیون  یک  بر 
است. منابع عمومی دولت شامل 3۴۴ هزار 
دولتی  شرکت های  بودجه  و  میلیاردتومان 

793 هزار میلیارد تومان است.
توسعه  به صندوق  واریزی  افزایش  از  مفتح 
و  داد  بودجه 9۶ خبر  قالب الیحه  در  ملی 
از  درصد   20 دولت  الیحه  براساس  افزود: 
به  باید  نفت  فروش  از  حاصل  درآمدهای 
صندوق توسعه ملی واریز می شد که ما این 

درصد را به 30 درصد افزایش دادیم.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس ادامه داد: 
100 هزارمیلیارد تومان از درآمدها در سال 
9۶ به بودجه عمومی اختصاص می یابد. 10 
برای تنظیم پرداخت ها  هزار میلیارد تومان 
به ویژه در نقاط سردسیر اختصاص خواهد 
یافت تا پروژه های عمرانی در ۶ ماهه نخست 

سال آینده در این مناطق فعال شود.
مفتح افزود: ۵0 هزار میلیارد دالر فاینانس 
این  است.  شده  بینی  پیش   9۶ بودجه  در 
در  که  است  فاینانسی  بر  عالوه  میزان 
و  می شده  جذب  باید  گذشته  سال های 
و  دانشگاه ها  به  توجه  نشد همچنین  جذب 
شرکت های دانش بنیان در بودجه 9۶ مورد 
توجه قرارگرفته و منابع خوبی برای توجه به 

آنها در نظر گرفته شده است.
 9۶ بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
بودجه  به   9۶ سال  بودجه  در  داد:  ادامه 
استان ها توجه ویژه ای شده است. در الیحه 
دولت 1۶.8 هزار میلیارد تومان به استان ها 
اختصاص یافته بود که در گزارش کمیسیون 
تلفیق این رقم به 28.۴ هزار میلیارد تومان 
افزایش پیدا کرد در حقیقت بودجه استانی 

70 درصد رشد کرد.
و  حقوق  مالیاتی  معافیت  داد:  ادامه  وی 
دستمزد اقشار حقوق بگیر در الیحه بودجه 
9۶ تا سقف 1.۵ میلیون بود که در گزارش 
کمیسیون تلفیق این رقم به 2 میلیون تومان 

افزایش یافت.
افزود:  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
مصوبات خوبی در خصوص بیمه کشاورزان، 
بیمه روستاییان و امکان وام های کشاورزان 

در کمیسیون تلفیق تصویب شده است.
با  بازنشستگان  حقوق  سازی  همسان  وی 
افزود:  و  دانست  ضرورت  یک  را  کارکنان 
که  کشوری  و  لشکری  بازنشستگان  حقوق 
کمتر از 2 میلیون تومان حقوق می گیرند در 

سال 9۶ همسان سازی می شود.
سال  در  ازدواج  وام  میزان  مفتح  گفته  به 
تومان  میلیون   10 زوج  هر  ازاء  به    139۶

تعیین شده است.
از   9۶ بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
تخصیص استانی اعتبارات ورزشی خبر داد و 
افزود: توجه به ورزش بانوان از جمله مواردی 
است که در بودجه 9۶ به آن توجه ویژه شد 
و گزارش کمیسیون تلفیق حاصل کار جمعی 
سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون تلفیق، مرکز 
که  است  ذیربط  های  دستگاه  و  ها  پژوهش 
امیدوارم بودجه مناسبی تقدیم ملت ایران شود.

خبر

واردات بی  رویه و ضربه
بر پیکره اقتصاد مقاومتی

اتخاذ برخی سیاست ها در خصوص واردات اقالم و برخی محصوالت از 
کشورهای دیگر موضوعی استکه در تضاد کامل با اقتصاد مقاومتی بوده و 

مقابله با رونق تولیدات داخلی است.
نیز  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های  در سیاست  و  میدانیم  که  همان طور 
آمده است؛یکی از اصلی ترین ارکانسیاست های اقتصاد مقاومتی تکیه 
بر بنیه و ظرفیت های تولید داخلی است و به تبع نادیده انگاشتن یا 
هرگونهکم توجهی به آن،روند حصول و تحقق اهداف از پیش تعیین 
شده در عرصه اقتصاد مقاومتی را با کندی وانسدادهایی جدی مواجه 
خواهد کرد.طبیعی است که هر اقدام و دستورکاری که در جهت رفع و یا 
کاهشوابستگی ها به واردات عملیاتی شود به همان میزان ضریب دستیابی 
به موفقیت های ارزنده تر در عرصهاقتصاد مقاومتی را تسریع خواهد کرد. 
با این حال و با وجود برخی از تالش ها در این خصوص،متاسفانههر از 
چندگاهی،تصمیماتی مبنی بر تسهیل واردات برخی محصوالت همچون 
لوازم یدکی خودرو، یخچالفریزر، اجاق گاز،ماشین لباسشویی، مبلمان و...

اتخاذ می شود که گاها از طریق این خبرگزاری و بصورتمفصل به آن 
پرداخته شده است.

نکته تامل برانگیز به اظهار بی اطالعی برخی مسئوالن از واردات اینچنینی 
باز می گردد و متاسفانه اینعدم آگاهی از نکات منفی مدیریتی محسوب 
می شودکه باید با دقت نظر هر چه بیشتر از سوی مدیران ارشددستگاه 
های ذیربط،خاتمه پیدا کند. از مصادیق این موضوع،می توان به اظهار بی 
اطالعی وزیرصنعت،معدن و تجارت از کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی 
از کشور ترکیه اشاره کرد،امری که درخوشبینانه ترین حالت ممکن، از 
از آنچه که در زیرمجموعه وزارتخانه متبوع  بی اطالعی مقام مسئول 
میگذرد،حکایت دارد.   الزم به ذکر است که اقالم و محصوالت مرتبط با 
لوازم خانگی از نمونه تولیدات باارزش افزوده باالست که به تبع صادرات آن 

برای هر کشوری )همچون ترکیه(بسیار سود آور خواهد بود.
در این میان،برخی کارشناسان معتقدند در قبال تولیدات مذکور،محصوالتی 
نیز از ایران به کشور ترکیهصادر می شود که در نوع خود  ما به اِزایی 
ارزنده به شمار می شود اما با در نظر گرفتن ضریب ارزشمحصوالت اشاره 
شده،همچون قره قروت،سیب زمینی، گوجه، ماست، آب،پنیر و...بیش از 
پیش به فاصلهمیان آنچه که از ایران صادر می شود با آنچه که از کشور 

ترکیه وارد می شود پی خواهیم برد.
تسهیل واردات محصوالت و لوازم خانگی از ترکیه و کاهش تعرفه آن 
و عدم همخوانی آن با سیاست هایاقتصاد مقاومتی از موارد غیر قالب 
هضمی است که بر خالف منویات مقام معظم رهبری به نظر میرسد.

در شرایطی که صنعت لوازم خانگی یکی از حوزه های فعالیت پر درآمد 
و بسیار برجسته جهانمحسوب می شود، کاهش تعرفه های محصوالت 
اشاره شده،آن هم در برابر کشوری همچون ترکیه نه تنهاکج سلیقگی بلکه 
یک خطای استراتژیک فاحش به شمار می رود.بنابراین  مسئوالن ذیربط 
باید با دقت نظرو توجه هر چه بیشتربه فرمایشات مقام معظم رهبری 
تالش حداکثری خویش را برای رفع دغدغه های معظمله به کار بندند 
چرا که در شرایطی که مقام معظم رهبری با صراحت بر لزوم افزایش 
تعرفه وارداتمحصوالت خارجی در نمونه هایی که مشابه داخلی آن وجود 
دارد،تاکید ورزیده اند،چنین تصمیماتی جز بیتدبیری معنا و مفهوم دیگری 

نخواهد داشت.
 مجلس شورای اسالمی به عنوان یکی از اصلی ترین و حساس ترین 
ایفا می  امور  در  بسزایی  نظارتینقش  از حیث  تبع  به  قوای کشور که 
کند،در تسهیل و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تاثیری نافذ و 
تعیین کنندهخواهد داشت.با چنین اوصافی،برخی تصمیمات همچون 
نقطه  در  وروسیه،آنچنان  ترکیه  از  اتوبوس  هواپیما،واگن،خرید  واردات 
مقابل سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار دارد که ورود مجلس و اجماع 
نمایندگانبرای جلوگیری از اتخاذ چنین طرح ها و دستورکارهایی،امری 
در  از مجلس  ها  رسانه  ازآن،مطالبه  تر  و ضروری  بود  ضروری خواهد 
خصوص ریل گذاری صحیح در مسیر رفتارها و اقدامات دولتبخصوص در 

حوزه اقتصاد مقاومتی است.

روایت گمرک از میلیاردرهای زاغه نشین
گمرک ایران گزارش جدیدی در مورد میلیاردرهای زاغه نشین منتشر 
کرده که شناسایی آنها به کمک پنجره واحد گمرکی صورت گرفته است.

سالم سازی،  برای  اقدام  جدیدترین  در  ایران  گمرک  مهر،  گزارش  به 
از  تجارت خارجی  کاربردی در حوزه  اطالعات  و تجمیع  شفاف سازی 
تشکیل پرونده های الکترونیکی برای کارت های بازرگانی خبر داد و اعالم 
کرد: بیش از ۵0 درصد از کارت های بازرگانی یکبار مصرف هستند که 
این موضوع به کمک سامانه پنجره واحد گمرکی بررسی و شناسایی 

شده است.
 با تشکیل پرونده های الکترونیکی در سامانه پنجره واحد گمرکی به 
صورت لحظه ای و آنالین مشخص می شود که دارنده کارت بازرگانی چه 
میزان کاال در فواصل زمانی مشخص وارد و یا صادر کرده و عمده واردات 

دارنده کارت بازرگانی در کدام گروه های کاالیی انجام شده است.
رهگیری کاالهایی که یک فرد حقیقی و یا حقوقی در یک فاصله زمانی 
مشخص به گمرکات مختلف اظهار کرده نیز از دیگر مزایای پرونده های 
الکترونیکی است. با این اقدام در صورت بروز تخلف ادامه انجام عملیات 
درخصوص  همچنین  می شود.  ناممکن  متخلف  افراد  برای  گمرکی 
پرونده های  کمک  به  حقوقی،  اشخاص  بازرگانی  کارت های  دارندگان 
الکترونیکی اعضای هیأت مدیره، صاحبان حق امضا و افرادی که وکالت 
و  نیز مشخص و اطالعات و عملکرد اشخاص حقیقی  ترخیص دارند 

حقوقی به صورت کامال الکترونیکی رصد می شود.
یکی از مهمترین مزایای پرونده های الکترونیکی تحلیل اطالعات تجارت 
هویت  شناسایی  و  بازرگانی  کارت های  دارندگان  برمبنای  خارجی 
واردکنندگان و صادرکنندگان عمده هر گروه کاالیی به تفکیک حجم 
فعالیت، ارزش، نوع کاال، سرمایه اولیه، تعداد اظهارنامه ها و اطالعات فردی 

از محل سکونت و سن آنها است.
ارائه اطالعات کارکرد اشخاص به سازمان امور مالیاتی و درخواست ابطال 
کارت بازرگانی از طریق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی از 
دیگر کارکردهای پرونده الکترونیکی است که تمامی این اقدامات از طریق 
فضای مجازی و به کمک پنجره واحد گمرکی صورت می گیرد. این اقدام 
گمرک در راستای تکمیل بزرگترین بانک اطالعات تجارت خارجی کشور 
انجام می شود. بنابراین گزارش، تحلیل این اطالعات نشان می دهد که 
عملکرد افراد در بخش صادرات بسیار شفاف تر از بخش واردات است، به 
نحوی که صادرکنندگان کاال همان کاالیی را صادر می کنند که در آن 
بخش فعالیت دارند و یا آن کاال را تولید می کنند، اما در بخش واردات 
عمده واردات کشور توسط افرادی وارد شده که چندان اسم و رسمی 
ندارند. به عبارت دیگر با اینکه صاحبان برندها و فعاالن اقتصادی یک 
گروه کاالیی در کشور مشخص هستند و تجارت همان کاال در دست 
عده ای خاص است، اما این عده به نام خود وارداتی انجام نداده اند و عماًل 
واردات خود را به نام افراد دیگری انجام می دهند تا در صورت قاچاق کاال 
و یا فرار مالیاتی امکان شناسایی آنها عماًل غیرممکن شود. انجام این گونه 
اقدامات اقتصاد کشور را ناسالم و غیرشفاف نموده و مسیر را برای تخلف 

و در مواقعی قاچاق کاال هموار کرده و برخالف اقتصاد مقاومتی است.

خبر

و  مشکالت  به  اشاره  با  انقالب  معظم  رهبر 
خسارتهای شدید در مناطق جنوب کشور، تأکید 
کردند: این حوادث حقیقتاً دل انسان را می خراشد 
و مسئوالن موظفند که با فکر و کار و تالش و 
همدلی با مردم، به این مشکالت رسیدگی و برای 

عالج قطعی آنها چاره اندیشی و اقدام کنند.

 حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به مشاهدات 
گذشته خود از مشکالت پدید آمده برای مردم 
آفت  سیل  افزودند:  مهیب  سیل  دو  جریان  در 
مردم  برای  زیادی  خسارتهای  و  است  بزرگی 
مردم  به  کمک  و  می کند  ایجاد  خانواده ها  و 
سیل زده در مناطق جنوب، وظیفه و کاری الزم 

است.
ایشان مسائل این روزهای خوزستان و قطع آب 
و برق و وسایل ارتباطی در هوای سرد را نمونه 

سخت  بسیار  و  دلخراش  مشکالت  از  دیگری 
مردم برشمردند و گفتند:  مسئوالن وظیفه دارند 

که به این مشکالت رسیدگی کنند و اگر کسی 
مقابل مسائل  در  نمی تواند  باشد،  مردم  فکر  به 

وظیفه  این  و  بماند  راحت  خوزستان  دشوار 
به  که  و همیشگی حکومتهاست  فوری  قطعی، 

فکر مردم باشند.
برخی  از  انتقاد  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
مسئولیت  ریزگردها،  مسئله  حل  به جای  که 
خاطرنشان  می کنند،  گذشتگان  متوجه  را  آن 
به  مسائل  برخی  که  است  درست  کردند: 
چاره اندیشی های بلندمدت احتیاج دارد اما این 
نبودن  فکر  به  نتیجه  فعلی  وضعیت  که  حرف 
گذشتگان است، کافی نیست و مشکلی را حل 
نمی کند و چند صباح دیگر نیز دیگران همین 
برای  ما خواهند کرد که چرا  را درباره  قضاوت 

عالج مشکل مردم کاری انجام نشد.
ایشان افزودند: باید این سختی ها را در زندگی 
مردم لمس، و برای عالج آنها فکر، کار، تالش، 

همدردی و همدلی کرد.

ادامه از صفحه 1
به  خبرنگاری  مطبوعاتی  نشست  این  در 
صحبت های وزیر خارجه در اجالس امنیتی مونیخ 
و پیشنهاد وی مبنی بر تشکیل مجمع گفتگو 
منطقه ای اشاره کرد و پرسید که وزارت خارجه 
تاکنون چه اقداماتی را برای تشکیل این مجمع 
انجام داده با توجه به اینکه وزیر خارجه قبال نیز 
این پیشنهاد را مطرح کرده بود و آیا در سفر آقای 
روحانی به عمان و کویت چنین موضوعی پیگیری 
شد که سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ گفت: ما 
همواره تاکید کرده ایم که باید مشکالت در منطقه 
از راه گفتگو، همکاری و همفکری بین کشورهای 
منطقه حل شود و تنها راه عبور از افراطی گری و 
رسیدن به صلح و ثبات و تحقق توسعه در منطقه 
، همکاری و همفکری بین کشورهای این منطقه 
این  به  دوردست  از  نمی توانند  دیگران  و  است 
منطقه بیایند و بخواهند امنیت ، صلح و ثبات در 

منطقه ایجاد کنند.
وی گفت: ما در اجالس امنیتی مونیخ نگاه کلی 
و در سفر  ارتباط مطرح کردیم  این  را در  خود 
آقای رییس جمهور به دو کشور عمان و کویت این 
مساله و اهمیت گفتگو بین کشورهای منطقه به 
اشکال مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه جمهوری 
منطقه  کشورهای  با  تعامل  در  ایران  اسالمی 
تالش خود را به کار می گیرد که به راهکارهایی 
برای تحقق این موضوع دست پیدا کند، گفت: 
البته تحقق این موضوع کار ساده ای نیست. موانع 
بی شماری وجود خواهد داشت و در این چارچوب 
را  منطقه  در  صهیونیست ها  شیطنت  نمی توان 

نادیده گرفت.
وی با اشاره به سیاست ایران هراسی که از سوی 
برای  کشورها  از  دیگر  برخی  و  صهیونیست ها 
حضور در منطقه پیگیری می شود، گفت: آنها برای 
توجیه حضور خود در منطقه و همچنین فروش 
تسلیحات شان چنین سیاستی را در پیش گرفته اند 
و بر اساس همین موضوع باید با هوشیاری و دقت 

بسیار برای پیشبرد چنین موضوعی حرکت کرد.
مسائل  حل  برای  کرد:  تاکید  دیگر  بار  قاسمی 
منطقه راهی جز آنچه اشاره شد وجود ندارد و 

امیدواریم که این موضوع در منطقه محقق شود.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به انتقاد یکی 
از خبرنگاران که مدعی بود ایران در برابر برخی از 
اقدامات کشورهای منطقه صبور زیادی کرده و با 
صبوری و آرامش از کنار آنها گذشته است به مانند 
فاجعه منا و این در حالی است که عربستان در پی 
حمله ای که به سفارت این کشور در تهران شد 
اقدام به تعطیلی سفارت خود و قطع روابط با ایران 
کرد، گفت: ما جمهوری اسالمی ایران هستیم و 
سیاست و روش ما با برخی از نو متولد شده ها و 
تازه به دوران رسیده ها در منطقه متفاوت است. 
بیشتری  از سعه صدر  باید  در همین چارچوب 
برخوردار باشیم و برخوردار هستیم ولی هرگز از 
حقوق مردم و منافع مردم غفلت نمی کنیم و برای 
پیگیری آن مسئول هستیم و تمام تالش خود را 

انجام می دهیم.
وی با اشاره به ابعاد فاجعه منا، ادامه داد: فاجعه 
منا حادثه عظیمی بود که هرگز فراموش نمی شود 
و بحث در مورد آن روشن است. بحث سفارت 
عربستان و اتفاقاتی که در مورد آن رخ داد موضوع 
دیگری است و همه مقامات در جمهوری اسالمی 
تاکید کردند نباید چنین اتفاقی می افتاد. همواره 

سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران حمایت از 
دیپلمات ها و نمایندگی های کشورهای خارجی در 
داخل ایران بوده و این اتفاق ناگواری بود که رخ 

داد.
وی گفت: امیدواریم این مذاکرات با دقت و توجهی 
که دولت عربستان خواهد داشت به یک سرانجام 

مثبت و مناسب برسد.
گفت وگوی  ادامه  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
خود با خبرنگاران در ارتباط با سفر رئیس جمهور 
به عمان و کویت اظهار کرد: این سفر به دعوت 
پادشاه عمان و امیر کویت انجام شد، سفر بسیار 
فشرده ای بود و ایشان به دلیل ضیق وقت و برنامه 
فشرده کاری خود مجبور شدند که این سفر را به 
صورت فشرده انجام دهند،  علی رغم اینکه این 
بود ولی کامال  به لحاظ زمان بسیار کوتاه  سفر 

کیفی بود.
بهرام قاسمی با بیان اینکه پادشاه عمان بعد از 
دو سال اولین هیاتی را که پذیرش کردند، هیات 
ایران بود، ادامه داد: در  این سفر عالوه بر مسائل 
دو جانبه در ارتباط با همکاری های منطقه ای 
و جهانی نیز صحبت های خوبی انجام شد، در 
ارتباط با مسائل منطقه دو طرف دیدگاه های خود 
با دیدگاه های یکدیگر آشنا  و  را مطرح کردند 
شدند. احساس ما این است که فضای بسیاری 
خوبی برای ادامه رایزنی ها و انجام مشورت های 

بیشتر در راستای همکاری های منطقه ای وجود 
دارد. موضوعی که از سیاست های کلی جمهوری 
اسالمی ایران است. ما همواره تالش داشته ایم با  

همسایگان خود رابطه ای سازنده داشته باشیم.
وی با بیان اینکه البته بدخواهانی نیز وجود دارند 
که دوست ندارند چنین روابطی بین کشورهای 
منطقه شکل بگیرد، ادامه داد: این سفر یک فضای 
جدیدی را برای ادامه رایزنی ها فراهم کرد. این 
رایزنی ها می تواند گسترده تر شود تا  بتوانیم با 
دیگر کشورهای منطقه نیز تا آنجا که امکان دارد 
براساس اصل احترام متقابل و منافع این همکاری 
ها و رایزنی ها را به پیش ببریم، ولی همانطور 
که گفتم بدخواهان و بددالنی هستند که عالقه 
مند نیستند ثبات و امنیت در منطقه شکل بگیرد. 
چنانکه مشاهده کرده اید در همین چارچوب آنها 
مشکل  مشکل،  یک  شدن  فصل  و  حل  از  بعد 

دیگری را ایجاد می کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در دیدار خانم 
موگرینی با ظریف، ایشان حامل پیامی از سوی 
آمریکایی ها برای ایران بوده با توجه به اینکه او 
درسفر اخیرش به آمریکا با مقامات این کشور در 
ارتباط با برجام رایزنی هایی داشته است، گفت: 
بحث پیامی مطرح نبوده است، همانطور که گفتم 
در این دیدارها طیفی از مسائل مطرح می شود و 
بحث تبادل نظر و رایزنی است. طرف های مذاکره 
کننده نگاه خود را نسبت به موضوعات مختلف از 

جمله برجام اعالم کردند.
رسانه  یک  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  قاسمی 
زمانی  چه  وی  نظر  به  اینکه  بر  مبنی  عراقی 
اتمام  به  ایران  علیه  ترکیه  و  عربستان  ادعاهای 
می رسد و این که اینگونه ادعاها چه تاثیری می 
تواند بر گسترش روابط ایران و عراق داشته باشد، 
تصریح کرد: در حوزه سیاست هیچ وقت وضعیت 
ثابت نمی ماند و همیشه شاهد تغییر و تحوالت 
نقطه  یک  در  موضوعات  نیست  قرار  هستیم. 
مشخصی ثابت بماند و این افت و خیزها در دنیای 

سیاست همواره وجود دارد.

رهبر معظم انقالب:

مسئوالن، مشکالت دلخراش مردم را عالج کنند

قاسمی: با دولت آمریکا هیچ ارتباطی نداریم

 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اقتصاد  و  داخل  به  نگاه  خودکفایی،  گفت: 
مقاومتی از عوامل اصلی موفقیت در توسعه 

کشور است.
دیروزدر  جعفری  محمدعلی  سرلشکر   
مراسم بهره برداری مرحله نخست خط دوم 
و  اسالم  به  ایمان  افزود:  مشهد  قطارشهری 
نظام از عوامل موفقیت در پروژه هاست که 
سایر  و  بسیج  سپاه،  مجموعه  نیروهای  در 
دارد  نظام وجود  اندرکار در  نیروهای دست 

و بسیار تعیین کننده است. 
وی ادامه داد: انگیزه اصلی برای کار و تالش 
زندگی  آن  تحت  که  است  نظامی  به  ایمان 
می کنیم؛ تعهد انقالبی، باور داشتن انقالب 
از  برای نشان دادن کارآمدی نظام  و تالش 
کشور  توسعه  برای  انگیزشی  عوامل  دیگر 

است. 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
گفت: همچنین باید برای رسیدن به موفقیت 
و توسعه کشور مدیریت جهادی برگرفته از 
دوران دفاع مقدس و درسی را که از شهدا 
در عرصه های مختلف  ایثارگران گرفتیم  و 

سرلوحه کار خود قرار دهیم. 
همدلی  و  افزایی  هم  هماهنگی،  افزود:  وی 
عوامل  دیگر  از  اجرایی  دستگاههای  بین 
موفقیت در اجرای پروژه هاست که در پروژه 

خط دوم قطارشهری مشهد به این عامل به 
خوبی توجه شد. 

ایران  ملت  داد:  ادامه  جعفری  سرلشکر 
همواره با حضور در عرصه های مختلف نظیر 
انتخابات نقش مهمی در رقم زدن سرنوشت 
نظام  بدنه  در  مشکلی  اگر  اند.  داشته  خود 
وجود دارد باید دلیل آن را در فقدان عوامل 

مذکور جستجو کرد. 
وی همچنین گفت: سپاه پاسداران با جهاد 
ماموریتهای  تمام  در  اجتماعی  و  اقتصادی 
دفاعی، امنیتی و سازندگی از ابتدای پیروزی 

انقالب اسالمی تاکنون پیروز بوده است. 
شهری  قطار  برای  خط  چهار  مجموع  در 
مشهد تعریف شده که خط اول آن به طول 
19 کیلومتر از پایانه غدیر نخریسی تا وکیل 
آباد، اسفند ماه سال 1389 به بهره برداری 
رسید و هم اکنون روزانه بطور میانگین 120 

هزار نفر در این مسیر جا به جا می شوند. 
نیز  خط  این  کیلومتری   ۴.۵ توسعه  مسیر 
دهه  در  مشهد  فرودگاه  تا  غدیر  ایستگاه  از 
فجر پارسال به بهره برداری رسید و فرایند 

مسافرگیری آن آغاز شد. 
دوم  خط  کیلومتر   1۴.۵ حفاری  عملیات 
رضاشهر  منطقه  از  نیز  مشهد  شهری  قطار 
پانزدهم  شمالی  طبرسی  منطقه  سوی  به 
بهمن ماه پارسال به پایان رسید و امروز فاز 
اول این خط به طول هشت کیلومتر به بهره 

برداری رسید. 
عملیات حفاری خط سوم قطارشهری مشهد 
نیز به طول 28.۵ کیلومتر که مسیر شهرک 
ابوذر تا قاسم آباد را پوشش می دهد از نیمه 

دوم فروردین امسال آغاز شده است. 
مطالعات خط چهارم قطار شهری مشهد هم 
که قرار است از خواجه ربیع آغاز و با عبور 
از میدان شهدا با امتداد به سوی حرم مطهر 
رضوی از ضلع شمالی حرم عبور کرده و به 
قلعه ساختمان و جاده سرخس منتهی شود 

مرحله پایانی خود را طی می کند. 

گفت:  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر   
مسئوالن  ادبیات  در  محتوایی  تغییر 
و  نشده  ایجاد  آمریکا  قدیم  و  جدید 
طیف ها و چهره های مختلف این کشور 
همواره رویکرد ستیزه جویانه ای نسبت 

به کشورهای مستقل داشته اند.
 علی شمخانی دیروز در حاشیه بازدید از 
واحدهای اقتصادی و پروژه های صنعتی 
به  پاسخ  در  را  مطلب  این  البرز  استان 
ادبیات  خصوص  در  خبرنگاران  سوال 
هیات حاکمه جدید آمریکا با مسئولین 

سابق این کشور بیان کرد.
بر  مبتنی  اعترافات  البته  افزود؛  وی 
در  آمریکا  جمهوری  رییس  واقعیت 

و  غرب  جهان  آشفته  وضعیت  خصوص 
آمریکا موضوع جدیدی است که پیش از 
این شاهد بیان آن از سوی سردمداران 

آمریکا نبودیم .
دبیر شورای عالی امنیت ملی یادآور شد: 
تالش  که  دهد  می  نشان  اظهارات  این 
آمریکا برای بزک چهره آشفته و نابسامان 

این کشور به پایان راه رسیده است.
قضاوت  اگرچه  کرد:  تصریح  شمخانی 
قطعی در خصوص عملکرد هیات حاکمه 
فعلی  روند  اما  است  زود  آمریکا  جدید 
نیز  جدید  دوره  در  که  دهد  می  نشان 
کشور  این  آشفته  وضعیت  در  تغییری 

ایجاد نخواهد شد.

 دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
در  موگرینی  فدریکا  کرد:  اعالم  اروپا 
آمریکا  رییس جمهور  معاون  با  دیدار 
توافق هسته ای  اجرای  و  لزوم حفظ  بر 

ایران و گروه 1+۵ تاکید کرده است.
پایگاه  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
اینترنتی اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی 
اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
جمهور  رییس  معاون  پنس،  مایک  و 
بروکسل  در  دوشنبه)امروز(  روز  آمریکا 
با یکدیگر دیدار و درباه مسائل مختلف 
از جمله افزایش روابط دوجانبه و تقویت 
تروریسم  با  مقابله  برای  همکاری ها 

رایزنی کردند.
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  دفتر 
این  در  موگرینی  که  کرد  اعالم  اروپا 

هسته ای  توافق  حفظ  لزوم  بر  دیدار 
کرده  تاکید  توافق  این  کامل  اجرای  و 

است.

سرلشکر جعفری: خودکفایی و اقتصاد مقاومتی از 
عوامل توسعه کشور است

شمخانی: تغییر محتوایی در ادبیات مسئوالن آمریکا 
ایجاد نشده است

تاکید موگرینی بر ادامه اجرای توافق هسته ای
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تذکر دو نماینده مجلس
درباره بحران خوزستان 

دو نماینده مجلس در تذکر شفاهی نسبت به وضعیت بحرانی هوا در 
استان خوزستان هشدار داده و خواستار اقدام فوری دولت و مجلس در 

این زمینه شدند.
به گزارش مهر، عباس پاپی زاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای 
اسالمی در پایان جلسه علنی دیروز مجلس با اشاره به تذکر بسیار جدی 
رهبر انقالب در ابتدای درس خارج فقه دیروز خود درباره رسیدگی به 
وضعیت خوزستان اظهار داشت: االن وضعیت سالمت مردم در خطر است 

و مهاجرت از خوزستان به امری رایج و عادی تبدیل شده است.
اولین توصیه هر  وی تصریح کرد: وضعیت به گونه ای شده است که 

پزشکی به مردم خوزستان، تَرک کردن این استان شده است.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی گفت: مسئوالن دولتی 
اگر به فکر سالمتی مردم این استان نیستند، حداقل به فکر خودشان 
و درآمدهای نفتی کشور باشند؛ در یک روز قطع برق 800 هزار بشکه 
نفت را از دست دادیم و با توجه به مشکالت بودجه در سال های گذشته، 
دیروز واقعاً شرایطی نداریم که کاهش درآمدهای نفتی را هم تحمل کنیم.

پاپی زاده ادامه داد: در هفته گذشته با سفر حداقل 10 وزیر دولت به 
خوزستان مواجه بودیم، اما دریغ از یک مصوبه برای حل مشکالت استان؛ 

بنابراین از سفرهای صوری خودداری کنند.
وی با بیان اینکه این وضعیت حاصل انتقال آب از سرشاخه های کارون 
و ِدز در گذشته است، اظهار داشت: هر مسئولی که به خوزستان سفر 
و  اردن  سوریه،  عراق،  در  داعش  مشکالت  و  خارجی  منشأ  می کند، 
عربستان را به عنوان دلیل این وضعیت مطرح می کند؛ در حالی که همه 
ما می دانیم که صد درصد منشأ این وضعیت و این ریزگردها، به خاطر 

خشک شدن هورها و تاالب های این استان است.
پس از تذکر نماینده دزفول، پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران نیز با 
ارائه تذکر مشابه، گفت: خوزستان این روزها حال و هوای خوشی ندارد و 
مردم خوزستان از آب و هوای سالم برخوردار نیستند و برق آنها نیز دائماً 
قطع می شود. وی تصریح کرد: این سؤال پیش می آید که خوزستان به 
کدامین گناه از نعمت های خدادادی آن محروم شده است؟ خوزستان را 

دریابیم تا پیش از آنکه دیر شود.
مطهری: رئیس مجلس به رئیس کمیسیون انرژی مأموریت داده است

پس از تذکر نمایندگان تهران و دزفول، علی مطهری نایب رئیس دوم 
با  رابطه  در  اقداماتی  دولت  گفت:  پاسخ  در  اسالمی  شورای  مجلس 
کانون های ریزگردخیز انجام داده و برای کاشت میلیون ها نهال برنامه ریزی 

شده است.
وی افزود: دیروز هم رئیس مجلس به آقای حسن وند رئیس کمیسیون 
انرژی مأموریت داد که نتیجه بررسی هیأت اعزامی به این استان را سریع تر 

به مجلس بیاورد تا این نتایج در بررسی بودجه 9۶ لحاظ شود.

فروش 3100 میلیاردی محصوالت نانو
در سال 94

 
مدیرکارگروه توسعه منابع انسانی ستاد فناوری نانو با بیان اینکه میزان فروش 
محصوالت نانوفناوری ایران در سال 9۴ با رشد صد در صدی به 3100 میلیارد 
ریال افزایش یافته است و گفت: در حال حاضر 3۶1 محصول مبتنی بر فناوری 
از سوی محققان کشور تولید شده است که 1۵3 مورد آن شامل تجهیزات 

فناوری نانو می شود.
به گزارش ایسنا، دکتر سیدمهدی رضایت دیروز، دوم اسفند ماه در یازدهمین 
جشنواره برترین های فناوری نانو با تاکید بر اینکه در حوزه های تخصصی 
نانوفناوری چون شیمی و الکترونیک 1۵ دانشگاه در مقطع دکترای تخصصی 
و ۶۶ دانشگاه در حوزه کارشناسی ارشد فعال هستند، افزود: در حال حاضر 17 
هزار و ۵00 پایان نامه داوری و تایید شده است که از این تعداد 3700 پایان نامه 

در مقطع دکترا بوده است.
وی وجود 2۵00 عضو هیات علمی و 33 هزار محقق فعال را از پتانسیل های 
حوزه فناوری نانو ذکر کرد و ادامه داد: در سال 201۶ حدود 7928 مقاله در 
فناوری نانو عرضه شده است که این امر نشان می دهد ۵.۵ درصد تولید علم 

نانوی دنیا از آن ایران است.
رضایت با تاکید بر اینکه همزمان با افزایش کمی علم نانو اقدام به ارتقای کیفی 
مقاالت این حوزه شده است، تاکید کرد: بر این اساس ضریب تاثیر مقاالت نانو 
ی محققان ایران 2.33 است، ضمن آنکه سهم مقاالت ایران در میان کشورهای 
اسالمی 7۵83 مقاله است که این میزان ۴9.۶ درصد مقاالت کشورهای 

اسالمی در این حوزه است.
مدیر کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد فناوری نانو با بیان اینکه ۵0 درصد 
تولیدات علم جهان اسالم مربوط به ایران می شود، خاطرنشان کرد: در ستاد 
فناوری نانو طرح حمایت گام به گام از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حال 
اجرا است که بر این اساس از پایان نامه های کاربردی و مساله محور حمایت 

می شود.
رضایت تعداد پایان نامه های ارسال شده به این ستاد را 10۶0 پایان نامه ذکر کرد 
و افزود: از این تعداد ۵8۴ مقاله تائید شده است که از این تعداد مقاله تائید شده 

به مبلغ 12 میلیون تومان حمایت شده است.
وی تعداد پایان نامه های کاربردی صنعتی در حوزه نانو مواد را 127 پایان نامه، 
در حوزه زیست فناوری 11۶ پایان نامه و در حوزه دارو و سالمت 7۶ مقاله ذکر 
کرد و افزود: عالوه بر آن در سال 201۶، 27 اختراع بین المللی به ثبت رسیده 
است که این اختراعات با حمایت صد در صدی کانون ثبت پنتت ستاد فناوری 

نانو مورد حمایت قرار گرفته است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تعداد محصوالت و تجهیزات 
ساخته شده نانوفناوری ایران را 3۶1 محصول ذکر کرد و ادامه داد: ۵8 درصد 
این میزان که شامل 208 محصول می شود، در حوزه تولید محصوالت نانو 
و ۴2 درصد آن نیز که شامل 1۵3 محصول می شود، در بخش تجهیزات 
نانوفناوری بوده است. وی همچنین به میزان فروش محصوالت، تجهیزات 
و خدمات نانوفناوری اشاره کرد و افزود: میزان فروش محصول، تجهیزات و 
خدمات نانوفناوری ایران در سال 92 به میزان 790 میلیارد ریال بوده است که 
این میزان در سال 93 به 1۶10 میلیارد ریال افزایش یافته است و در سال 9۴ 

نیز این میزان به 3100 میلیارد ریال افزایش داشته است.

شورای نگهبان برنامه ششم را 
تایید کرد

در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب   
گویا  این که  بر  مبنی  اخطاری  به  پاسخ 
دائمی  احکام  و  نشده  تایید  ششم  برنامه 
برنامه تایید شده است، گفت: یک ساعت 
پیش به من این طور خبر دادند که برنامه 

ششم تایید شده است.
به گزارش ایسنا، سیدتقی کبیری نماینده 
ریاست  به علی مطهری که  خوی خطاب 
در  شما  گفت:  داشت،  عهده  بر  را  جلسه 
پاسخ به تذکری گفتید برنامه ششم توسط 
احتماال  اما  شده،  تایید  نگهبان  شورای 
و  باشد  شده  تایید  برنامه  دائمی  احکام 

هنوز برنامه ششم نهایی نشده است.
مطهری نیز پاسخ داد: یک ساعت پیش به 
برنامه ششم  که  دادند  این طور خبر  من 

تایید شد.
نماینده مردم خوی در مجلس در اخطاری 
با استناد به اصل 28 قانون اساسی اظهار 
اشتغال  موضوع  در  که  آمارهایی  به  کرد: 
می  متوجه  کنیم  نگاه  شود  می  مطرح 
این  است  جدی  موضوعی  اشتغال  شویم 
شهرستان های  در  کنیم  تقسیم  ا  آمارهار 
خوی و چایپاره چند صد نفر اشتغال ایجاد 
انگشتان یک دست،   اندازه  از  شده؟ دریغ 
یا  هست  واقعیت  براساس  آمارها  این  آیا 

نه؟

احضار سفیر ترکیه
به وزارت خارجه

 
خارجه  وزارت  به  تهران  در  ترکیه  سفیر 

احضار شد.
به گزارش ایسنا، دیروز سفیر ترکیه از سوی 
اقیانوسیه  ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و 
وزیر امور خارجه به این وزارتخانه احضار 
اظهارات  به  ایران  اعتراض  مراتب  و  شد 
در  کشور  این  رییس جمهور  غیرسازنده 
امارات، قطر و عربستان و  جریان سفر به 
همچنین اظهارات وزیر خارجه این کشور 

در اجالس مونیخ به وی اعالم شد.

آغاز ثبت نام انتخابات میاندوره ای 
مجلس از 8 اسفند

اطالعیه  انتشار  با  کشور  انتخابات  ستاد 
شماره 3 خود اعالم کرد: داوطلبان شرکت 
شورای  مجلس  ای  میاندوره  انتخابات  در 
اسالمی در ۴ حوزه انتخابیه از روز یکشنبه 
یک  و  می شود  آغاز  ماه جاری  اسفند   8

هفته ادامه خواهد داشت.
اطالعیه  کامل  متن  ایسنا؛  گزارش  به 
شماره 3 ستاد انتخابات کشور به این شرح 

است:
به آگاهی ملت شریف ایران و اهالی حوزه 
اصفهان،  استان  در  اصفهان  انتخابیه  های 
اهر و هریس، مراغه و عجب شیر در استان 
و  بستک  بندرلنگه،  و  شرقی  آذربایجان 
پارسیان در استان هرمزگان می رساند، ثبت 
اولین میان دوره  نمایندگی  از داوطلبان  نام 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  دهمین  ای 
برای چهار حوزه انتخابیه ذکر شده از تاریخ 
9۵/12/8 تا 9۵/12/1۴ به مدت هفت روز در 
حوزه  مرکز  های  فرمانداری  و  کشور  وزارت 

های انتخابیه فوق انجام خواهد شد.
لذا در اجرای ماده 29 قانون انتخابات مجلس 
ارائه  شورای اسالمی و تبصره های ذیل آن 
گواهی رسمی مبنی بر استعفا و قبول آن و 
عدم اشتغال در پست و مقام مورد تصدی در 
حداقل شش ماه قبل از روز ثبت نام، از سوی 
مورد  مجدداً  مذکور،  قانونی  ماده  مشمولین 

تأکید می باشد.

خبرخبر

آگهی حصر وراثت
آقای اکبر قنبر ویسی دارای شناسنامه شماره ۶۵8 به شرح دادخواست به کالسه 80۵-9۵ از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسمعیل قنبرویسی بشناسنامه 
112 در تاریخ 9۵،11،12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به 1 
اکبر قنبر ویسی ش ش ۶۵8 صادره از اسالم آباد غرب 2- فریدون قنبر ویسی  ش ش ۵82 صادره 
از اسالم آباد غرب 3- قنبر قنبرویسی ش ش 170 صادره از کرند غرب ۴- فرهاد قنبرویسی ش ش1  
صادره از اسالم آباد غرب )فرزندان ذکور متوفی( ۵- بانو قنبر ویسی  ش ش 1۴1 صادره از کرند غرب 
۶-روناک قنبرویسی ش ش 10018 صادره از اسالم آباد غرب  7- خرامان قنبر ویسی  ش ش 1۴0 
صادره از کرند غرب  8- پری قنبر ویسی ش ش ۵83 صادره از سرپل ذهاب)فرزندان اوناث متوفی( 

متوفی بغیر از وراث فوق ورثه دیگری ندارد
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای 

حل اختالف سرپل ذهاب تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
اعضای شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب ۱ منوچهر رحیمی ۲ اکبر محمدی ایرج مرادی

 دادنامه
خواهان : آقای ناصر احمدی شاد فرزند مجید شهرستان باباجانی شهرک فرهنگیان فاز1 بلوک 3 شماره تماس-0918۶3۵2۵۴۴

خواندگان:  آقای عثمان ملکی فرزند محمد فعال 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: در خصوص دعوای آقای ناصر احمدی شاد به طرفیت آقای عثمان ملکی  سلیمانی به خواسته مطالبه وجه یک فقره 
چک به شماره 7۶3891 ف / 39 عهده بانک سپه شعبه جوانرود به مبلغ 1۶000/000ریال 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 198و۵1۵ و ۵19  ق.آ. د .م وتبصره ماده 2 قانون صدور چک  دعوا را وارد دانسته ورای بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 1۶000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 390/000  ریال بابت هزینه های دادرسی وخسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 90/۶/1۵ لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه است.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

 حصروراثت
آقای کیومرث کردستانی دارای شناسنامه شماره ملی 32307۴7879به شرح دادخواست به کالسه 2/۴۴1/9۵ 
از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده شادروان مرحوم سکینه امیریان پور به 
شناسنامه ۴9۴897۵۶72   در تاریخ 139۵/7/10  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم 
منحصر است به: محمدکردستانی     شماره ملی  ۵9۶978۴990   متولد 13۴3/12/1۶         نسبت پسرمتوفی

کیومرث کردستانی    شماره ملی  32307۴7879  متولد 13۴۶/9/2۶        نسبت  پسر متوفی
فرامرز کردستانی     شماره ملی    ۵9۶99۴9۶278  متولد 13۵۵/۶/2       نسبت پسرمتوفی

رنگینه کردستانی    شماره ملی  ۵9۶9۶77310   متولد 13۴7/۴/۴           نسبت دخترمتوفی 
تهمینه کردستانی   شماره ملی    ۵9۶9۴83۵08   متولد 13۴9/۵/9         نسبت دخترمتوفی

فریده کردستانی    شماره ملی  ۵9۶9۴991۵3   متولد  13۵7/۶/20     نسبت دختر 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 دوم شورای حل اختالف روانسر- خرمی

 رئیس قوه قضاییه با ابراز تاسف از مشکالت 
در  هموطنان  از  برخی  برای  آمده  پدید 
جریان بارندگی ها و سیالب های اخیر بویژه 
در استان های جنوبی کشور، بر لزوم تالش 
دولت و مردم برای امدادرسانی به مردم این 
مناطق تاکید کرد و در عین حال هشدار داد 
که این بالیای طبیعی نباید بعنوان ابزاری 

سیاسی علیه دولت به کار گرفته شود.
 آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن 
برگزاری همایش  به  اشاره  با  عالی قضایی، 
فلسطین در تهران، این همایش را فرصتی 
مغتنم برای جمهوری اسالمی جهت رساندن 
گوش  به  فلسطین  ملت  مظلومیت  ندای 
رهبران  کرد:  تصریح  و  دانست  جهانیان 
اعالم  پرچمدار  همواره  اسالمی  جمهوری 
که  معتقدیم  و  بوده اند  فلسطین  مظلومیت 
فلسطین، نماد همه ملت های مظلومی است 
زورگویی های  و   ها  پروازی  بلند  قربانی  که 

کشورهای سلطه هستند.
وی با بیان این که »رژیم صهیونستی نیز نماد 
سلطه گری همه کشورهای استعمارگر است«، 
افزود: از زمانی که این غده سرطانی در غرب 
های  آشوب  و  ها  جنگ  کرد،  ظهور  آسیا 
متعددی به راه افتاد و این نشان می دهد که 
غرض از این سلطه گری، زورگویی و بی خانمان 
کردن افراد مظلوم، در واقع ایجاد آشوب، فروش 
سالح های فراوان و به استضعاف کشاندن مردم 
برای جلوگیری از ظهور یک قدرت مردمی بوده 

است.
امام  »حضرت  این که  بیان  با  هم چنین  وی 
خمینی )قدس اهلل نفسه الزکیه( از همان آغاز 
نهضت در سال13۴2 بر مسئله دفاع از فلسطین 
و محکومیت همکاری رژیم فاسد پهلوی با رژیم 
غاصب صهیونیستی تاکید کردند و حمایت از 
مردم مظلوم فلسطین را وظیفه دینی، اخالقی و 
انسانی ملت و دولت ایران دانستند«، اظهار کرد: 
جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم 
فلسطین در واقع اقدام علیه همه مسلمانان بوده 
است و همایش پیش رو فرصت مغتنمی است 
برای آن که جمهوری اسالمی بعنوان پرچم دار 
حمایت از فلسطین، توجه مسلمانان را بار دیگر 

به مسئله فلسطین جلب کند.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به علنی 

شدن مراودات اخیر برخی از کشورهای عربی 
با رژیم صهیونیستی، نزدیکی آشکار و پنهان 
رژیم  به  اسالمیت  مدعی  های  دولت  برخی 
صهیونیستی را خیانتی بزرگ توصیف کرد و 
گفت: یکی از اقداماتی که در جریان همایش 
فلسطین باید مورد توجه قرار گیرد، برجسته 
سازی خیانت به اسالم و مسلمین توسط همین 

کشورهای مدعی اسالمیت است.
وی با بیان این که »حمایت جمهوری اسالمی از 
فلسطین یک حمایت ایدئولوژیک و دینی است، 
نه موردی و تاکتیکی«، خاطرنشان کرد: حمایت 
از مستضعفان طبق قانون اساسی، یکی از ارکان 
ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست 
است و امیدواریم که همه مسلمانان نسبت به 
مظلومیت فلسطین و سیاست های ظالمانه ای 
که پشت سر رژیم صهیونیستی در منطقه ما 
وجود دارد بیدار شوند و حق طلبان دنیا برای 

دفع شر این رژیم غاصب چاره ای بیندیشند.
وی در  بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اعمال تحریم ها و فشارهای جدید از سوی 
متعدد  تهدیدات  و  وسیع  تبلیغات  آمریکا، 
دولتمردان این کشور را نشانگر صدق فرمایش 
قابل  بر غیر  مقام معظم رهبری مبنی  مکرر 
کرد:  تصریح  و  دانست  آمریکا  بودن  اعتماد 
متاسفانه آمریکا به برجام پایبند نبوده گرچه 
دولتمردان آن ها مدعی هستند که اقدامات شان 
نقض برجام نبوده است. مقامات آمریکایی با 
و روح  با متن  مغایر  اقداماتی که  وجود همه 
برنامه  که  هستند  مدعی  هم  باز  بوده  برجام 
جامع اقدام مشترک، به ضررشان تمام شده و به 

همین دلیل مدام در پی تهدیدها و تحریم های 
جدید هستند.

ها  »آمریکایی  این که  بیان  با  الریجانی  آملی 
صراطی  هیچ  به  که  اند  داده  نشان  همواره 
جمهوری  کرد:  تصریح  نیستند«،  مستقیم 
مسلمین  و  مومنین  آرای  به  متکی  اسالمی 
است؛ لذا باید به این سخن الهی که »فان العزه 
هلل و لرسوله و للمومنین« یقین داشته باشیم. 
اخبار حق تعالی یک اخبار واقعی است و باطل 
در آن راه ندارد. عالوه بر این در دل این عبارت 
شریف نیز عالوه بر اخبار، وعده ای وجود دارد؛ 
لذا همگی وظیفه داریم که با صدق ایمان، به 
حق متعال اتکال کنیم و خداوند قطعاً به ما 
پاسخ خواهد داد. اگر به وعده های الهی مومن 
باشیم هرگز از تهدیدهای پوشالی قدرت های 
سلطه گر هراسی نخواهیم داشت زیرا باورمان 
این است که تمام این قدرت ها زیر سیطره 

قدرت حق تعالی است.
وی با بیان این که »ایمان به وعده های الهی 
هیچ منافاتی با مدیریت، تدبیر و برنامه ریزی 
ندارد«، بزرگترین تدبیر را مقاوم سازی ملت در 
برابر تحریم ها دانست و تصریح کرد: راه چاره 
برای مقابله با تحریم ها »اقتصاد مقاومتی« است 
و همه مسئوالن و مردم با وحدت و همدلی باید 
هر آنچه در وسعمان هست در راستای خنثی 
سازی تحریم ها به کار گیریم. با برنامه ریزی 
صحیح باید سرمایه های مردم به چرخه اشتغال 
و تولید بیاید که در این صورت در مقابل همه 

تهدیدها بیمه خواهیم شد.
اذنابش دشمن  و  »آمریکا  این که  بیان  با  وی 

احساس  که  نقطه ای  هر  از  قطعاً  و  هستند 
کنند ما ضعف داریم ضربه خود را وارد خواهند 
کرد«، بر لزوم پاسخ قاطع و محکم به تهدیدها 
تاکید کرد و گفت: ما در عین حال که از دولت 
محترم و بویژه وزیر محترم امور خارجه به سبب 
مقاطع  برخی  در  مناسب  های  موضع گیری 
نسبت به تهدیدها تشکر می کنیم اما معتقدیم 
که در زمان مقتضی و مناسب باید قاطع تر و 
محکم تر پاسخ گفت تا دشمنان بدانند که ملت 
ما پای آرمان های خود ایستاده و هرگز از آن 
چه که مربوط به عزت و استقاللش باشد کوتاه 

نخواهد آمد.
رئیس دستگاه قضایی تحریم ها را به رغم ایجاد 
برخی مشکالت، فرصتی برای تحریک اندیشه 
ها و سرمایه ها در راستای رشد و تعالی کشور 
دانست و با اشاره به تذکرات مکرر مقام معظم 
رهبری گفت: اقتصاد مقاومتی تدبیر درستی 
است که در کنار توکل و اعتماد به خدا باید از 

سوی مسئوالن و مردم پیگیری شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وقوع 
سیالب در استان های مختلف بویژه در جنوب 
کشور نیز تصریح کرد: توقع عمومی از دولت این 
است که به مشکالت هموطنانی که گرفتار این 
بالیای طبیعی شده اند رسیدگی عاجل کند و 
از آن مهمتر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با کار فنی و 
کارشناسی برای جلوگیری از تکرار آسیب های 

ناشی از بالیای طبیعی است.
وی در عین حال تاکید کرد: بالیای طبیعی 
در همه جای دنیا وجود دارد و در اختیار بشر 
نیست لذا نباید با انتظارات بیش از حد و طرح 
برخی مسائل، این بالیا به ابزاری سیاسی علیه 
دولت تبدیل شود. در عین حال انتظار و توقع 
از دولت محترم این است که با مدیریت صحیح 
اختیار،  در  منابع  و  امکانات  از  بهره گیری  و 
راهکارهای  اتخاذ  و  رسانی  کمک  بحث  در 
پیشگیرانه، مواجهه صحیحی با بالیای طبیعی 

داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین با دعوت از مردم 
در  گرفتار  هموطنان  به  رساندن  یاری  برای 
استان های مختلف تاکید کرد که این اقدام 
دینی، انسانی و اخالقی هیچ منافاتی با انجام 
وظایف توسط مسئوالن ندارد بلکه خود موجب 
تحصیل کماالت و وسیله ای برای تقرب الهی 

است.

رئیس قوه قضاییه:

بزرگترین تدبیر، مقاوم سازی ملت در برابر تحریم هاست
بالیای طبیعی نباید ابزار سیاسی علیه دولت شود

خاتم  هوایی  پدافند  قرارگاه  فرمانده 
االنبیا)ص( گفت: وضعیت دفاعی در پدافند 
هوایی جوابگوی تهدیدها است و این آمادگی 
ایجاد شده  توان داخلی کشور  بر  تکیه  با 

است.
 امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیا)ص( در جمع کارکنان 
این قرارگاه اظهار داشت: ترکیب سامانه های 
بومی پدافند هوایی با نیروی انسانی جوان 

و آموزش دیده درصد اطمینان مناسبی را 
برای دفاع از آسمان کشور ایجاد کرده است.

قرارگاه  این  های  پیشرفت  به  اشاره  با  وی 
در تمام حوزه های ماموریتی پدافند افزود: 
وضعیت دفاعی در پدافند هوایی جوابگوی 
تهدیدها است و این آمادگی با تکیه بر توان 

داخلی کشور ایجاد شده است.
افزود: رزمایش پدافند هوایی در  اسماعیلی 
سال جاری نشان داد که پدافند برای دفاع 

از کشور به تجهیزات بومی خود متکی است 
و نمونه این امر شلیک موفق سامانه موشکی 
تالش بود که توانست اهدافی با سطح مقطع 
راداری بسیار پایین را در ارتفاعی بلند به خوبی 

شناسایی، رهگیری و منهدم کند.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( 
در پایان تصریح کرد : به زودی اخبار خوبی از 
به کار گیری سامانه های جدید پدافندی در 

اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

امیر اسماعیلی:
وضعیت دفاعی در پدافند هوایی جوابگوی تهدیدها است

رضایت  ابراز  عراق ضمن  رئیس جمهوری   
موصل،  آزادسازی  عملیات  پیشرفت  از 
پیش بینی کرد، نیروهای کشورش به زودی 

در این شهر به پیروزی کامل برسند.
معصوم،  فؤاد  ایسنا،  گزارش  به 
ضمن  بیانیه ای  در  عراق  رئیس جمهوری 
در  عراقی  مسلح  نیروهای  تالش  از  تقدیر 
پیشروی های پیروزمندانه در ساحل راست 
به  داعش  کار  کرد،  پیش بینی  موصل، 

زودی در عراق یکسره شود.
وی خاطرنشان کرد، مناطقی که به تازگی 
پاکسازی شدند، برای تحقق پیروزی بسیار 

راهبردی هستند.
فداکاری های  از  تمجید  ضمن  معصوم 
از  پذیرایی  و  حمایت  در  عراقی  نیروهای 
شهروندانی که از جهنم داعش گریخته اند، 
بر ضرورت تالش برای آسیب نرسیدن به 

مردم در جریان جنگ تاکید کرد.
خبری  شبکه  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
ده ها  تازگی  به  عراقی  نیروهای  العالم، 
روستا و منطقه جدید را در اطراف موصل 
آزاد کردند  تروریست های داعش  از دست 
و با شروع مرحله دوم عملیات آزاد سازی 
شده  آغاز  داعش  علیه  شدیدی  حمالت 

است.

روزنامه هاآرتص افشاگری های بیشتری را 
در مورد طرح آمریکا مطرح کرده است؛ 
طرحی که در نشست محرمانه میان وزیر 
رژیم  وزیر  نخست  آمریکا،  سابق  خارجه 
و  مصر  جمهوری  رئیس  صهیونیستی، 
پادشاه اردن سال گذشته میالدی در عقبه 

اردن مطرح شد.
عبری  روزنامه  این  ایسنا،  گزارش  به 
زبان نوشت که بنیامین نتانیاهو، نخست 
جان  با  محرمانه  دیدار  در  اسرائیل  وزیر 
کری، وزیر خارجه سابق آمریکا با حضور 
عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر و 
عبداهلل دوم، پادشاه اردن در سال گذشته 
پیشنهاد  اردن  عقبه  شهر  در  میالدی 
سازهای  و  ساخت   توقف  جهت  طرحی 

اراضی  در  نشین  یهودی  شهرک های 
فلسطینی ها را مطرح کرد و در مقابل آن از 
آمریکا خواست شهرک های یهودی نشین 

در کرانه باختری را به رسمیت بشناسد.
خواهان  نتانیاهو  هاآرتص،  گزارش  طبق 
مشارکت کارآمد کشورهای عربی در طرح 

صلح منطقه ای شده بود.
شامل  نتانیاهو  طرح  که  نوشت  هاآرتص 
حضور نمایندگان برجسته ای از عربستان و 
امارات و دیگر کشورهای عربی در نشست 

علنی سران با وی می شد.
طبق گزارش این روزنامه، نتانیاهو از دولت 
اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا  باراک 
خواسته بود تا ضمانت هایی را برای جلوگیری 
از اقدامات علیه اسرائیل در نهادهای سازمان 

ملل بدهد.

فؤاد معصوم از پیروزی قریب الوقوع 
در موصل خبر داد

افشاگری های هاآرتص از نشست 
محرمانه نتانیاهو با رهبران عرب 



4 گزارشسه شنبه 3 اسفند 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3427

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره 139۵۶03010۶0010۴91  
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
شناسنامه  بشماره  علی  محمد  فرزند  خدام  مختار  آقای  متقاضی  بالمعارض 
2۵صادره از دماوند در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 7۴/۶2 مترمربع پالک 
۵39 فرعی از 110 اصلی واقع در قریه باغ نصرت خریداری از مالک رسمی خانم 
شمسی پدیده 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 1۵  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 : 9۵/11/18
تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/12/03

ث/م الف 937 محمد رحیم پور راینی : رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

 اگهی ابالغ مفاد اجرائیه
به موجب داد نامه شماره  318-93/07/28  محکوم علیه ها مجید عظیمی فرزند 
محمد و محسن کربالیی باقر بروجردی فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ  
28/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته ونیز مبلغ 1۵۵/000ریال و خسارت تاخیر 
از تاریخ 92/8/27 لغایت اجرای حکم در حق محکوم الیه بانک مهر اقتصاد به صورت 
تضامنی و هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی به دادگاه و حق الوکاله وکیل وقف تعرفه 
مصوب در حق محکوم له و نیز پرداخت ۵ درصد از بابت نیم عشر دولتی در حق 
دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 119و118قانون اجرای 
احکام مدنی اگهی میگردد و 10 روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته میشود و بر 
اساس ماده 9 قانون مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه 

نخواهد شد مگر اینکه محل یا اقامت خود را اقدام نماید.
 خ/ م الف   ۱376 رئیس حوزه ۲ شورای حل اختالف ورامین

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره 139۵۶03010۶0011103  
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 براتعلی عباس آبادی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 
۴ صادره از بخش جغتای شهرستان سبزوار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
استاندارد سازی  به پالک 8/2709  )که  اصلی  از 8  فرعی  مربع پالک  متر   200
شده(واقع در قریه جعفر آباد اخوان خریداری از مالکیت محمد قاسم زیاد زن و 
عباسعلی و صفرعلی و هادی شهرت همگی کدخدایی پدیده محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 : 9۵/11/18 تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/12/03

ث/م الف 939 محمد رحیم پور راینی : رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

 رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم سیده خدیجه سید نوری داراي شناسنامه شماره 1-00۴۴۶7-۶30 به شرح 
وراثت  حصر  گواهي  درخواست  شورا  این  از   9۵0۵23/۶۴ کالسه  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید عبداله سید نوری بشناسنامه 19 در 
تاریخ 139۵/12/1 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به : 
املش  از  صادره   ۵03۶ شناسنامه  شماره  به   13۴۵ متولد  جانی  گلرنگ  1-زهرا 

نسبت همسر متوفی
2-سیده خدیجه سید نوری متولد 1373 به شماره شناسنامه ۶30-00۴۴۶7-1 

صادره از کرج نسبت فرزند اناث متوفی
 1730۴۵  -۵ شناسنامه  شماره  به   137۶ متولد  نوری  سید  مهدی  3-سید 

-031صادره از کرج نسبت فرزند ذکور متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. ۵17م/الف
رئیس شعبه 64 شورای حل اختالف ماهدشت

آگهی
علیخانی  به طرفیت خواندگان حسینعلی  دادخواستی  گرمی  داود صالح  خواهان 
خسارت  ومطالبه  ملک  سندرسمی  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  آقاخانی  وعبداهلل 
دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی تهران نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 21۴ 
آیت اهلل کاشانی  بلوار  تهران  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح 
نرسیده به میدان شهرزیبا  _خیابان مخابرات جنب کانون اصالح وتربیت مجتمع 
قضایی شهید مفتح ارجاع  و به کالسه 9۵099821۶3900۶29  ثبت گردیده که 
و وقت رسیدگی آن  139۶/2/2 ساعت 10:00 صبح تعیین شده است  به علت 
مجهول  المکان  بودن خواندگان و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   
آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  
مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از 
نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل 
خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی 

حاضر  گردد 
۱۱0/۱4۱05۲4مدیر دفتر  شعبه ۲۱4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح 
تهران

 دادنامه
تاریخ رسیدگی: 9۵/10/8

شماره پرونده: 9۵00۶33/۶1۴
شماره دادنامه: 9۵/10/13-1389

مرجع رسیدگی:حوزه ۶1۴ شورای حل اختالف منطقه 12-13 تهران
خواهان:اصغر مقرور
تقیان خوانده:فرشته 

بشماره  چک  فقره  یک  وجه  ریال  یکصدمیلیون  مبلغ  ها:مطالبه  خواسته 
9۴/۴/10-1۵۵2/8۶۶90۴/21 به انضمام خسارات قانونی وهزینه وخسارات 

تاخیر تادیه
تقدیم  باال  خوانده  بطرفیت  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان  گردشکار 
داشته که پس از ارجاع به شعبه وثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است 
به  مبادرت  زیر  وبشرح  اعالم  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با 

صدور رای می نماید.
رای شورا

فرشته  طرفیت  به  مقرور  اصغر  خواهان  تقدیمی  دادخواست  خصوص  در 
تقیان بخواسته مطالبه مبلغ یکصدمیلیون ریال وجه یک فقره چک بشماره 
عنوان  به  ایران  ملت  بانک  عهده   9۴/۶/10 تاریخ  به   1۵۵2/8۶۶90۴/21-
اصل خواسته بااحتساب هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه شورا بامالحظه 
دادخواست تقدیمی خواهان وضمایم پیوست آن خصوصا تصویر مصدق چک 
مستند دعوا وگواهی نامه عدم پرداخت از بانک محال علیه اینکه وود اصل 
اسناد دریدوان ظهور دشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان به دریافت وجه 
تشریفات  وجری  االغ  صح  وصف  به  قانونیوی  ویانماینده  وخوانده  دارد  آن 
عدم  بر  داللت  که  دفاعیه  والیحه  حاضرنگردیده  رسیدگی  درجلسه  قانونی 
اشتغال ذمه ایشان نماید ابراز نداشته ودعوی خواهان ومدارک ابرازی ایشان 
را مصون از هرگونه تعرض باقی گذاشته ازسویی هرگاه دین یاتعهدی برعهده 
که  شود  ثابت  آن  مگرآنکه خالف  است  آن  بقای  بر  اصل  شود  ثابت  کسی 
درمانحن فیه دلیل خالفی ارائه نشده است وبربقای دین استصحاب می شود 
وتوجها به عدم تعرض خوانده به دعوای خواهان ومدارک ابرازی ایشان لذا 
به  ومستند  داده  تشخیص  وثابت  صحن  به  مقرون  را  خواهان  ادعای  شورا 
ماده ۵1۵/۵19/۵22/198 ق آ د م ومواد 313/310 قانون تجارت وتبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدورچک وقانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
ریال   1/292/۵00 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  یکصدمیلیون 
لغایت  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  وخسارت  دادرسی  هزینه  بابت 
صادرواعالم  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  تورم  شاخص  وفق  حکم  اجرای 
می نمایدرای صادره غیابی وظرف مهلت 20 روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه وظرف20روز دیگر قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه تجدید 

نظر می باشد.
۱۱0/۱405۲0 قاضی شعبه 6۱4 مجتمع شماره ۱3 شورای حل اختالف تهران

آگهی
خواهان خدایارتر کاشوند دادخواستی به طرفیت خواندگان حسن علی مهدی پور 
قوی دل وپروین فاخر ولیال مهدی پور قوی دل والدن فتحعلی  به خواسته اعتراض 
به عملیات اجرائی تقدیم دادگاه های عمومی تهران نموده  که جهت رسیدگی به 
شعبه 21۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران بلوار آیت اهلل 
کاشانی نرسیده به میدان شهرزیبا  _خیابان مخابرات جنب کانون اصالح وتربیت 
ثبت  به کالسه 9۵099821۶3900۶71   و  ارجاع   مجتمع قضایی شهید مفتح 
تعیین شده  آن  139۶/1/30 ساعت 10:00 صبح  و وقت رسیدگی  گردیده که 
است  به علت مجهول  المکان  بودن خواندگان و در خواست  خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و 
دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا 
خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم 
نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت 

رسیدگی حاضر  گردد 
۱۱0/۱4۱05۲۲مدیر دفتر  شعبه ۲۱4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران

 اگهی ابالغ مفاد اجرائیه
به موجب داد نامه شماره  ۵2۴-93/10/29  محکوم علیه فاطمه اریا نژاد و مهدی 
وارسته و محمد کریم باجمالو و محمد کاظم براتی محکوم است به پرداخت مبلغ  
ونیز مبلغ 1۵۵/000ریال و خسارت  به عنوان اصل خواسته  ریال  پنجاه میلیون 
تاخیر از تاریخ 93/۵/28 لغایت اجرای حکم در حق محکوم الیه بانک مهر اقتصاد 
الوکاله  حق  و  دادگاه  به  تقدیمی  اوراق  و  دادرسی  هزینه  و  تضامنی  صورت  به 
وکیل وقف تعرفه مصوب در حق محکوم له و نیز پرداخت ۵ درصد از بابت نیم 
عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 
119و118قانون اجرای احکام مدنی اگهی میگردد و 10 روز پس از آن به موقع 
اجرا گذاشته میشود و بر اساس ماده 9 قانون مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ با 
اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه محل یا اقامت خود را اقدام 

نماید.
 خ/ م الف   ۱377 رئیس حوزه ۲ شورای حل اختالف ورامین

آگاهی از قوانین، الزمه فعالیت روابط عمومی ها

* محمد طاهری 
 مدرس دانشگاه علمی کاربردی

وقتی از روابط عمومی صحبت می کنیم، در واقع منظورمان مجموعه ای در یک 
سازمان، اداره یا هر مرکزی با کارکرد های مختلف درون سازمانی و برون سازمانی 
است. بخشی که اهداف اصلی آن انجام فعالیت هایی برای معرفی شایسته یک 
سازمان، فعالیت ها و عملکردهایش، برقرای ارتباط مناسب مدیریت سازمان با 

مردم و جامعه هدف، ایجاد حس تفاهم و یکدلی بین افراد سازمان با یکدیگر، مردم و مدیریت آن می باشد.  
سازمانها اعم از دولتی و خصوصی، نگاهی متفاوت به روابط عمومی و وظایفش دارند و بالطبع با همین نگاه هم 
جایگاهی برای بخش روبط عمومی خود در سازمان تعریف می کنند. برخی ادارات و سازمانها جایگاهی رفیع و 
سطح باال برای روابط عمومی خود در نظر می گیرند و روابط عمومی را به عنوان مشاوری ارشد، حتی باالتر از 
سایر بخش های سازمان می بینند. برخی مدیران برای روابط عمومی سازمان و مجموعه خود جایگاهی برابر 
با سایر بخش های سازمان قائل هستند. اما در این بین هم هستند برخی سازمانها که هنوز جایگاهی پایین 
برای بخش روابط عمومی خود قائل هستند و به این بخش اهمیت زیادی نمی دهند و حتی ممکن است آن 

را زیر مجموعه یکی از معاونتها یا بخش های سازمان خود قرار می دهند.
البته در اتخاذ هر یک از این سه نوع نگرش متفاوت به روابط عمومی در سازمانها، نوع سازمان، گستردگی آن 
و میزان تخصص و سلیقه های مدیریتی تاثیرگذار است. اما این نکته بسیار مهم است که روابط عمومی چشم 
و چراغ و آئینه تمام نمای هر سازمانی است به گونه ای که میزان و چگونگی عملکرد آن در معرفی سازمان 
و کارکردش به مردم و برقراری حس تفاهم و همدلی بین مدیریت یک سازمان با کارمندان و مردم تاثیر 
گذار است و در نهایت میزان رضایت و مقبولیت از سازمان را رقم می زند. از این رو مدیران ادارات و سازمانها 
باید ابتدا با یک نگاه علمی و تخصصی مدیران روابط عمومی متخصص، شایسته و توانمند برای سازمان خود  

انتخاب کنند و سپس به روابط عمومی سازمان به عنوان مشاوری ارشد، نگاه ویژه ای داشته باشند.
جایگاه قانون، مقررات و ضوابط در جامعه، جایگاهی مهم و حیاتی است. اجرای قوانین، مقررات و ضوابط رمز 
بقاء و پایداری هر جامعه ای است. قوانین و مقررات تنظیم کننده و نظم دهنده فعالیت افراد، مجموعه ها و 
سازمانها می باشد و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات الزمه پایداری و ثبات در هر جامعه و سازمانی است. 
قوانین و مقررات اعم از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی باید توسط افراد یک جامعه همچنین سازمان 
ها، نهادها و تشکل های آن رعایت شود. در یک جامعه و بالطبع اجزاء آن سازمانها و نهادها و مجموعه ها افراد 
باید اشراف کاملی بر قوانین و مقررات عرصه فعالیت خود و حوزه های مرتبط با موضوع فعالیت خود داشته 

باشند و در راستای فعالیت در چارچوب این قوانین و مقررات و اجرای آن بکوشند. 
از این منظر قوانین و مقررات در حوزه روابط عمومی ها، هدایت گر چگونگی فعالیت در این عرصه می باشد و 
تنظیم کننده فعالیت های روابط عمومی ها در سازمانها، دستگاه ها و ادارات است. از این رو آگاهی از قوانین 
و مقررات حوزه کاری، الزمه فعالیت روابط عمومی ها است. این اطالعات از آنجا الزم و حیاتی است که روبط 
عمومی هر سازمانی به عنوان آئینه تمام نما و چشم و چراغ آن مجموعه باید از هر گونه خطا و اشتباهی به 
ویژه در عرصه فعالیت هایی که نیاز به تبعیت از قوانین و مقررات خاص می باشد، دور باشد  و نباید در فرایند 

فعالیت های حرفه ای خود، دچار نقض قوانین و مقررات شود. 
در این زمینه یادآوری می شود روابط عمومی ها دارای طیف گسترده ای از فعالیت ها می باشند، بسیاری از 
فعالیت های روابط عمومی ها در سازمانها، ادارات و نهادها دارای ضوابط و مقررات خاص خود است و نیاز است 
روابط عمومی یک سازمان و مجموعه بر این قوانین و مقررات اشراف داشته باشد تا در چارچوب آن فعالیت 
نموده و از فعالیت بر خالف ضوابط خودداری کند و سازمان و مجموعه خود را از تبعات ناشی از آن دور سازد. 
ساخت و تولید فیلم، چاپ و انتشار نشریه داخلی، تاسیس پایگاه خبری، انتشار کتاب، برگزاری نمایشگاه ها، 
جشنواره ها، مسابقات علمی و فرهنگی، چاپ بروشور، کاتالوگ و سایر اقالم چاپی، تعامل با خبرنگاران و رسانه 
ها اعم از نشریات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری، ارسال جوابیه، تکذیبیه، اصالحیه و تاییدیه به رسانه 
ها، بهره گیری از رسانه های بین المللی و ... از جمله فعالیت های روابط عمومی هاست که دارای قوانین و 
مقررات خاص خود بوده و روابط عمومی ها باید از این قوانین و مقررات آگاهی داشته و در فرآیند کاری خود 

آنها را رعایت کنند.
 در این راستا تصمیم گرفتم کتاب قوانین و مقررات در روابط عمومی را تالیف و گردآوری نمایم تا هم منبعی 
جامع برای دانشجویان این واحد درسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی باشد و هم به عنوان منبعی کامل 

مورد استفاده و بهره برداری مدیران و کارشناسان روابط عمومی ها قرار گیرد. 

یادداشت

از  یکی  قرائت  ماموران  حضور  با  کنتور  قرائت 
مصرفی  برق  بهای  محاسبه  روش های  ساده ترین 
مختلفی  طرح های  تازگی  به  اما  است،  مشترکان 
برای تسریع وافزایش دقت درفرایند قرائت کنتوردر 

استان البرز به اجرا درآمده است...
از  یکی  قرائت  ماموران  حضور  با  کنتور  قرائت 
مصرفی  برق  بهای  محاسبه  روش های  ساده ترین 
مختلفی  طرح های  تازگی  به  اما  است،  مشترکان 
برای تسریع وافزایش دقت درفرایند قرائت کنتوردر 

استان البرز به اجرا درآمده است.
اندروید  عامل  سیستم  و  تبلت  از  طرح  این  در 
بی سیم  نوری  پراب  از  استفاده  با  و  استفاده شده 
لوازم  با  ارتباط  برقراری  برای  بلوتوث  طریق  از  و 
اندازه گیری بهره گرفته می شود واین امر پس از طی 
به صورت  الزم  موفقیت  و کسب  آزمایشی  مراحل 

گسترده اجرا شده است.
ثبت موقعیت جغرافیایی ماموران

توزیع  شرکت  مشترکان  خدمات  و  فروش  معاون 
انواع گزارش ها  به ثبت  اشاره  با  استان  نیروی برق 
سیستم  این  در  می گوید:  قرائت  ماموران  توسط 
حضور  بدون  اطالعات  دریافت  و  ارسال  امکان 
بدون  و  آنالین  صورت  به  کار  محل  در  ماموران 

محدودیت زمانی و مکانی انجام می شود.
جغرافیایی  موقعیت  ثبت  پور«  مردان  »سعید 
به  وابستگی  کاهش  و   GIS طریق  از  ماموران 
دستگاه های قرائت قبلی را از دیگر مزیت های این 
طرح عنوان می کند و می افزاید: در گذشته این طرح 
بدین  داشت،  قرار  خاص  شرکت های  انحصار  در 
)دستگاه  مامور  هندهلد  دستگاه  وقتی  که  معنی 
کنتور خوان دستی( با مشکل روبه رو می شد، برای 
ادامه قرائت با صرف زمان بیشتر این دستگاه باید 
توسط شرکت پیمانکار مورد تعمیر قرار می گرفت تا 

امر قرائت انجام پذیرد.
می کند:  اظهار  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
خدمات  فرهنگ  می دهد  نشان  موجود  آمارهای 
استفاده  با  البرزی  شهروندان  بین  در  الکترونیکی 
 ATM موبایل،  از جمله  غیرحضوری  روش های  از 

تلفن بانک، POS واینترنت توسعه یافته است.
سهولت در ارائه خدمات

توزیع  شرکت  مشترکان  خدمات  امور  کارشناس 
نیروی برق استان سهولت در ارائه خدمات و صرفه 
جویی در وقت و هزینه مشترکان را از اهم اهداف 
اجرای این طرح عنوان می کند و می افزاید: در طرح 
مزبور پس از قرائت کارکرد کنتور، از طریق تبلت )با 
آنی صورت حساب،  اندروید( و چاپ  عامل  سیستم 
بهای برق مصرفی توسط پرینترهای سیارکمری که 
به  صورت حساب  هستند،  مرکزی  سرور  به  متصل 
صورت آنی صادر و تحویل مشترک داده می شود 

و از مراجعه مجدد مامور قرائت جلوگیری می شود.
سیستم،  کاربری  سرعت  افزایش  وفاپور«  »علی 
کاهش هزینه های اجرایی، وصول سریع تر مطالبات، 
کاهش دوره وصول مطالبات و کاهش هزینه نیروی 
اضافه  و  برمی شمرد  این طرح  مزایای  از  را  انسانی 
تبلت  با  کنتور  قرائت  این طرح ها  از  یکی  می کند: 
کنتور  چشمی  روی  که  است  بلوتوثی  رابط های  و 
طریق  از  پراب  شدن  روشن  با  و  می شود  نصب 
بلوتوث ارتباط برقرار می شود و از طریق گوشی با 
انتخاب گزینه قرائت با پراب، قرائت صورت می گیرد 
و پس از آن، مامور قرائت در صفحه گوشی گزینه 
محاسبه را انتخاب می کند و سپس نرم افزار شروع 
به محاسبه کارکرد و مبلغ می کند و صورت حساب 

چاپ می شود.
وی ادامه می دهد: اگرچه در این روش باز هم حضور 
ماموران قرائت در محل نصب کنتور الزامی است، اما 
باعث قرائت صحیح کنتور می شود و از اشتباهات 
پیش  کنتور  ارقام  چشمی  قرائت  در  که  رایجی 

می آید، جلوگیری می شود.
این  به  کنتور  اطالعات  برداشت  می گوید:  وفاپور 
نصب  محل  در  قرائت  ماموران  بیانگر حضور  روش 

کنتور است و باعث حذف هزینه های قرائت مجدد 
ناشی از اشتباهات ماموران می شود.
قرائت از راه دور

کنتور  قرائت  برای  می دهد:  ادامه  کارشناس  این 
صنعتی  مشترکان  ویژه  به  پرمصرف  مشترکان 
کردن  مجهز  کنتور  قرائت  طر ح های  از  دیگر  یکی 
کنتورهای برق مشترکان صنعتی از جمله واحدهای 
نساجی، کاشی و سرامیک و فوالد استان به سیستم 

قرائت از راه دور است.
به  واحدها  این  کنتور  اطالعات  می گوید:  وفاپور 
صورت آنالین و دقیق بدون مراجعه ماموران قرائت 
کنتور، برداشت و برای مشترک صورت حساب صادر 
می شود. در روش قرائت چشمی اگر در زمان قرائت 
از سوی مامور اشتباهی در قرائت رخ دهد،  کنتور 
این  مصرفی  برق  بهای  هزینه  در  بسیاری  تاثیر 
واحدها خواهد داشت. از این رو قرائت از راه دور با 
دقت بیشتری از بروز این مشکل جلوگیری می کند. 
جای  به  بدهکار  مشترکان  به  صوتی  پیام  ارسال 
اخطارهای کاغذی که در گذشته صادر می شد، یکی 

دیگر از برنامه های شرکت توزیع برق استان است.

مزایای این طرح
توزیع  شرکت  مشترکان  خدمات  امور  کارشناس 
تسهیل  برای  می کند:  تصریح  استان  برق  نیروی 
در پرداخت قبوض، سامانه ۵0001۵21 راه اندازی 
شده است. این سامانه یکی از سامانه های پرداخت 
پرداخت  امکان  که  است  برق  قبوض  غیرحضوری 

قبوض را از طریق تلفن ثابت فراهم می کند.
می کند:  اضافه  مشترکین  خدمات  امور  کارشناس 
طرح های  اجرای  با  نزدیک  آینده  در  امیدواریم 
برق  هزینه  پرداخت  و  قبوض  صدور  برای  مختلف 
پرداخت  و  کاغذی  قبوض  صدور  به  نیاز  مصرفی، 
حضوری نباشد و مراجعه حضوری به حداقل برسد. 
آلوده  از  و  کاغذ صرفه جویی  در مصرف  همچنین 

شدن محیط زیست جلوگیری شود.
قرائت  مامور  حضور  هنوز  اگرچه  می افزاید:  وی 
کنتور و صدور قبض براساس قرائت کارکرد کنتور 
در استان متداول است، اما شرکت توزیع برق استان 
روش های مختلفی را برای افزایش سرعت، دقت و 

صحت قرائت کنتور در دست اجرا دارد.

صرفه جویی در زمان و هزینه
با  قرائت  ماموران  می کند:  اظهار  کارشناس  این 
کنتور طی  قرائت  را جهت  زیادی  فواصل  هندهلد 
می کردند و سپس بعد از چند روز باز همین فاصله 
را برای توزیع صورت حساب طی می کردند که این 
موضوع از نظر زمان و هزینه مقرون به صرفه نبود. به 
طور مثال مامور منطقه دیزین واقع درجاده چالوس 
مسافت  کنتور  قرائت  برای  کیلومتر   100 باید 
بعد همین  روز  نیز چند  و  را طی می کرد  طوالنی 

مسافت را برای توزیع صورت حساب می پیمود.
وی می افزاید: اما در روش قرائت و چاپ در محل 
انجام  قرائت  نوبت  یک  محل  در  مامور  )تبلت( 
صورت حساب  چاپ  محل  در  بالفاصله  و  می دهد 
مختصات  تبلت  با  قرائت  روش  در  می شود.  انجام 
جغرافیایی مشترکان ثبت می شود، چنانچه ماموران 
و  باشند  داشته  فاصله  کنتور  نصب  واقعی  از محل 
بخواهند به صورت صوری قرائت کنند، این دستگاه 

از قرائت ممانعت می کند.
نام  به  قسمتی  این سیستم  در  می دهد:  ادامه  وی 
مشترک  اطالعات  همه  که  دارد  وجود  مشترکان 
کد  بخواهند  مشترکان  چنانچه  و  است  شده  ثبت 
تغییر  را  خود  موبایل  شماره  یا  ملی  کد  و  پستی 
راحتی  به  دهند،  انجام  مسیر  اصالح  یا  و  دهند 

توسط ماموران قابل انجام است.
های  تردد  هزینه های  کاهش  از  پایان  در  وفاپور 
افزایش  و  زمان  در  جویی  صرفه  و  شهری  درون 
رضایت مشترکان به عنوان دیگر مزایای این طرح 

یاد می کند.
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ثبت9وشناسه  بشماره  رازی  روستایی  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  ملی1۴00۵2072۴2به 
قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  اتخاذشد:سمت  ذیل  مورخ139۴/12/1تصمیمات 
هیئت  ملی191120۶0۴۴رئیس  شماره  به  گردیدند:سعیدمحمدیان  تعیین  ذیل 
مدیره  هیئت  رئیس  ملی1911۵۵۵8۶3نائب  به شماره  محمدیان  وصادق  مدیره 
ومسلم محمدیان به شماره ملی 1910۶329۴۵ منشی هیئت مدیره.هادی عرفانی 
اصل به شماره ملی به سمت مدیرعامل خارج ازاعضای هیئت مدیره برای مدت 
شرکت  برای  ایجادتعهدی  که  چکها،قراردادهاواسنادواوراقی  گردید.کلیه  تعیین 
مینمایدتمام ویاقسمتی ازحق شرکت رامنتفی سازدوبه استثنای مواردی که هیئت 
مدیره بمنظوراداره امورجاری شرکت ترتیب خاصی داده باشدپس ازتصویب هیئت 
بامهرشرکت ودرغیاب رئیس  توام  باامضاء رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل  مدیره 
فقط  شرکت  عادی  اوراق  معتبرخواهدبودولی  رئیس  باامضاءنائب  مدیره  هیئت 
رئیس  امضاء  به  که  مدیره  هیئت  صادرخواهدشدمگرمراسالت  مدیرعامل  باامضاء 
هیئت مدیره صورت خواهدگرفت.باثبت این مستندتصمیمات تعیین دارندگان حق 
امضاء،انتخاب وتعیین سمت هیئت مدیره،تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط 
متقاضی درسوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودرپایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
میررضامهرعلیدادی-اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت 
هاوموسسات غیرتجاری رامهرمز

ابالغ وقت رسیدگی
خواهان مدیریت شعب بانک سپه منطقه چهارمحال وبختیاری به مدیریت آقای 
سعید منصوریان طبائی با وکالت خانم مریم کوثری دادخواستی به طرفیت آقای 
وجه  ومطالبه  خواسته  تامین  خواسته  به  علی  فرزند  چالشتری  اسحقی  مهدی 
قرارداد تا تاریخ 139۵/08/30وخسارت تأخیرتأدیه به انضمام کلیه خسارات وارده 
اعم ازهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل به مبلغ ۴3/000/000 ریال تقدیم دادگاه 
شعبه هفتم حقوقی شهرکرد نموده که به کالسه 9۵0۵۶3 ح/7 ثبت گردیده است 
وبه علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی میشود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطالع 
وضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  مراجعه ضمن  دفتردادگاه  به  آن  ازمفاد 
درجلسه رسیدگی مورخ 139۶/02/03 ساعت 9/30 جهت رسیدگی حاضر گردد.
امانی – مدیردفتر شعبه هفتم حقوقی دادگستری شهرکرد

متن آگهی
درپرونده شمارگان:9309983822۴00187 حسب شکایت آقای ذوالفقار رسولی 
بهرامی  رضوی،محمدعلی  رئیسی،مصطفی  رامین  آقایان:  علیه  کهزاد  فرزند  پور 
مأمورین  به  نقلیه،توهین  ی  وسیله  با  ربایی  آدم  به  متهم  به  داوودی  ومحمد 
افراسیاب  فرزند  داوودی  محمد  آقای  اینکه  باشند.نظربه  خمرمی  دولت،شرب 
متواری بوده با توجه به صدور قراررسیدگی غیابی دراجرای تبصره ی 1 ماده ی 
39۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وقت رسیدگی برای روز یک شنبه 
مورخه ی 139۶/01/27 ساعت 08/30 صبح تعیین گردیده است. مقرراست جهت 
دفاع ازاتهام انتسابی درشعبه ی اول دادگاه کیفری یک شهرکرد حاضرودرصورت 

عدم حضوردادگاه به صورت غیابی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
حیدرحسنی – مستشار شعبه ی اول دادگاه کیفری یک شهرکرد

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

آقای علی دشتی فرزند احمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 1۶2 
فرعی از یک اصلی جوانرود  واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زرده بید وبنگه که از 
آقایان محمد دشتی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 
9۵ – 3۶ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی 
برابر رأی شماره 139۵۶031۶007001۶۴۶ مورخ 23 / 10  / 139۵ ، حکم به صدور 
سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 2۵ / ۴۴  متر مربع به نام آقای علی دشتی 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان اخوان نادری ومیرزایی می باشد 
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام  آقای  علی دشتی صادر 

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

تاریخ انتشار اول  18  /  11  / 139۵  تاریخ انتشار دوم 3  /  12  /  139۵  

تحول در خدمت رسانی به مشتركان برق
* زهرا کمره ای
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 مفقودی
سند مالکیت خودروی سواری پژو ۴0۵ نقره ای مدل 138۵ به شماره پالک  ایران 
21 -21س۵۴۴  و شماره موتور 12۴8۵1121۵۴ و شماره شاسی 2۴227378 
به نام اقای عبدالرضا میری فرزند محمد ابراهیم بشماره شناسنامه 2۵0 صادره از 

ورامین ورامین مفقود گردیده و از درجه ی اعتبار ساقط می باشد .

آگهی مفقودی
-72 ایران  انتظامی  شماره  به   138۴ مدل   20۶ پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه 
۵11ج22 و شماره موتور 10FSS1۴97۴۵02 و شماره شاسی 0019807۴03 

به نام ابراهیم امیدیان راد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی موضوع ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
آقای  شماره۶01۶-9۵مورخ9۵/10/22تصرفات  برابررای  فاقدسندرسمی  های 
دارای  فرزندگرنوت  ازشادگان  صادره  سه  شناسنامه  بشماره  باوی  عبدالکریم 
کدملی شماره1899۶۶23۵9نسبت به یکباب ساختمان به مساحت300مترمربع 
درقسمتی ازششدانگ پالک2701و2۶98و2۶97واقع دربخش2اهوازاخبار خروجی 
ازمحمدرضامرعشی منجربصدوررای گردیده برابرماده3قانون مزبورمراتب دردونوبت 
به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات 
مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت 
نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضایی  مقامات  به 
ثبت  درموعدمقرراداره  اعتراض  وصول  عدم  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تحویل 
م.الف)۵/۴92۶(                                                                      شماره  خواهدنمود.       بصدورسندمالکیت  اقدام  برابرمقررات 

تاریخ انتشارنوبت اول:139۵/12/3 تاریخ انتشارنوبت دوم:139۵/12/18
نصرت اهلل-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

دادنامه 
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   101 شعبه   9۵09982882۵0033۴ کالسه  پرونده 

اسالمشهر ) 101 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9۵0997288۶102083 
شاکی: آقای یوسف عبدی  فرزند غالمرضا به نشانی تهران اسالمشهر واوان بلوار مطهری 

برج پرناز واحد۵ 
متهم : آقای پوریا گرجی  فرزند عبداله به نشانی مجهول المکان 

اتهام ها :  1- ضرب و جرح عمدی   2- توهین 
رای دادگاه 

درخصوص اتهام آقای پوریا گرجی فرزند عبداله مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی 
وتوهین دادگاه ازتوجه به کیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر. 
شکایت شاکی . گواهی پزشکی قانونی . گزارش مرجع انتظامی . اظهارات مطلعین . 
عدم دسترسی به متهم علی رغم نشر آگهی و رعایت انتظار کافی وسایر قرائن موجود 
در پرونده بزه انتسابی نامبرده را محرز دانسته ومستندا به مواد ۴۶2-۴۵0-۴۴9-۴۴8-
۴88-709-71۴ قانون مجازات اسالمی وماده ۶08 قانون تعزیرات . رای بر محکومیت 
متهم به پرداخت دیات وارش های ذیل به نسبت دیه کامل یک فرد مسلمان به میزان 
یک صدم بابت سائیدگی حارصه قدام ساعد چپ وخلف بازوی راست. چهارونیم هزارم 
بابت کبودی ریلی خلف قفسه صدری راست وپهلوی چپ وکتف چپ . یک ونیم هزارم 
بابت کبودی قسمت میانی کمر . یک درصد بابت جراحت حارصه سطح خارجی لب 
تحتانی . یک درصد بابت جراحت ونیم صدم بابت ارش کبودی وتورم گیجگاهی چپ 
درحق شاکی ظرف مدت یکسال از زمان وقوع جرم وتحمل سی ضربه شالق تعزیری 
صادر واعالم می گردد. رای صادره غیابی بوده ودرمدت بیست روز پس ازابالغ قابل 

واخواهی دراین محکمه خواهد بود.م/الف 2۵83  شماره بایگانی شعبه : 9۵138۶ 
رئیس شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو اسالمشهر – کشفی 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

به خوانده: ولی خورشیدوند   
کالسه پرونده :  ۶78/2/9۵    وقت رسیدگی :  یکشنبه    9۶/1/20   ساعت : 1۶:00   
خواهان : مهدی خوش رو       خوانده : ولی خورشیدوند     خواسته : مطالبه طلب   
خواهان دادخواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه  شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و به علت 
مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
72 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده 
محسوب ودادگاه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعد ابالغی به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود. م/ الف 2۶02  
مدیر دفتر شعبه ۲ شورای حل اختالف اسالمشهر 

احضاربرای تفهیم اتهام
درخصوص شکایت داود صمصامی علیه فتحعلی کربالئی علی فرزند خدامراد مبنی 
دراین شعبه  انتسابی  اتهام  از  دفاع  فوق جهت  مقرر  غیر درمهلت  مال  فروش  بر 

حاضرشوید.م/الف 2۵81    شماره بایگانی شعبه : 9۵0۶2۵ 
بازپرس شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان اسالمشهر – رسول عابد 

آگهی حصروراثت
ازرامهرمزدرخواستی  پدرخونکاربشناسنامه3صادره  نام  عبدالستارکمائی  آقای 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که برادرم مرحوم نادرکمائی 
فوت  رامهرمزاقامتگاه  تاریخ138۴/9/2۴درشهرستان  ازرامهرمزدر  بشناسنامه3صادره 
ورثه اش عبارتند از1-متقاضی عبدالستارکمائی فرزند خونکاربه شناسنامه 3وکدملی1
911۵98929متولد133۴/11/2   2-محمد جواد کمائی فرزندخونکار به شناسنامه۵و
کدملی1911۵9۵۵71متولد1332/1/1)برادران متوفی(3-پروین کمائی فرزند خونکار 
به شناسنامه 322وکدملی1910731031متولد13۴2/3/3    ۴-قدم خیر کمائی فرزند 
خونکاربه شناسنامه ۵وکدملی1911۶03371متولد1337/1/3    ۵-فاطمه کمائی فرزند 
خونکاربه شناسنامه3وکد ملی1911۵91312متولد1329/3/1   ۶-خیری کمائی فرزند 
خونکاربه شناسنامه7 وکدملی1911۶2892۵متولد13۴۵/1/10)دخترا ن متوفی(7-
خورشید موزرمی فرزند یوسف به شناسنامه131وکدملی1911۶700۴2متولد13/۴/2
۵7    8-خاوربی دارفرزند نامداربه شناسنامه 3۵9وکد ملی۴819۴3333۴متولد8/2۴

/13۴9)زوجات متوفی(والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.شماره م.الف)12/۵81(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  صادره  برابرآراء 
شادگان  ملک  ثبت  حوزه  مستقردرواحدثبتی  فاقدسندرسمی  های  وساختمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان قابل محرزگردیده است به منظوراطالع عموم 
به  نسبت  اشخاص  که  شوددرصورتی  می  فاصله1۵روزآگهی  به  دردونوبت  مراتب 
انتشاراولین  توانندازتاریخ  باشندمی  داشته  اعتراضی  متقاضی  صدورسندمالکیت 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت 
نمایند. تقدیم  قضایی  مراجع  خودرابه  اعتراض،دادخواست  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است  بدیهی 
خرمشهر1-پالک3فرعی  پنج  بخش  صادرخواهدشد.ناحیه18شادگان  سندمالکیت 
صادره  شناسنامه۵2۶7  البوخنفرنیافرزندخنفربشماره  مصطفی  آقای  از۵7-اصلی 
ازشادگان ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت100/۵۵مترمربع-بموجب رای شماره 
البوغبیش)ناصری(2- ازمالک رسمی سعدون  139۵۶031700200۴2۵3خریداری 
شناسنامه3388صادره  بشماره  فرزندذیاب  البوجنام  علی  آقای  پالک9۶-اصلی 
رای  بمساحت208/31مترمربع-بموجب  ساختمان  یکباب  ازخرمشهرششدانگ 
شماره139۵۶031700200۴۶23خریداری ازمالک رسمی مهدی ناصری.3-قسمتی 
شناسنامه702۴  بشماره  فرزندمهدی  عبدالخذریرحی  آقای  ازپالک1۴0-اصلی 
بمساحت1۵9/03مترمربع-بموجب  ساختمان  یکباب  ششدانگ  ازشادگان  صادره 
البوبندر.۴- کریم  رسمی  ازمالک  شماره 139۵۶031700200۴307خریداری  رای 
بشماره  فرزندفنیان  عربی  عبدالرضااحمدی  آقای  ازپالک178-اصلی  قسمتی 
شناسنامه۵123صادره ازشادگان ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت272/۴0مترمربع-

ازمالک  خریداری  شماره139۵۶031700200۴380  اصالحی  رای  بموجب 
مطوری  احمدی  خلیل  آقای  ازپالک2۵9-اصلی  ناصری.۵-قسمتی  مهدی  رسمی 
فرزندمحمدسعیدبشماره شناسنامه3211صادره ازآبادان ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت170/80 مترمربع-بموجب رای شماره139۵۶031700200۴008خریداری 
عساکره  نعیمه  خانم  البوبندر.۶-پالک321-اصلی  کریم  رسمی  ازمالک 
ساختمان  یکباب  ششدانگ  ازآبادان  شناسنامه1938صادره  بشماره  فرزندیراح 
بمساحت1۵1/2۵مترمربع-بموجب رای شماره139۵۶031700200۴7۴7 خریداری 
عساکره  علی  آقای  ازپالک3۶7-اصلی  البوبندر.7-قسمتی  عباس  رسمی  ازمالک 
ساختمان  یکباب  ششدانگ  ازشادگان  شناسنامه7۵2صادره  بشماره  فرزندحویچم 
بمساحت2۵0/01 مترمربع-بموجب رای شماره139۵۶031700200۴237خریداری 
خرمشهر8-قسمتی  پنج  بخش  ناحیه19شادگان  ناصری.  زکیه  رسمی  ازمالک 
بشماره شناسنامه10۶۶صادره  فرزندحمود  آقای حمیدغبیشاوی  ازپالک18۶-اصلی 
رای  بمساحت21۵/3۶مترمربع-بموجب  ساختمان  یکباب  ششدانگ  ازشادگان 
البوبندر. عباس  رسمی  ازمالک  شماره139۵۶0317002003۶۶7خریداری 
بشری  غانم  آقای  خرمشهر9-پالک۶-اصلی  پنج  بخش  ناحیه20شادگان 
ساختمان  یکباب  ازخرمشهرششدانگ  شناسنامه319صادره  بشماره  فرزندعلوان 
بمساحت۶21/02مترمربع-بموجب رای شماره 139۵۶031700200۴08۴خریداری 
فرزندحسن  سیاهپوش  علی  آقای  ناصری.10-پالک1۴-اصلی  زکیه  رسمی  ازمالک 
ساختمان  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دودانگ  ازشادگان  شناسنامه27صادره  بشماره 
بمساحت1818/20مترمربع-بموجب رای شماره139۵۶031700200۴08۵خریداری 
خرمشهر11-قسمتی  پنج  بخش  ناصری.ناحیه2۵شادگان  زکیه  رسمی  ازمالک 
شناسنامه1۵7صادره  بشماره  فرزنددلی  اصل  احمدسلیمان  آقای  ازپالک۴2-اصلی 
رای  بمساحت20۶/۶2مترمربع-بموجب  ساختمان  یکباب  ازخرمشهرششدانگ 
سیدناصرموسوی.                                                                                                                                 رسمی  ازمالک  شماره139۵۶031700200۴009خریداری 

تاریخ انتشارنوبت اول:9۵/12/3 تاریخ انتشارنوبت دوم:9۵/12/18
علیرضاآل خمیس-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شادگان

آگهی ابالغ 
دادخواست وضمائم وقت دادرسی

بارون  حاج  باصدی  رامهرمز-روستای  ساکن  فرزندهادی  محمودگرامی  آقای 
خودروسمندسواری  دستگاه  سندیک  انتقال  به  الزام  خواسته  به  دادخواستی 
ساکن  غیاثوندفرزندرمضانعلی  روتیوند  ولی  طرفیت  ایران2۴-8۴۶ل۵۶به  بشماره 
وبرای  ثبت  کالسه73۶/2/9۵حقوقی  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  المکان  مجهول 
مجهول  خوانده  وچون  است  گردیده  وقت  تعیین  روز9۶/1/19ساعت11صبح 
انتشارآگهی  وسیله  به  که  تقاضانموده  خواهان  درخواست  بنابه  باشد  می  المکان 
مدنی  دادرسی  آئین  ماده73قانون  کثیراالنتشاروفق  های  ازروزنامه  دریکی 
مصوب1371آگهی شودکه ازمفاددادخواست درروزوساعت معین رسیدگی خوانده 
حضوردرشورا  عدم  حاضرشودودرصورت  رسیدگی  شوراجهت  گردد.ودراین  مطلع 

غیابارسیدگی وصدورحکم مقتضی راصادرخواهدنمود.     شماره م.الف)12/۵83(
حسن رئیسی زاده-قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

دادنامه
پرونده کالسه 9۵099838۴۴900022 شورای حل اختالف شماره 9 شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره 9۵099738۴۴9002۴۶ 
خواهان: بانک انصاربا مدیریت آقای آیت اله ابراهیمی با وکالت خانم مریم کوثری 
فرزند علیرضا به نشانی شهرکرد - چهارراه فصیحی – نبش خیابان سعدی – پالک 

۴۴۶ طبقه اول – ساختمان ملک پور.
خواندگان: 1.خانم زری هاشمی حسن آبادی 2.آقای حمید جمشیدیان همگی به 

نشانی مجهول المکان.  خواسته: مطالبه.
گردشکار: خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا ثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت فوق 
محتویات  به  توجه  وبا  است  زیرتشکیل  کننده  امضا  بتصدی  حوزه  مقرر   / العاده 
پرونده پس ازاخذ نظریه کتبی اعضا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح زیرمبادرت 

به صدور رأی می نماید.
رأی شورا

درخصوص دعوای خانم مریم کوثری به وکالت ازبانک انصاربا مدیریت آقای آیت 
صادرکننده  عنوان  به  آبادی  حسن  هاشمی  زری  خانم  طرفیت  به  ابراهیمی  اله 
مبلغ  برمطالبه  مبنی  چک  ظهرنویس  عنوان  به  جمشیدیان  حمید  وآقای  چک 
9/۵00/000 تومان بابت وجه یک فقره چک به شماره 7۶8928 به عهده بانک 
تجارت به انضمام کلیه خسارات قانونی وخسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسی وحق 
الوکاله وکیل، با توجه به رونوشت مصدق چک، گواهی نامه عدم پرداخت ازناحیه 
بانک محال علیه ونظربه اینکه اصل سند مربوطه درید خواهان حکایت ازمدیونیت 
خواندگان وظهوردراشتغال ذمه ایشان دارد ونظربه اینکه دلیلی ازسوی خواندگان 
مبنی برپرداخت وجه چک ارائه نگردیده است. لذا با استصحاب دین ومستندا به 
ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف ومواد 311،310،2۴9 و313 ازقانون تجارت 
وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدورچک 
ومواد ۵19،198 و ۵22 ازقانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی 
وخسارت  خواسته  اصل  بابت  تومان   9/۵00/000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان 
مبلغ  وپرداخت  حکم  کامل  اجرای  زمان  تا  چک  سررسید  ازتاریخ  تأخیرتأدیه 
۶۶۴/۵00 تومان به عنوان خسارات دادرسی درحق خواهان صادرواعالم می گردد. 
رأی صادره غیابی است وظرف مهلت 20 روز پس ازابالغ قابل واخواهی درهمین 
شعبه و پس ازآن ظرف مهلت 20 روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی 

حقوقی شهرکرد می باشد./ر
نوید فاطمی سوق – قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف شهرکرد

سن اعتیاد کاهش داشته است

مخدر، سن  مواد  با  مبارزه  ستاد  آموزش  و  تحقیقات  دفتر  مدیرکل 
۵8 درصد از معتادان کشور را کمتر از 3۴ سال عنوان کرد و گفت: 
نشانه  روی سیستم هوشمند اعتیاد به سمت نوجوانان و جوانان است.

از  درصد   37 افزود:  گرگان  در  خبرنگاران  جمع  در  صرامی  حمید 
دکترا  و  لیسانس  فوق   لیسانس،  دیپلم،  فوق  مدرک  دارای  معتادان 

هستند که نشان می دهد اعتیاد فقط مربوط به بی سوادها نیست. 
وی تصریح کرد: 21 درصد معتادان در محیط های صنعتی مشغول به 
کار بوده و نشانگر این است که اعتیاد تنها شامل افراد بیکار نمی شود. 
صرامی؛ همچنین ۶۴ درصد معتادان را افراد متاهل بیان کرد و ادامه 
داد: ایران تنها کشوری است که میزان گرایش افراد متاهل به مواد 
مخدر از مجردها بیشتر است و این گرایش ناشی از فقدان رضایت 

عاطفی، جنسی و اقتصادی در خانواده است. 
وی اضافه کرد: در مجموع دغدغه روزانه افراد متاهل معتاد و خانواده 
های آنها که تعداد هفت میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می 

شوند، مصرف مواد مخدر است. 
یک  مخدر  مواد  افزود:  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  کل  دبیر  مشاور 
اولین آسیب و  تهدید چند وجهی است و بیش از 90 درصد مردم 
جدی ترین آسیب اجتماعی را اعتیاد و مواد مخدر می دانند و مقام 
معظم رهبری نیز اولین اولویت کشور را مبارزه با مواد مخدر اعالم 

کرده اند. 
وی اظهار داشت: هیچ قشری از این تهدید اجتماعی مصون و ایمن 
نیست، زیرا مساله اعتیاد امروز وارد مدارس، خانواده ها، دانشگاه ها 

و محیط های صنعتی و محله های شهری و روستائی شده است. 
به گفته وی؛ در حوزه اعتیاد با چند رویکرد در کشور مواجه هستیم 
که برخی نگاه حداقلی نسبت به آن دارند که این خود ترویج دهنده 
اعتیاد است و به جامعه زیان وارد می کند و نگاه دیگر این بوده که 
ناکارآمدی نظام را نشان دهند که این با توجه به آمارها اشتباه است 

و یک رویکرد توجه به همه ابعاد این آسیب است. 
اعتیاد  به  گرایش  در  موثر  عوامل  که  داشت  اظهار  همچنین  وی 
از  رهائی  و  لذت طلبی  تفریح،  اجتماعی کشور؛  در طبقات مختلف 
›اختالالت خلق فردی‹ است که 23.۶ درصد جمعیت 1۵ تا ۶۴ سال 
جامعه دارای یکی از این اختالالت بوده که زمینه ساز تجربه اولین 

مصرف مواد شده است. 

رضایت 80 درصدی مردم 
از طرح تحول نظام سالمت

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت ، درمان و 
آموزش پزشکی با اشاره به رضایت 80 درصدی مردم از طرح تحول 
تجربیات  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاههای  که  گفت  سالمت  نظام 
اجرای طرح تحول نظام سالمت را درحوزه کاری خود ثبت می کنند.
محمد حسین ساالریان زاده ، هدف از این کار را اجرا بهتر و بهینه 
تر این طرح نوین در کشور و تبادل تجربیات میان دانشگاههای علوم 

پزشکی برشمرد.
وی گفت که وزارت بهداشت برای این منظور یک سامانه جامع راه 
اندازی و تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور را موظف کرده است 
نقاط ضعف و قوت طرح تحول نظام سالمت را ثبت و راهکارهای خود 

را برای حل نواقص ارائه کنند.
او ادامه داد : در اجرای طرح تحول نظام سالمت برخی از استان ها به 
دستاوردهای خوبی رسیده اند که از تجربیات موفق آنان دیگر استان 

ها باید بهره گیرند.
به  دستیابی  برای  خطا  و  آزمون  زمان  دیگر   : گفت  زاده  ساالریان 
توسعه و اجرای طرح ها بویژه در حوزه سالمت گذشته است و اگر 
در طرح تحول نظام سالمت استانی با یک چالش مواجه شد ، دیگر 
دیگر  تجربیات  از  استفاده  و  چالش  این  شناسائی  با  باید  ها  استان 

استان ها ، اجازه ندهند همان چالش برایشان تکرار شود.
وی افزود : با راه اندازی سامانه جامع ثبت تجربیات به طور قطع ما از 

تجربیات موفق همکاران استفاده مطلوب خواهیم کرد.
 : بهداشت گفت  اداری وزارت  رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول 
طرح تحول نظام سالمت از جمله اقدامات بسیار ارزشمند دولت تدبیر 
و امید است که آثار ارزشمندی در کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه 

سالمت برای مردم ایران به همراه داشته است.

حوادث ترافیکی سومین
 علت مرگ در کشور

همه  گفت:  بهداشت،  وزارت  درمان  معاون 
رایگان  صورت  به  ترافیکی  حوادث  مجروحین 
هزار   700  ،9۴ سال  در  و  می شوند  درمان 
رایگان  صورت  به  را  ترافیکی  حوادث  پرونده 

پوشش دادیم.
بهداشت  وزارت  درمان  معاون  آقاجانی  محمد 
در نشست خبری که به مناسبت هفته سالمت 
ثانیه  برگزار شد، گفت: در جهان هر ۶  مردان 
یک نفر در اثر حادثه فوت می کند و مرگ ناشی 
و  ایدز  از  ناشی  مرگ های  برابر   1.7 حادثه  از 
ماالریا است و می توان گفت حوادث مسئول 9 

درصد کل مرگ و میرها هستند.
مرگ های  از  درصد   ۵0 از  بیش  افزود:  وی 
تا ۴۴ سالگی در  از حوادث در سن 1۵  ناشی 
کشورهایی با درآمد کم و متوسط اتفاق می افتد. 
در مقایسه ای که بین مرگ های ناشی از حوادث 
و سه بیماری عفونی مهم انجام شد حوادث رتبه 

اول را پیدا کرد.
از  ناشی  مرگ های  بیشترین  گفت:  آقاجانی 
می شود  مربوط  ترافیکی  حوادث  به  حوادث 
به  مربوط  حوادث  از  ناشی  مرگ  کمترین  و 
از زنان به  برابر بیش  جنگ ها است؛ مردان دو 

علت حوادث فوت می کنند.
کرد:  اضافه  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
به  ابتدا  حوادث  از  ناشی  مرگ های  مردان  در 
و  می شود  مربوط  خودکشی  سپس  و  ترافیک 
ترافیک  به  از حوادث  ناشی  زنان مرگ های  در 
ما  کشور  در  است.  مربوط  بلندی  از  سقوط  و 
نیز حوادث غیرعمدی 11.۵ درصد علت مرگ 
و میرها هستند و حوادث عمدی 2 درصد این 

علت ها را تشکیل می دهند.

21 درصد جمعیت دانش آموزی 
کشور چاق هستند 

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان این که 
21 درصد جمعیت دانش آموزی کشور درگیر 
چاقی و آسیب های ناشی از آن هستند، گفت: 
غیر  بیماری های  سونامی  با  کشور  آینده  در 

واگیردار روبرو خواهد بود. 
مجمع  پنجمین  در  حمیدی«  مهزاد   «  
عمومی فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور 
با بیان این که میزان چاقی دانش آموزان در 
مدارس کشور به 21 درصد است، اظهار کرد: 
باشد،  ادامه داشته  اگر اوضاع به همین شکل 
غیر  بیماری های  سونامی  با  کشور  آینده  در 

واگیردار روبرو خواهد بود.
وی با اشاره به این که به تناسب نیاز سالمت، 
ضروری  آموزان  دانش  تحرک  و  پویایی 
درس  ساعت  افزایش  توجه  با  است،گفت: 
کمبود  با  تقریبا   97 سال  برای  بدنی،  تربیت 
تربیت  بحث  در  انسانی  نیروی  هزار  چهار 

بدنی روبرو خواهیم بود.
آموزش  وزیر  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
ورزشی  فعالیت های  بودن  فراگیر  پرورش  و 
بدنی  تربیت  معاونت  سیاست های  جمله  از  را 
دانست  پرورش  و  آموزش  وزارت  سالمت  و 
تشکیالتی  و  حقوقی  استقرار  کرد:  بیان  و 
جمله  از  دانش آموزی  ورزش  فدراسیون 

برنامه های در دستور کار است.

خبرخبر

وزیر رفاه با بیان اینکه متأسفانه گاهی قوانین 
کارآفرینی  مانع  و  شده اند  تنیده  توری  مانند 
می شوند، گفت:با جهت گیری دولت، اشتغال را 
برای افراد تحصیل کرده فراهم می کنیم چون 
دیگر امکان استخدام در دولت و مشاغل بزرگ 

وجود ندارد.
چهارمین  مراسم  حاشیه  در  ربیعی  علی 
کاری  باید  گفت:  کارآفرین  رهبران  جشنواره 
کرد که مردم، دولت و کشور کارآفرین داشته 
در  و  بزنیم  میانبر  خواهیم  می  اگر  و  باشیم 
مسیر پر پیچ و خم اقتصاد بین المللی موفق 
باید  ببریم  باال  را  اجتماعی  قدرت  و  باشیم 

مفهوم کار آفرینی گسترش یابد.
وی افزود: در حال حاضر در جریان فقرزدایی 
کارآفرینی نقش دارد و اولین گام در دولت این 
ریسک  و  بینی  پیش  قابل  را  مسیر  که  است 
رئیس  که  بطوری  دهد  کاهش  را  کارآفرینی 

جمهور نیز دستور داده تا جدی دنبال شود.
حوزه  در  بزرگ  افراد  شناسایی  از  ربیعی 
کارآفرینی و توسعه کارآفرینی در سطح محلی 
خبر داد و گفت: امسال نیز کارآفرینان منطقه 

ای را شناسایی کردیم و در دولت قصد داریم 
کار  ای  منطقه  و  محلی  های  مزیت  روی  بر 

کنیم. 
در  دولت  استراتژی  اینکه  بیان  با  رفاه  وزیر 
سال 9۶ کارآفرینی در سطح خرد خواهد بود 

گفت: با کمک دانشگاه ها سعی داریم گفتمان 
امیدواریم  و  دهیم  گسترش  را  کارآفرینی 
افراد  برای  را  اشتغال  دولت،  گیری  جهت  با 
تحصیل کرده که به بازار کار می آیند را ایجاد 
و  دولت  در  استخدام  امکان  دیگر  زیرا  کنیم، 

مشاغل بزرگ وجود ندارد.
ایجاد  شغل  هزار   700 بررسی  با  گفت:  وی 
طرح  در  شغل   ۶00 و  گذشته  سال  در  شده 
»تابستان تا تابستان« این نتیجه به دست آمد 
که بیشتر مشاغل ایجاد شده بیشتر در حوزه 
صنایع مبتنی بر کارآفرینی و صنایع کمتر از 
10 نفر صورت گرفته و سهم زنان هم بسیار 

بیشتر از مردان بوده است.
ارتباطات  وزیر  با  نشست  برگزاری  از  ربیعی 
در حوزه اشتغال در فضای مجازی خبر داد و 
گفت: به دنبال ایجاد راهکارهای اشتغال برای 

دانشجویان کارگر هستیم.
وی گفت: متأسفانه گاهی اوقات قوانین مانند 
می  کارآفرینی  مانع  و  شده اند  تنیده  توری 
ابتدای دولت سعی داشتیم که  از  ما  و  شوند 
موانع قانونی را کم کنیم اما از بین بردن این 
سال ها  طی  در  که  ساختارهایی  و  ها  سنت 
ایجاد شده، زمان بر است اما دستور کار دولت 
این  طی  در  گیر  پا  و  دست  قوانین  کاهش 

سال ها است.

وزیر رفاه اعالم کرد:

امکان استخدام دولتی دیگر وجود ندارد

محصول  هیچ  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
که  محصولی  و  نمی شود  تولید  کشور  در  تراریخته ای 
تاکنون مجوز واردات تراریخته)دستکاری شده ژنتیکی( 
روغن  و  و کنجاله سویا(  دارد، شامل سویا)روغن سویا 

ذرت است.
افزود: هیچ  رسول دیناروند درباره محصوالت تراریخته 
محصول دیگری از جمله برنج و گندم در کشور مجوز 
تراریخته ندارد؛ به عبارت دیگر و برنج یا گندم تراریخته 

به صورت وارداتی یا تولیدی در کشور وجود ندارد. 
هم  تراریخته  غیر  واردات  ذرت،  روغن  اظهارکرد:  وی 
هم  کنجد  و  آفتابگردان  های  روغن  اینکه  ضمن  دارد 
برای  بازار وجود دارد و مردم  اند در  تراریخته  که غیر 
تراریخته،  غیر  و  تراریخته  محصوالت  بین  روغن  تهیه 

حق انتخاب دارند.
دیناروند خاطرنشان کرد: 80 درصد تولید روغن سویا و 
ذرت تراریخته در کشورهای آمریکای جنوبی انجام می 
به کشور  واردات  از  بعد  تراریخته  روغن های  این  شود. 
برای عرضه در بازار حتما باید برچسب تراریخته داشته 
که  بداند  نهایی  مشتری  و  کنندگان  مصرف  تا  باشند 

محصول تراریخته مصرف می کند.
محصول  هیچ  کرد:  تاکید  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
فقط  نیز  واردات  و  نداریم  داخل  تولید   ، ای  تراریخته 
برای محصول سویا و ذرت انجام می شود. در مورد این 
2 روغن نیز امکان واردات محصول غیر تراریخته وجود 
مصرف  برای  بیشتری  هزینه  و  است  گرانتر  اما  دارد 

کننده خواهد داشت.

در مدت 10 ماه سال جاری، برخورد با مجموع تخلفات 
به  نسبت  در سطح کشور  برون شهری  و  درون شهری 

مدت مشابه سال قبل، 27 درصد، رشد داشته است.
رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا با اعالم این خبر، 
دلیل  به  وهله  در  تخلفات،  با  برخورد  رشد  این  گفت: 

توسعه تجهیزات هوشمند پلیس مثل دوربین هاست.
ادامه توضیح داد: در وهله دوم  سرهنگ کرمی اسد در 
از  که  است  عملیاتی  دستورات  ابالغ  از  ناشی  رشد  این 
واحدهای  به  ناجا  راهور  پلیس  رییسه  هیات  طریق 
عملیاتی منتقل شده اند. این دستورات شامل دستوراتی 
برای برخورد بدون اغماض با تخلفاتی هستند که منجر 

به حوادث می شوند.
رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور با اشاره به اینکه این 
ابالغیه ها به صورت جدی با هدف پیشگیری از حوادث 
در دستور کار همکاران پلیس راهور ناجا قرار گرفته اند، 
به فارس گفت : این موضوع باعث شده که ما در 10 ماهه 
امسال نسبت به سال قبل 27 درصد افزایش برخورد با 
تخلفات و در نتیجه کاهش تخلفات حادثه ساز را داشته 

باشیم.

را  سبز  اقتصاد  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
سومین  برای  گفت:  و  دانست  مقاومتی  اقتصاد  مصداق 
زیست  محیط  المللی  بین  نمایشگاه  محور  متوالی  سال 

اقتصاد سبز است. 
معصومه  زیست،  محیط  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به 
حفاظت  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  ابتکار 
نمایشگاه  شانزدهمین  اینکه  بیان  با  زیست  محیط 
دائمی  محل  در   9 تا   ۶ از  زیست  محیط  بین المللی 
سبز  اقتصاد  گفت:عنوان  می شود،  برگزار  نمایشگاه ها 
نمایشگاه  برای  را سه سال است که  مقاومتی  اقتصاد  و 

محیط زیست حفظ کرده ایم.
بین المللی  نمایشگاه  برگزاری  اینکه  به  اشاره  با  وی  
گفت:  دارد،  مهمی  ویژگی های  امسال  زیست  محیط 
حضور چشمگیر شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی 
فعال در حوزه محیط زیست از جمله ویژگی های امسال 

نمایشگاه محیط زیست است.
رئیس  برنامه های  جزو  سبز  اقتصاد  کرد:  اظهار  وی 
های  فعالیت  تا  کرده ایم  سعی  و  است  بوده  جمهوری 
را  زیست  محیط  شرایط  بهبود  راستای  در  اقتصادی 
توسعه دهیم. نمایشگاه بین المللی محیط زیست فرصتی 
است تا صنایع و فناوری هایی که در حوزه محیط زیست 
فعالیت می کنند آثار خود را عرضه کنند و با هم تبادل 

تجربه داشته باشند.
اینکه  به  با اشاره  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
نمایشگاه  محورهای  زیست  محیط  و  اقتصاد  تجارت، 
امسال محیط زیست است از حضور 20 کشور خارجی و 
300 شرکت داخلی در نمایشگاه محیط زیست خبر داد .

فقط سویا و روغن ذرت در 
ایران مجوز تراریخته دارد

افزایش ٢٧ درصدی برخورد با 
تخلفات

تثبیت جایگاه »اقتصاد سبز« در 
نمایشگاه محیط زیست

طرح حذف دفترچه های بیمه کاغذی در مراکز 
ملکی سازمان تامین اجتماعی به صورت جدی 
از دو سال گذشته کلید خورد و اکنون مردم 
می توانند بدون همراه داشتن دفترچه بیمه به 

اجتماعی  تامین  درمانی  مراکز  و  بیمارستانها 
19 استان مراجعه و تحت درمان قرار بگیرند.

سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین 
پرونده  استقرار  اینکه  بیان  با  اجتماعی، 
در  گذشته  سال  دو  از  سالمت  الکترونیک 
اظهار  شد  آغاز  اجتماعی  تامین  سازمان 
پیاده  الکترونیک،  پرونده  استقرار  بستر  کرد: 
سازی سیستم HIS در بیمارستان های ملکی 

بود که موفق شدیم  اجتماعی  تامین  سازمان 
آن را اجرا کنیم.

وی افزود: در حال حاضر دفترچه های کاغدی 
ملکی  بیمارستانی  مراکز  در  سالمت  بیمه 

سازمان در 19 استان حذف شده است.
بیان  با  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
است  این  دفترچه  حذف  مزایای  از  اینکه 
به  کننده  مراجعه  افراد  هویت  تشخیص  که 

 صورت آنالین و برخط و با ارائه کدملی انجام 
می شود و مدت زمان انتظار در صف کاهش 
به  خوبی  کمک  برنامه  این  گفت:  یابد  می 
درمانی  امور  شدن  روان  و  ها  هزینه  کنترل 
ثبت  پزشکی  مدارک  و  اسناد  و همه  می کند 
شده و قابل پیگیری، استناد، رصد و آماردهی 
خطاهای  از  جلوگیری  آنکه  ضمن  است، 

پزشکی در نسخه نویسی را در پی دارد.

حذف دفترچه های کاغذی 
تامین اجتماعی 
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کاهش وزن با کمک رژیم موزی ژاپنی! 

 در بیشتر موارد، به افراد دارای اضافه وزن و چاق توصیه می شود تا 
برای سوزاندن کالری به طور منظم ورزش کنند. با این وجود، واتانابه 
را کاهش دهند،  دارند وزن خود  افرادی که دوست  به  قصد داشت 
اما از زمان یا عالقه کافی برای ورزش برخوردار نیستند، کمک کند.

پوند  تا 10  توانید  با یک رژیم غذایی موزی می  یا خیر،  باور کنید 
)۴.۵ کیلوگرم( طی هفت روز از وزن خود کم کنید و این در شرایطی 
است که نیازی نیست تغییراتی اساسی در مواد غذایی مصرفی دیگر 
یا سبک زندگی خود ایجاد کنید. این رژیم غذایی توسط هیتوشی 
واتانابه در کتاب The Morning Banana Diet معرفی شد و 

پس از آن از محبوبیت بسیاری برخوردار شد.
 این رژیم غذایی شامل خوردن موز هنگام صبح و نوشیدن یک لیوان 
آب که از دمای اتاق برخودار است، می شود. در طول روز می توانید 

هر آن چه مد نظر دارید را مصرف کنید.
 

واتانابه چگونه به این رژیم غذایی رسید؟
تصمیم  واتانابه  وزن،  کاهش  برای  ناموفق  تالش  چندین  از  پس 
گرفت تا مجموعه ای از تالش های پیشین خود برای کاهش وزن را 
گردآوری کند. این کار با همکاری همسر واتانابه که یک داروساز بود، 
انجام شد. با کمک وی، واتانابه رژیم غذایی را شکل داد که به نام 

رژیم موزی صبحگاهی شناخته می شود.
 در بیشتر موارد، به افراد دارای اضافه وزن و چاق توصیه می شود تا 
برای سوزاندن کالری به طور منظم ورزش کنند. با این وجود، واتانابه 
قصد داشت به افرادی که دوست دارند وزن خود را کاهش دهند، اما 
از زمان یا عالقه کافی برای ورزش برخوردار نیستند، کمک کند. راه 
حل وی مصرف یک موز تازه و یک لیوان آب هنگام صبح و نخوردن 

هیچ چیز دیگری تا زمان ناهار بود.
 

چرا موز؟
این  شود.  می  محسوب  جهان  در  ها  میوه  سالم ترین  از  یکی  موز 
از نشاسته مقاوم است که روند کاهش وزن را تشویق   میوه سرشار 
یکسان  و  مشابه  اثر  دارای  ای  نشاسته  هر  وجود،  این  با  کند.  می 
نیست. نشاسته می تواند قابل گوارش و مقاوم باشد. نشاسته مقاوم در 
روده کوچک حل نمی شود و به صورت مستقیم وارد روده بزرگ می 
شود و در این مکان تخمیر صورت می گیرد. باکتری های موجود در 
روده بزرگ نشاسته مقاوم را به اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تبدیل 
می کنند، که سلول ها را تغذیه می کنند و سالمت دستگاه گوارش 

را بهبود می بخشند.
 

نکات مهم:
احساس  همچنان  آب  لیوان  یک  و  موز  یک  خوردن  از  پس  اگر 
موزها  بخورید.  نیز  دیگر  موز  یک  توانید  می  کنید،  می  گرسنگی 

همواره باید تازه باشند.
به گفته واتانابه طی این رژیم غذایی باید از مصرف شیر و الکل پرهیز 

کرد.پس از ساعت هشت شب نباید چیزی مصرف کنید.
به خواب رفتن پیش از نیمه شب نکته مهمی است، زیرا چاقی ارتباط 

نزدیکی با دیر به خواب رفتن دارد.
اگر بین ناهار و شام احساس گرسنگی می کنید، می توانید میوه های 

دیگر را مصرف کنید.
 

فواید موز
موز سرشار از فیبر و پتاسیم است، انرژی را افزایش می دهد، سوخت 

و ساز را بهبود می بخشد و از پرخوری پیشگیری می کند.
موز گلوکز خون )قند خون( را تنظیم می کند و سلولیت )تجمع بافت 

چربی در ناحیه ای از بدن( را از بین می برد.

اسرار نهفته در عدد 40 
 

رازهای نهفته در عدد 40 چیست؟
عدد ۴0 در نگاه اول یک عدد کامال ساده مانند 
رازهایی  عدد  این  اما  است،  دیگر  اعداد  تمامی 

را یدک می کشد که در نوع خود جالب است.
صفر«  زیر  درجه  »چهل  یا  درجه   ۴0 منفی   
تنها دمایی است که هم در سلسیوس و هم در 

فارنهایت با هم برابر است.
 عدد ۴0 تنها عددی در زبان انگلیسی است که 
تمام  بنویسید،   )Forty( حروف  به  را  آن  اگر 
پشت  انگلیسی  الفبای  ترتیب  نظر  از  حروفش 

سر هم قرار می گیرد.
دوره  یک  کنید!  فراموش  را  بارداری  ماه   9  
بارداری معمولی به طور معمول ۴0 هفته زمان 

می طلبد.
در  طاعون   همان  یا  خیارکی   غده   که  زمانی   
قرون وسطی در اروپا شیوع یافت، کشتی ها به 
هیچ  و  می ماندند  بنادر  کنار  در  روز   ۴0 مدت 
»قرنطینه«  واژه  نداشت.  اجازه خروج  مسافری 
و  شده  گرفته  ایتالیایی  زبان  ونتیاِن  گویش  از 
»چهل  یا   »quaranta giorni« معنای  به 

روز« است.
 در تخته بازی مونوپولی، ۴0 فضای خالی وجود 
دارد. این تخته می گوید که زندگی نوعی بازی 
برابر )۴0  از شانس  بازی  این  بازیکنان  است و 
پیروز شدن  یا  و  زندان  به  رفتن  برای  شانس( 

در بازی دارند.
در  نیز  چشمک«  »چهل  تحت اللفظی  عبارت   
یک  معنای  به  است  اصطالحی  انگلیسی  زبان 
کیتچاینر  ویلیام  دکتر  دلچسب.  و  کامل  چرت 
در کتاب راهنمای خود در سال 1812 میالدی 
چرت  یک  که  بود  کرده  اشاره  موضوع  این  به 

روزانه کامل به طول ۴0 بار پلک زدن است.
اسپری  کننده یک  تولید    شیمیدانان شرکت 
آب  جداسازی  برای  کننده،  روان  جادویِی 
آن  رو،  این  از  کردند.  تالش  بار  چهل  دقیقا 
اسپری »دبلیو دی ۴0« نام گذاری شد. فرمول 
شیمیایی این اسپری کامال منحصر به فرد بود 
و برای چربی گیری، گریس زدایی و تمیزکاری 
و  فضا   - هوا  صنایع  در  استفاده  مورد  قطعات 

موشک به کار می رفت.
تعداد  دارد:  معنایی  هم  ادبیات  در   ۴0 عدد 
دزدانی که علی بابا در قصه هزار و یک شب با 

آن ها سر و کار داشت ۴0 نفر بود.
عدد 40 در متون مذهبی

روزه  بیابان  در  روز   ۴0 مسیح  عیسی  حضرت 
گرفت تا خود را در برابر اهریمن بیازماید.

رشد انسان در چهل سالگی به کمال می رسد. 
»غوالی الئالی-۴31«

همه پیامبران در چهل سالگی مبعوث شده اند. 
»عیون االخبار – 2 -3۶«

گریست.  روز   ۴0 بهشت  فراق  در  آدم  حضرت 
»بحار-1۶2-11«

گریه  شب  چهل  هابیل  مرگ  در  آدم  حضرت 
کرد. »بحار -11- ۴۴«

گرید.  می  مومن  مرگ  در  روز  چهل  زمین 
»تفسیر عیاشی-1۵۴-2«

خداوند چهل روز به فرعون مهلت داد. »اتحاف 
الساده-7۵-1«

است.  مومن  های  نشانه  از  یکی  اربعین  زیارت 
»امالی شیخ صدوق-2۵1«

چهل شب تعطیلی مساجد از نشانه های ظهور 
است. »صحیفه الرضا-1۴«

هر کس چهل حدیث حفظ کند، خداوند او را 
فقیه و عالم محشور کند. »بحاراالنوار-2۵3-2«

گوناگون  گوناگون

 براي همه انسان ها، این یک امر طبیعي است 
که در زندگي خود بر سر مسایل گوناگون دچار 
که  است  مهم  ما  همه  براي  و  شوند.  نگراني 
بتوانیم بر این نگراني غلبه و یا از آن جلوگیري 

کنیم.
  10 قدم زیر مي توانند به ما کمک کنند که 

نگراني ها را از خودمان دور کنیم:
 قدم اول: نگراني را به تنهایي تحمل نکنید.

با یک نفر - قابل اعتماد - راجع به مسایلتان 
که  مي کند  کمک  شما  به  این  بزنید.  حرف 
مسایلتان را از یک منظر دیگر نیز بررسي کرده 

و آن ها را در یک مسیر صحیح قرار دهید.

قدم دوم: واقعیات را پیدا کنید.
دریابید که آیا نگرانیتان پایه و اساسي دارد یا 
خیر. لیست آن چیزهایي که نگرانتان مي کنند 

را بنویسید. این کار به شما کمک مي کند که 
معضالت واقعیتان را تفکیک و شناسایي کنید.

قدم سوم: اقدام کنید.
هدر  بودن  نگراني  براي  را  انرژي تان  یا  وقت 
ندهید. بلکه با مسایل مواجه شوید و آن ها را از 
بین ببرید. دوري کردن )فرار کردن( از مصایب 
و سختي ها نه تنها آرامش ایجاد نمي کند، بلکه، 
در بلندمدت، باعث استرس بیشتر خواهد شد.
 قدم چهارم: از بدن خود مراقبت کنید.
کافي  خواب  بخورید،  سالم  غذاهاي  همیشه 
تمرینات  باشید.  داشته  ورزشي  تمرینات  و 
ورزشي باعث آرامش عضالت و استراحت بدن 
مي شوند. مراقبت از جسم، به تنهایي، از فشار 
انرژي  آمدن  دست  به  باعث  بلکه  نمي کاهد 
بیشتر جهت مواجه شدن با مسایل خواهد بود.

قدم پنجم: در لحظه زندگي کنید.
هرگز نگران آن چه که در آینده رخ خواهد داد، 
و یا چیزي که در گذشته اتفاق افتاده، نباشید. 

بنابراین، فقط روي حال حاضر تمرکز کنید.
قدم ششم: مثبت باشید.

همیشه به جاي چنبره زدن بر افکار منفي، بر 
جنبه مثبت همه چیز تمرکز کنید. به اضافه، 

خوش خلقي را نیز در خود افزایش دهید.
 قدم هفتم: براي مدت هر چند کوتاه، 

نگراني ها را به کناري بگذارید.
جهت تفکر دقیق به خود مسایل، و در نهایت 
رسیدن به راه حل مناسب و خالي کردن ذهن 
از اضطراب،  براي مدت هر چند کوتاه، نگراني ها 

را به کناري بگذارید.

قدم هشتم: خود را سرگرم کنید.
فعالیت زیاد یکي از راه هاي عالج نگراني است. 
افکار  ورود  اجازه  خود،  داشتن  نگه  سرگرم 

منفي به ذهن را نمي دهد.

قدم نهم: از خود درماني پرهیز کنید.
و  سیگار  غیرضروري،  داروهاي  از  استفاده  به 
افراد  از  نیاز،  صورت  در  نشوید.  متوسل  الکل 

متخصص کمک بگیرید.

 قدم دهم: نعمات و مواهب خود را 
شمارش کنید.

کاهش  باعث  خود،  مزایاي  روي  بر  تفکر  با 
حس نگراني، و در نتیجه، آغاز احساس آرامش 

خواهید شد.
 منبع: موفقیت

10 قدم دور از اضطراب 

از هر  قبل  آدم می کشد،  وقتی شکل  کودک 
و  بدن  از  که  را  درکی  یا  و  خود  شکل  چیز 
بین  واقع،  در  کند.  می  بیان  دارد،  تمایالتش 
با خصوصیات  نقاشی شده  آدم  بعضی خطوط 
کشیده،  را  آن  که  کودکی  جسمی  و  روانی 
در  آدمک  اگر  دارد.  وجود  مشخصی  ارتباط 
مجموع هماهنگ باشد احتمال بسیاری وجود 
دارد که کودک کاماًل سازگار باشد. اگر برعکس 
آدمک در اندازه ای خیلی کوچک و یا در گوشه 
این  معنایش  باشد،  شده  کشیده  کاغذ  از  ای 
است که کودک خود را کم ارزش و از دیگران 

پایین تر می داند.

 به طورکلی نمادهای اصلی اندام ها در 
نقاشی کودکان را این گونه تفسیر می کنند:
سر: سر معرف مرکز شخصیت، قدرت فکری، 
درونی  فشارهای  مهار  اصلی  عامل  و  هوشی 
ترسیم  بزرگ  سرهای  همیشه  کودکان،  است. 
می کنند؛ ولی اگر سر زیاد بزرگ باشد، نشان 
حد  از  بیش  کودک  »من«  که  است  آن  گر 

طبیعی است.
تفسیر  به  که  نظرانی  صاحب  کلیه ی  چهره: 
توافق  زمینه  این  در  معتقدند  فرافکنی  نقاشی 
نظر دارند که اندازه ی نقاشی از چهره ی انسان 
انعکاس  زیرا  است؛  آن  ی  جنبه  ترین  مهم 
مستقیمی از عزت نفس نقاش است. چهره های 
بلندتر از حد متوسط برای گروه سنی مربوط 

می تواند نشانه ی جنبه هایی از شخصیت، از 
باشد.  بینی  خودبزرگ  یا  گری  پرخاش  قبیل 
نقاشی های ریز و بسیار کوتاه تر از حد متوسط 
می تواند حاکی از نارسایی، کهتری، عزت نفس 

پایین، اضطراب یا افسردگی باشد.
اغلب  و  دارد  اهمیت  بسیار  صورت  صورت:   
گر،  پرخاش  کودکان  شود.  می  کشیده  تنها 
اجزای صورت را به حداقل اغراق آمیزی بزرگ 
ترسیم می کنند؛ در حالی که کودکان خجالتی 
اندازند و فقط دایره ی  از نظر می  جزئیات را 
صورت را ترسیم می کنند و به ندرت صورتی 

را از نیم رخ می کشند.
دهان و دندان ها: نقاشی دهان ممکن است 
و  نمایان سازد؛  را  به مواد خوراکی  نیاز  معنی 
با  ارتباط  یا در  و  به معنای پرخاش گری  هم 
باشند  بسته  که  ها  لب  باشد.  جنبی  مسائل 
نشان دهنده ی تنش و فشار است و چانه، نماد 

قدرت مردانگی است.
نقاشی  درون  دنیای  چشم،  نقاشی  ها:  چشم 
در  دهد.  می  نشان  را  کودک  بودن  اجتماعی  و 
کودکان خودخواه، چشم ها ارزش زیبایی نیز دارند.
از هر  قبل  آدم می کشد،  وقتی شکل  کودک 
و  بدن  از  که  را  درکی  یا  و  خود  شکل  چیز 
بین  واقع،  در  کند.  می  بیان  دارد،  تمایالتش 
با خصوصیات  نقاشی شده  آدم  بعضی خطوط 
کشیده،  را  آن  که  کودکی  جسمی  و  روانی 

ارتباط مشخصی وجود دارد.
دست ها و بازوها: کشیدن دست ها و بازوان 

بزرگ بیان گر قدرت و کنترل است. به عکس 
بازوها،  و  ها  دست  حذف  که  شود  می  ادعا 
و  بیهودگی  و  قدرت  فقدان  احساس  بازتاب 
و  ها  دست  حذف  البته  است.  بودن  یاور  بی 
سال  پنج  از  تر  کم  کودکان  نقاشی  در  بازوها 
ی  چهره  از  هایی  نقاشی  است.  متداول  امری 
انسان که در آن ها دست ها در جیب فرورفته 
یا پشت سر قرار گرفته، بیان گر احساس گناه 
های  محرک  کنترل  ی  درباره  اضطراب  و 

»ممنوعه« است.
برای  اغلب  گرا  درون  و  کودکان ضعیف  پاها: 
آدم ها پا نمی گذارند و یا او را در حالت نشسته 

نقاشی می کنند.
باالتنه: اگر باریک و الغر کشیده شود مشخص 
خود  اندام  از  کودک  که  است  این  ی  کننده 

ناراضی است و یا از چاق شدن و بزرگ شدن 
الغر  ی  باالتنه  دیگر  مواردی  در  ترسد.  می 
جسمانی  ضعف  ی  دهنده  نشان  است  ممکن 

واقعی باشد.
تاکید  شان  جنسیت  دلیل  به  دخترها  موها: 
آدمک های  موهای  کشیدن  روی  بیشتری 
روی  را  سر  گل  حتی  و  دارند  نقاشی شان 
موهای آدمک شان می کشند ولی کمتر پیش 
می آید پسربچه ها موهای آدمک شان را با دقت 
در  که  است  هایی  تحلیل  اینها  بکشند.البته 
با  و  گردد  می  ارایه  کودک  با  دقیق  مصاحبه 
دیدن یک نقاشی از کودک نباید سریع در مورد 
او قضاوت کرد اما در کل تصور می کنم نگرانی 
شما بی دلیل است و مشکل خاصی در نقاشی 

فرزندتان نیست.

تفسیر نقاشی های کودکان، به زبان ساده

خشـکی پوسـت پا که معموال در فصول سـرد و 
در افراد مسـن مشـاهده می شود 

گفـت: خشـکی  پوسـت  متخصـص  زرگـری   
پوسـت پا که معمـوال در فصول سـرد و در افراد 
مسـن مشـاهده می شـود، به دلیـل کاهش آب 
موجـود در سـطح پوسـت ایجـاد مـی شـود و 
نیازمند مراقبت بیشـتری در این افراد احسـاس 
مـی شـود، زیـرا سـد پوسـتی در سـنین بـاال 
آسـیب پذیر و میزان بیشـتری از آب در سـطح 

پوسـت تبخیـر می شـود.

پـا  پوسـت  خشـکی  کـرد:  تصریـح  زرگـری    
مـی تواند ناشـی از کـم کاری تیروئید باشـد که 
در صـورت تشـدید ایـن عارضه باید فـرد از نظر 
اختـالالت تیروئیـد بررسـی شـود، همچنین در 
برخـی افـراد بـه دلیـل کمبـود روی فـرد دچار 

خشـکی شـدید پوسـت می شود.
 ایـن متخصـص پوسـت بیـان کـرد: در مـوارد 
معمـول و خفیف خشـکی پوسـت نیـازی برای 
مراجعـه بـه متخصـص نیسـت امـا زمانـی کـه 
ایـن عارضـه تشـدید و مقـاوم شـود دیگـر بـا 

نـرم کننـده معمولی برطـرف نمی شـود و لزوم 
مراجعـه بـه متخصـص پوسـت جهـت بررسـی 

کامـل ضـرورت مـی یابد.
 وی در خصـوص تجمـع باکتـری هـا در محـل 
تـرک هـای پوسـت پا عنوان کـرد: به طـور نادر 
بـر اثـر خارانـدن تـرک هـای پـا ممکـن اسـت 
باکتـری های دسـت بـه آن محل منتقل شـوند 
و بـه دلیل نداشـتن حفـاظ خوب ایـن ضایعات 
پوسـتی عفونی شـوند. معموال در چنین حالتی 
تـرک هـای پا دچار ترشـح می شـوند، کـه این 

اولیـن عالئـم عفونی شـدن ضایعه اسـت.
زرگـری در خصـوص نحـوه اسـتفاده از چـرب 
کننـده هـا در زمـان ایجـاد ترک های پوسـتی 

از چـرب  بیـان کـرد: اسـتفاده  در ناحیـه پـا 
کننـده بـه طـور مسـتقیم روی پوسـت ممکن 
اسـت فایـده چندانـی نداشـته باشـد و توصیه 
می شـود کـه افـراد بالفاصله پس از اسـتحمام 
کافـی  رطوبـت  از  هنـوز  پـا  کـه  حالـی  در 
برخـوردار اسـت، از چـرب کننـده ها اسـتفاده 
کننـد کـه در این صـورت رطوبـت الزم به زیر 

پوسـت می رسـد.
 ایـن متخصـص پوسـت یـادآور شـد: اسـتفاده 
از وازلیـن معمولـی، کـرم هـای حـاوی اسـید 
الکتیـک بـا غلظت کم و کـرم های حـاوی اوره 
بـه دلیل خاصیت ذخیره سـازی رطوبت سـبب 
آبرسـانی و هیدراتـه شـدن پوسـت می شـوند.

عارضه پوست موسوم به خارش زمستانی 
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آن  139۶/2/31 ساعت 11/30 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن 
خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  
های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی 
از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد 
آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و 

ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
۱۱0/۱40534مدیرشعبه ۱54 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید محالتی  تهران

آگهی
زجاجی  وفاطمه  زجاجی  ومحمدحسین  زجاجی  وعذرا  زجاجی  ملک  خواهان 
خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  زجاجی  ومحمدرضا  زجاجی  ومحمدابراهیم 
زجاجی  وحسین  ومحمدزجاجی  زجاجی  وعلی  زجاجی  وبهرام  زجاجی  شهرام 
واعظم  مهر  یگانه  وعباس  وافسر وطنی  وفهیمه زجاجی  )فاطمه(زجاجی  وفرشته 
یگانه مهر واکرم یگانه مهر واشرف یگانه مهر به خواسته دستور فروش ملک مشاع 
ومطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت 
محالتی  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   1۵3 شعبه  به  رسیدگی 
ابوذر جنوبی مجتمع  تهران  واقع  در تهران _ بزرگراه شهید محالتی –خیابان 
و وقت  ثبت گردیده که  بایگانی 9۴0۵۶9   به کالسه  و  ارجاع   شهید محالتی  
رسیدگی آن  139۶/2/9 ساعت 9/30 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  
بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  
دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  
از نشر  آگهی و  تا خوانده پس  از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود  در یکی 
از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه  اطالع 
دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
۱۱0/۱405۲9منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱53 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید 
محالتی تهران

 اجرائیه
محکوم له:تعاونی اعتبار ثامن االئمه

محکوم علیه:عباس اکبرزاده فرزند محمداسمعیل
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له: زهرا فاتحی فرزند باقر

دادنامه  وشماره  شماره  به  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به:به  محکوم 
9۴09970231800۴99 محکوم علیه محکوم اند به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون 
شاخص  براساس  تادیه  تاخیر  خسارت  وپرداخت  خواسته  اصل  عنوان  به   ریال 
اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدورچک تا اجرای حکم که طبق تعرفه دراجرای 

احکام محاسبه خواهدشد ونیز
پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان.

۱۱0/۱4053۲ مدیر دفتر شعبه ۱53 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی 
تهران

آگهی
خواهان علیرضا حاجی قاسمعلی دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد وهاب 
وناصر یوسف زاده پیرموسایی وحسن قاسملو وپروانه بلوری ا فشارومحمددادخواه 
رضازاده  وعلیرضا  رضازاده  واحد  رائی  ومسعود  سیاسی  وحسین  وحامدرحمانی 
وحکمت  عضدی  وپروین  جانی  ملک  وماشاءاله  رضازاده  ومهسا  رضازاده  ومهدی 
جزایری قره باغ وبهناز عابدین به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی ملک ومطالبه 
خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی تهران نموده  که جهت رسیدگی به 
شعبه 21۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران بلوار آیت اهلل 
کاشانی نرسیده به میدان شهرزیبا  _خیابان مخابرات جنب کانون اصالح وتربیت 
به کالسه 9۵099821۶390071۵  ثبت  و  ارجاع   مجتمع قضایی شهید مفتح 
تعیین شده  آن  139۶/1/29 ساعت 10:30 صبح  و وقت رسیدگی  گردیده که 
است  به علت مجهول  المکان  بودن خواندگان و در خواست  خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و 
دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا 
خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم 
نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت 

رسیدگی حاضر  گردد 
۱۱0/۱4۱05۲6مدیر دفتر  شعبه ۲۱4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری پراید دی ام هاچبک مدل 88 قهوه ای مسی متالیک 
شاسی  شماره  و   28۵131۵ موتور  شماره  به  ۶1-31۴ب۶۴  پالک  شماره  به 

S1۴۴2288203273 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
شماره  به   1390 SL131مدل  پراید  سواری  انتقال  و  نقل  تاییدیه  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   ۴198719 موتور  شماره  به  و  82-723م۵7  ایران  انتظامی 
S1۴12290788۶1۴به نام احمد ایزدی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مزایده
به موجب رای شماره 7۵-9۴0   وکالسه پرونده 920700 اجرای احکام مدنی  
شعبه ۶ حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیه  آقای محمد حسین 
بختیاری  محکوم است به پرداخت مبلغ برابر اجرائیه در حق محکوم له آقای اکبر 
اخوان  و مبلغ یک بیستم بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  که اموال 
منتخب  کارشناس  توسط  و  توقیف  له  محکوم  خواست  در  حسب  علیه  محکوم 
دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 9۵/12/28 
روز شنبه ساعت 9 الی 9:30 صبح  در محل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان 
هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی اتاق 1۶  برگزار 
افرادی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می توانند در  می گردد علیهذا 
تاریخ فوق الذکر مراجعه و فرد یا افرادی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند به 

عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد: 
مشخصات و قیمت پایه اموال توقیفی مورد مزایده : 

جنب  بهشت  باغ  خیابان  بحر  شهر  نسیم  در  واقع  مغازه  باب  یک  از  عبارتست 
حوزه مقاومت بسیج امام علی )ع( پ 8 به مساحت حدودا 20 متر مربع که مبلغ 
170/000/000 معادل صدو هفتاد میلیون تومان ارزیابی و برآورد گردیده است. 

توضیح اینکه ده درصد پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ ونامبرده مکلف است 
ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع 
نماید در غیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان از محل مزایده داده شود. م/ الف 2۶1۶
دادورز اجرای احکام  شعبه 6 حقوقی دادگستری بهارستان 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده۱۲ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
  139۵/  11/9  -  139۵۶03310120130۴۶ شماره  رای  رسمیبرابر  سند  فاقد 
ورای اصالحی 139۵۶033101201۴28۶-9۵/11/2۴ جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ابوالفضل دهقان دهنوی فرزند 
از  از یزد در سه دانگ مشاع  علی محمد     به شماره شناسنامه 1۵28 صادره 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی    به مساحت ۴8۶ متر مربع  مفروزاز  
از سهمی  ثبتی ساوجبالغ  قلعه سلیمانخانی جزء حوزه  واقع در  اصلی   پالک 2 
صمداله عزت ور  از دفتر 823 و صفحه 309 لذا به منظوراطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی در یک تاریخ 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  و  چاپ 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف 807
  تاریخ انتشار اول : 9۵/12/03
تاریخ انتشار دوم  :9۵/12/18

  محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ  

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده۱۲ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
اصالحی  ورای    139۵/  11/9  -  139۵۶03310120130۴3 شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  هیات  جلسه   9۵/11/2۴-139۵۶033101201۴287
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت 
بهزاد یزدانی بیوکی فرزند هرمزد  ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
یار    به شماره شناسنامه 710 صادره از یزد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی    به مساحت ۴8۶ متر مربع مفروز از  پالک 2 اصلی  
واقع در قلعه سلیمانخانی جزء حوزه ثبتی ساوجبالغ از سهمی صمداله عزت ور  
از دفتر 823 و صفحه 309 لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
تاریخ چاپ و آگهی می  1۵ روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی در یک 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 80۶
    تاریخ انتشار اول : 9۵/12/03  تاریخ انتشار دوم  :9۵/12/18

  محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ  

 آگهی ابالغ دادنامه 
از طریق روزنامه رسمی کثیر االنتشار طبق تبصره ماده 302 

پیرو آگهی قبلی با توجه به مجهول المکان خوانده شرکت مهندس سهند سپتنا به 
نمایندگی آقای مهندس یاراحمدی خواهان شرکت علم ومعدن خاتم به نمایندگی 
عمومی  دادگاه  دهم  شعبه  به  مطالبه  بخواسته  دادخواستی  دالوند  حسین  علی 
ثبت  بایگانی   9۵123۵ شماره  به  که  کرده  تقدیم  آباد  خرم  شهرستان  حقوقی 
به  حکم   9۵/001۵۶۶ شماره  رای  بموجب  قانونی  مراحل  طی  از  پس  گردیده 
محکومیت شما به پرداخت مبلغ 1۵0/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق 
مرحله  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  ریال   ۴/۵3۶/000 مبلغ  و  خواهان 
بدوی ۶0 درصد و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 139۵/09/11 لغایت صدور حکم 
و اجرای کامل حکم صادر گردیده رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از درج 
در  نظر  تجدید  قابل  روز   20 و سپس ظرف  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  آگهی 
محاکم ذیصالح مرکز استان لرستان می باشد مراتب یک نوبت آگهی می شود تا 
چنانچه اعتراضی دارید در مهلت قانونی طی دادخواستی رسمی با تعیین آدرس 
دقیق خود بدفتر دادگاه اعالم دارید پس از گذشت مهلت قانونی حکم قطعی و 

قابل اجرا می باشد .
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد .

آگهی احضار متهم 
علی  آقا  آقای  شکایت  خصوص  در   9۵10۴0۶۶110018۴۴ کالسه  پرونده  در 
بیرانوند فرزند مریدعلی علیه مدیریت موسسه امام علی )ع( آقای آرش طیبی نژاد 
دائر بر عدم رعایت موازین فنی و دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده 17۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 نامبرده از تاریخ نشر آگهی تا ظرف 30 روز در شعبه یازدهم 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید. 
شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 

متن آگهی 
در خصوص دعوی قدم خیر پاپی و گل مراد پاپی و گل بهار قائدرحمتی و گل 
محمد پاپی و شیر محمد پاپی و نورمحمد پاپی و پرویز قائدرحمتی و رحمت علی 
قائدرحمتی و عیسی قائدرحمتی نژاد و محمد علی پاپی و اسحق پاپی و شاهی 
جان ساالروند و محمد پاپی و قاسم رحمتی مفرد و نازطال پاپی و زهرا قائدرحمتی 
به طرفیت بیگ رضا پاپی و سجاد عباسی و فاطمه عباسی و حاجی عباسی و پروین 
هدایت پور و زهره عباسی و اهلل هدایت پور و ابراهیم هدایت پور و فرزاد عباسی 
و مرادعلی هدایت پور ومجهول المکان بودن خواندگان در وقن مقرر فوق جهت 

رسیدگی مورخ 139۶/1/19 راس ساعت 10 در این شعبه حاضر شوید. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
– علیرضا تقی پور. 
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کرم زاده: نماینده فیبا فروردین ۹۶ به
 ایران می آید

نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال گفت: نماینده فیبا روزهای 21 تا 2۵ 
فرودین سال آینده به ایران خواهد آمد.

به گزارش ایسنا، رقابت های سوپر لیگ A بسکتبال  بانوان چهارم و پنجم 
اسفند با برگزاری چهار دیدار به پایان می رسد و قهرمان این بازی ها مشخص 

می شود.
پیش از این قرار بر این بود نماینده فیبا برای تماشای بازی بازیکنان ایران با 

پوشش اسالمی در رقابت های پایانی حضور داشته باشد.
فاطمه کرم زاده در گفت وگو با ایسنا، درباره حضور نماینده فیبا در رقابت های 
سوپر لیگ A اظهار کرد: مسابقات سوپر لیگ A بانوان چهارم و پنجم اسفند 
در سالن آزادی برگزار می شود. فدراسیون جهانی در نامه ای اعالم کرده که 
نماینده فیبا روزهای 21 تا 2۵ فروردین سال آینده می تواند در ایران حضور 
داشته باشد. به این ترتیب در روزهای 21 تا  2۵ فروردین یک دیدار بین دو 
تیم ملی خود یا دو تیم اول و دوم سوپر لیگ برگزار خواهیم کرد و نماینده 

فیبا نیز در آن حضور خواهد داشت.

به خاطر شعارهای نژادپرستانه؛
بازیکن تیم پارتیزان با گریه زمین را 

ترک کرد
هافبک برزیلی تیم فوتبال پارتیزان، بعد از متحمل شدن شعارهای نژادپرستانه 

هواداران حریف، زمین بازی را گریان ترک کرد.
تیم های راد و پارتیزان روز یکشنبه در لیگ صربستان در شهر بلگراد به مصاف 

یکدیگر رفتند که در این دیدار تیم پارتیزان با نتیجه یک بر صفر پیروز شد.
در جریان این بازی هواداران تیم راد علیرغم هشدارهای داور و اعالم در 
بلندگوی ورزشگاه دائماً شعارهای نژادپرستانه سر می دادند و همچنین بنری 
با این مضمون به همراه داشتند که توسط عوامل برگزاری بازی جمع آوری 
شد. »اورتون لوئیس« بازیکن تیم فوتبال پارتیزان که در طول 90 دقیقه مورد 
هجمه شعارهای نژادپرستانه هواداران راد قرار گرفته بود، با حرکت دست خود 
به آنها بی احترامی کرد و به نشان باشگاه پارتیزان اشاره کرد. همین حرکت 
لوئیس جرقه ای بود تا باعث شود بازیکنان دو تیم با هم درگیر شوند؛ در 

حالیکه داور بازی تالش می کرد تا بازی را به حال اولش بازگرداند.
نهایتاً اورتون لوئیس در حالیکه اشکهای خود را با دستش پاک می کرد و 

توسط هم تیمی هایش در آغوش گرفته می شد، زمین بازی را ترک کرد.
وی بعد از بازی به خبرنگاران گفت: تمام طول 90 دقیقه شعارهای نژادپرستانه 
و همچنین رفتار بازیکنان حریف که از آن حمایت می کردند را تحمل کردم. 
همه آنها داشتند به من حمله می کردند. قصد دارم هر چه زودتر این موضوع 
را فراموش کنم. صربستان و مردم اینجا را دوست دارم و به همین دلیل گریه 

کردم. اما لطفاً به نژادپرستی نه بگویید!
پارتیزان در  تیم  به  لیگ سوئیس  از  ژانویه 201۶  ماه  در  لوئیس  اورتون 

صربستان ملحق شده است.

مصدومیت قهرمان جودو 
جوانان بخیر گذشت

قهرمان سابق جودو جوانان آسیا پس از مصدومیت در 
مسابقات انتخابی از کادر فنی خواست فرصت دیگری 

به او بدهند.
رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته صبح دیروز دوشنبه 
در سالن شهید کبکانیان تهران آغاز شد که در جریان 
یکی از مبارزات سجاد حیاتی در پیکار با آرش علی نژاد 
قهرمان سال 201۶ آسیا دچار آسیب دیدگی شدید شد 
و به بیمارستان منتقل شد.  در حالی که عنوان شده بود 
حال این جودوکار وخیم است اما او خیلی زود به سالن 
برگشت و با کادر فنی تیم ملی در مورد این مشکل 
صحبت و درخواست کرد فرصتی دوباره برای حضور در 
مرحله بعدی رقابتهای انتخابی در اختیارش قرار گیرد. 

حیاتی که طال جوانان آسیا و نقره جهان را در اختیار 
دارد در این مورد به خبرنگار مهر گفت: این نوع حوادث 
جزیی از ورزش  است و کسی که حرفه ای ورزش می 
کند باید منتظر چنین مسائلی باشد. خدا را شکر االن 
مشکلی ندارم. وی افزود: مدتها برای حضور در این 
مسابقات تالش کرده و با روزی چهار ساعت تمرین 
سخت و فشرده برای شرکت در رقابتهای انتخابی آماده 
شدم. پنجشنبه گذشته در جریان رقابتهای لیگ هم با 
آسیابری به تساوی ۴ بر ۴ دست یافته و با رای داور 
نتیجه را واگذار کردم و دو مبارزه دیگر را با پیروزی 
پشت سر گذاشتم. در مسابقات کشوری نیز پس از 
شش دور مبارزه، فینال را 2 بر یک به فرخی واگذار 

کردم.

شانزدهمی بانوان سابریست 
در جام جهانی آتن

بانوان شمشیر باز ایرانی در بخش تیمی رقابت های جام 
جهانی سابر در رده شانزدهم قرار گرفتند. به گزارش 
ایسنا، رقابت های جام جهانی شمشیر بازی اسلحه 
سابر در آتن یونان از روز جمعه در حال برگزاری است 
که تیم ایران با چهار نماینده در آن حضور دارد. دیروز 
در مرحله تیمی رقابت ها، تیم ایران با ترکیب نجمه 
سازنجیان، پریماه برزگر، فائزه رفیعی و کیانا باقرزاده در 
بین 22 تیم حاضر در رقابت ها عنوان 1۶ را به دست 
آورد. همچنین روز جمعه و در بخش انفرادی رقابت ها، 
ایران با ۴ نماینده به مصاف حریفان خود رفت و نجمه 
سازنجیان بهترین عملکرد را در میان دختران شمشیرباز 
ایران داشت و توانست  در جایگاه 110 این رقابت ها قرار 
بگیرد. پریماه برزگر دیگر سابریست ایران نیز رده 112 
را کسب کرد و  فائزه رفیعی و کیانا باقرزاده نیز به ترتیب 

13۶ و  1۴0 شدند.

خبرخبر

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
خانم آمنه شمیمی فرزند اکبر به شرح درخواستی که به شماره ۵90-2/9۵ این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
بهشهر  از  به شماره شناسنامه۵72 صادره  آقاجان  فرزند  اکبر شمیمی   شادروان 
متولد 1308  در تاریخ 9۵/8/22 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت 

نموده و ورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از:
1- شهناز خانم یال فرزند نجفقلی ش ش 271 متولد 1312 همسر متوفی

2- اصغر شمیمی فرزند اکبر ش ش ۵7۵ متولد  13۴۴ فرزند متوفی
3- آمنه شمیمی فرزند اکبر ش ش ۵7۴ متولد 13۴2 فرزند متوفی
۴- فاطمه شمیمی فرزند اکبر ش ش ۵ متولد 13۵۴ فرزند متوفی

۵- کلثوم شمیمی فرزند اکبر ش ش ۴۴1 متولد 13۵0 فرزند متوفی 
۶- حوا شمیمی فرزند اکبر ش ش ۵73 متولد 133۶ فرزند متوفی
7- رضا شمیمی فرزند اکبر ش ش ۴۴2 متولد 13۵2 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: 9۵0712
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر

متن آگهی
فرزند  جوانبخت  یوسف  آقایان:  شمارگان:9309983829800۵3۶  درپرونده 
مجید  مهربان،  فرزند  شهریاری  رامین  اسکندر،  فرزند  جوانبخت  مسلم  سرتیپ، 
باقری فرزند احمد قلی و عارف نامداری فرزند فتاح متهم به سرقت شبانه مقرون 
به آزارازمنزل می باشند.نظربه اینکه آقایان : یوسف جوانبخت فرزند سرتیپ،مسلم 
جوانبخت فرزند اسکندرو رامین شهریاری فرزند مهربان متواری هستند با توجه به 
صدور قراررسیدگی غیابی دراجرای تبصره ی 1 ماده ی 39۴ قانون آیین دادرسی 
برای روزسه شنبه مورخه ی 139۶/1/29  کیفری مصوب 1392 وقت رسیدگی 
انتسابی  ازاتهام  دفاع  مقرراست جهت  است.  گردیده  تعیین  ساعت 08/30 صبح 
درشعبه ی اول دادگاه کیفری یک شهرکرد حاضرودرصورت عدم حضوردادگاه به 

صورت غیابی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
سید علی جزایری فارسانی – مستشار شعبه ی اول دادگاه کیفری یک شهرکرد

متن آگهی
درپرونده شمارگان:9309983829800۵38 آقای: کامران مرادیان فرزند ارجاسب 
به  توجه  با  باشد.  می  متواری  نقلیه  وسیله ی  با  ربائی  درآدم  مشارکت  به  متهم 
صدورقراررسیدگی غیابی دراجرای تبصره ی 1 ماده ی 39۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 وقت رسیدگی برای روزیک شنبه مورخه ی 139۶/01/20 
انتسابی  ازاتهام  دفاع  مقرراست جهت  است.  گردیده  تعیین  ساعت 08/30 صبح 
درشعبه ی اول دادگاه کیفری یک شهرکرد حاضرودرصورت عدم حضوردادگاه به 

صورت غیابی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
عبدالعلی خدابخشی شملزاری– مستشاردادگاه تجدید نظراستان ماموردرشعبه ی اول 
دادگاه کیفری یک شهرکرد 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
آقای شعبانعلی عظیمی فرزند عبدالرحمن به شرح درخواستی که به شماره 9۵-

و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  این   1/72۶
به شماره  عبدالرحمن  فرزند  گلوگاهی   عظیمی  مرحوم حسین  که  داشته  اعالم 
خود  دائمی  اقامتگاه  در   9۵/11/1۶ تاریخ  در  ازگلوگاه  صادره  شناسنامه8۴20 

شهرستان مشهد فوت نموده و ورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از:
1- فرشته عظیمی فرزند عزت اله ت ت 13۵7/۶/2۶ ش ش 1۴۴ نسبت همسر

2- علی عظیمی گلوگاهی فرزند حسین ت ت 137۵/7/28 ش ش ۵7900۵33۵1 
نسبت فرزند 

ش  ش   1378/۵/21 ت  ت  حسین  فرزند  گلوگاهی  عظیمی  حسن   -3
۵790073131 نسبت فرزند 

ش  ش   1382/۶/۵ ت  ت  حسین  فرزند  گلوگاهی  عظیمی  زهرا  فاطمه   -۴
۵7901010۶2 نسبت فرزند

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: 9۵/1۶1
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف گلوگاه

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

 آقای انور قادری  فرزند احمد درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از 
پالک  1۴2فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف تاکه 
توت که از آقای فرامرز رحمانی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده  پرونده 
نیز تحت کالسه  9۴  –  1۵8  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی طبق رأی شماره 139۵۶031۶007001۶3۶ مورخ 22 
/ 10 / 9۵ حکم به صدور سند مالکیت سه دانگ مشاع یکباب خانه به مساحت 
1۵ / 103 متر مربع به نام آقای انور قادری  صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقایان وراث  علی عنایتی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 
1۵روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره  محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
صادر  قادری  انور  آقای  نام  به  تقاضا  مورد  مالکیت  سند  مقررات  برابر  ثبت  اداره 

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

تاریخ انتشار اول 18 /  11  / 139۵ 
تاریخ انتشار دوم  3 /   12 / 139۵ 

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

آقای ابراهیم محمودزاده  فرزند محمد  درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
را از پالک1۴7  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به 
چاله گوره که از آقای عبدالعزیز میراحمدی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه  92 -  213 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 139۵۶031۶007001۶29 
مورخ 22 / 10 / 139۵  ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 
نام  و  است  نموده  زاده صادر  ابراهیم محمود  آقای  نام  به  مربع  متر    102 /  32
مالکین اولیه پالک مزبور آقایان وراث حاج احمد میراحمدی می باشد لذا مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام 
آقای ابراهیم محمود زاده صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

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

تاریخ انتشار اول 18 /  11 /   139۵  
تاریخ انتشار دوم 3  /  12  /  139۵  

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

آقای عبداله قیطولی  فرزند محمد  درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از 
پالک2۶۶۵ فرعی ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین 
مالکیت  و درخواست سند  آقای محمود صدیقی خریداری  از  که  اخوان صدیقی 
نموده پرونده نیز تحت کالسه 9۵  -  1۴0 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 139۵۶031۶007001۶2۴   
به  باب ساختمان  مالکیت یک  به صدور سند  / 139۵  حکم   10  / مورخ 22  
مساحت 1۵0  متر مربع به نام آقای عبداله قیطولی صادر نموده است و نام مالکین 
اولیه پالک مزبور آقایان محمدصالح و محمود ومحمد وعبداله صدیقی  می باشد 
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت  
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
به نام آقای عبداله قیطولی  صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

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

تاریخ انتشار اول  18  /  11   /  139۵
تاریخ انتشار دوم  3  /  12  /  139۵

 آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جوانرود طبق ماده 12 قانون ثبت ورعایت ماده 
۵9 آیین نامه قانون ثبت اسامی اشخاصیکه درسه ماهه سوم سال 9۵ نسبت به 
اند  نموده  تقاضای ثبت  ثبتی شهرستان جوانرود  المالک درحوزه  امالک مجهول 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میشود:
امالک واقع در بخش 13 کرمانشاه

فروعات یک اصلی جوانرود
133و139 فرعی از یک اصلی جوانرود آقای سعید فیضی فرزند عنایت نسبت به 
37/80 شعیر و وراث کریم فیضی :هاشم ،هادی،سلیم ،لیال،یلدا،روناک،شهال همگی 
فیضی جمعا نسبت به 37/80 شعیر و وراث فاطمه ابابکدری وجماله اقروشه: ایوب 
حسینی وپریسا یاری نیالوره وپیوند امینی جورآبادی نسبت به 8/۴ شعیر جمعا 
8۴ شعیر مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 9139/8۶ مترمربع 

که3/2 اعیانی متعلق به شهرداری جوانرود و 3/1متعلق به مستدعیان ثبت است/
۴۶8۴فرعی از 11۶ فرعی ازیک اصلی جوانرود آقای تیمور احمدی فرزند محمد 

ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 98/۶8 متر مربع/
ایران  از یک اصلی جوانرود دولت جمهوری اسالمی  از 11۶ فرعی  ۴701 فرعی 
دستگاه  چن  ششدانگ  پزشکی  وآموزش  ودرمان  بهداشت  وزارت  نمایندگی  به 

ساختمان ومحوطه وصل به آن به مساحت۵331/1۵ متر مربع /
۴723 فرعی از 1۶2 و1۶۵ و1۶7 فرعی از یک اصلی جوانرود  آقای محمدطاهری 
پور  فرزند جعفر مقدار یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

1۴9/2۵ متر مربع /
۴72۴ فرعی از 1۴2 فرعی از یک اصلی جوانرود آقای محمد مهدی ویسمرادی 
به مساحت 102  یکباب خانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  مقدار سه  فرزند محمود 

مترمربع/
۴72۶ فرعی از1۶1 فرعی از یک اصلی جوانرود آقای سید کمال حسینی فرزند 
 1۴0/۵۵ مساحت  به  ودکاکین   ساختمان  یکدستگاه  ششدانگ  عبداله  سید 

مترمربع/
108 فرعی از 37 اصلی کالش باغان آقایان بالل ویسی فرزند صابر ومختار ویسی 
فرزند احمد هریک نسبت به سه دانگ جمعا ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 

1021۴/3۴ متر مربع/
به درخواست های ثبت مندرج دراین  قانون ثبت کسانی که  برابر ماده 1۶  لذا   
آگهی معترض میباشند می توانند اعتراضات خود را از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی 
ظرف مدت 90 روز به اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود تسلیم و رسید دریاف 
نمایند و با توجه به ماده 17 قانون چنانچه بین متقاضیان ثبت و دیگران قبل از 
انتشار آگهی دعوی در محاکم قضایی مطرح بوده به اخذ گواهی از شعبه مربوطه 
و  ارتفاقی  حقوق  می شوند.  خود  حق  اسقاط  مانع  مدت  همان  ظرف  آن  ارائه  و 
اعتراض به حدود در موقع تحدید حدود و تنظیم صورت مجلس تحدیدی پذیرفته 

و منظور می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:   3    /    11   / 139۵       

تاریخ انتشار دوم :       3    /    12    /     139۵
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

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

آقای حسین یعقوبی  فرزند عبداله درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 1۶0و1۵9 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13 کرمانشاه معروف 
به خوگالن که از آقایان عبداله یعقوبی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه 93  – 91  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
شماره  139۵۶031۶007001۶۵1  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
به  آن  به  خانه  باب  یک  مالکیت  سند  بصدور  ، حکم   139۵ /  10  /  23 مورخ  
نام  و  نموده است  یعقوبی صادر  آقای حسین  بنام  / 91  متر مربع  مساحت 81 
اولیه پالک مزبور آقای احمد غفوری می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  مالکین 
فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به 
این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره  محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای حسین یعقوبی  

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

تاریخ انتشار اول  18  /   11  /  139۵
تاریخ انتشار دوم  3  /   12 /  139۵

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

 آقای میرزا بهرامی  فرزند حسین   درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را 
از پالک 1۶0و1۵9  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف 
از آقای عزیز محمدی  خریداری درخواست سند مالکیت نموده  به خوگالن که 
پرونده نیز تحت کالسه 9۴   –  17۶   تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره139۵۶031۶007001۶۴1  
مورخ  23/  10 / 139۵ حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 
9۶/۵2   متر مربع به نام آقای میرزا بهرامی  صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقایان احمدغفوری وسعید امینی  می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  
فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به 
این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای میرزا بهرامی 

صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  18   /  11  /  139۵ 
تاریخ انتشار دوم  3  /  12  /  139۵ 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده۱۲ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139۵۶0331012011931 مورخه 10/8 /9۵  جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
آقا  در واحد ثبتی حوزه ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی داود 
بابا    فرزند ابراهیم    به شماره شناسنامه ۵8 صادره ازشهر ری  در ششدانگ یک 
باغ  با بنای احداثی به مساحت 292/70متر مربع  پالک 18 فرعی از 3۴2 اصلی 
واقع در عالقبند حوزه ثبتی ساوجبالغ استان البرز خریداری از سهمی سرور  خانم 
شهیدی  گردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 7۴۶
تاریخ انتشار اول :  9۵/11/18 تاریخ انتشار دوم  :9۵/12/3

محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
المکان 1-سمیرا شاکرمی اعالم میگردد که خواهان خانم  بدینوسیله به مجهول 
دهم  شعبه  تقدیم  طلب  مطالبه  دادخواستی  مراد  میرزا  فرزند  چگنی  میر  فریبا 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد نموده است که با کالسه ثبت و وقت 
رسیدگی به تاریخ 139۶/1/1۶ ساعت 09:30 صبح تعیین گردیده لذا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد لذا از شما دعوت به عمل می 
آید در صورت تمایل در جلسه دادرسی حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا 
رسیدگی بعمل خواهد آمد شما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه 
و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و 
در وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوید آگهی  های بعدی در صورت 
نیاز فقط یک نوبت خواهد بود مراتب به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 

نشر و آگهی می گردد. 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد - گوهری

مدیرعامل سابق استقالل گفت: فوتبال ما به لحاظ 
نیروی انسانی روی گنج خوابیده اما به لحاظ در 
اختیار داشتن منابع مالی و زیرساخت های حرفه ای 

زیر خط فقر قرار دارد.
علی فتح اهلل زاده در گفتگو با مهر در مورد دالیل 
قهرمان نشدن 2۵ ساله فوتبال باشگاهی ایران در 
آسیا گفت: از جمله  مهم ترین دالیل عدم موفقیت 
تیم های ایرانی در همه این سال های گذشته عدم 
ثبات در مدیریت باشگاهی می باشد. تا یک مدیر در 
یک باشگاه می خواهد جا بیفتد و برنامه هایش به ثمر 
بنشیند، باید برود و جایش را به مدیر بعدی بدهد. 

آنوقت است که روز از نو و روزی از نو.
وی یکی دیگر از عمده مشکالت فوتبال ایران را 
نبود زیرساخت های مناسب در بخش باشگاه داری 
دانست و گفت: فوتبال ما در مقایسه با سطح اول 
فوتبال آسیا به لحاظ زیر ساخت زیر خط فقر قرار 
دارد. ما اصال نمی توانیم امکانات مان را با کره جنوبی، 
ژاپن و حتی چین و خیلی دیگر از کشورهای شرق 

آسیا مقایسه کنیم.
سال 78 و شب قبل از دیدار فینال جام باشگاه های 
آسیا من خودم یک شام مشترک با رییس باشگاه 
جوبیلو ایواتا خوردم. ایشان بروشور باشگاه شان را 
به من دادند و من دیدم در ژاپن که زمین حکم 
کیمیا  دارد و حتی هتل های این کشور را به دلیل 
کمبود زمین به اندازه سلول می سازند، جوبیلو ایواتا 

1۶ زمین تمرین داشت. در حالی که همان سال 
ما با تمرین کردن در تپه های داودیه به فینال آسیا 
رسیده بودیم. اما همان زمان و با همان بضاعت ما 
می توانستیم قهرمان آسیا شویم که بر اثر یکی دو 
اشتباه فردی در داخل زمین این موقعیت از دست 

رفت.
فتح اهلل زاده سومین عامل موثر در ناکامی فوتبال 
باشگاهی ایران در آسیا را به فقدان اسپانسر و عدم 
تمایل برندهای بزرگ و معتبر برای حضور در فوتبال 
دانست و گفت: شما ببینید در فوتبال حرفه ای در 
شرق آسیا و کشورهای عربی حامیان مالی حرف اول 
و آخر را می زنند. اتفاقی که در فوتبال ما اصال وجود 

ندارد و در فرمت این فوتبال چنین چیزی تعریف 
نشده است. همین خالء حامیان مالی و برندهای 
معتبر تجاری معتبر خود به خود باعث می شود تا 
زیرساخت های فوتبال حرفه ای در ایران ایجاد نشود.

وی همچنین به حق پخش تلویزیون اشاره کرد و 
گفت: در این میان نباید از حق پخش تلویزیونی 
گذشت. یکی از اصلی ترین منابع مالی باشگاه داری 
در فوتبال حرفه ای حق پخش تلویزیونی است که 
این موضوع هنوز در ایران عملی نشده است. همه 
این ها دست به دست هم می دهد تا در کشوری 
که سرمایه های انسانی اش همچون گنج هستند، از 
نظر زیرساخت های باشگاه داری زیر خط فقر باشیم.

مدیرعامل پیشین استقالل خاطرنشان ساخت: اگر 
از همین امروز کارمان را برای ایجاد زیرساخت های 
مناسب حرفه ای گری در فوتبال آغاز کنیم، سالها 
زمان می برد تا به کشورهایی مثل کره و ژاپن برسیم. 
اما در کوتاه مدت دولت می تواند با دادن وام های 
بلند مدت کم بهره و بدون بهره به باشگاه ها به شکل 
مسکن و مقطعی به حل مشکل باشگاه ها کمک کند.
جام  فصل  این  رقابت های  آغاز  خصوص  در  وی 
باشگاه ها نیز چنین گفت: اگر بگویم هر چهار تیم 
این مسابقات هستند استحقاق  کشورمان که در 
صعود از مرحله گروهی این مسابقات را دارند سخن 
به گزاف نگفته ام. اما فکر می کنم در بدترین حالت 
دست کم دو تیم از چهار تیم ایرانی از گروه شان 
صعود کنند. ضمن این که من واقعا امیدوار هستم 
که امسال طلسم 2۵ ساله قهرمان نشدن ایرانی ها در 

این مسابقات شکسته شود.
فتح اهلل زاده در خاتمه گفت: در میان ۴ نماینده 
کشورمان باید به استقالل اهواز که اولین حضور 
آسیایی اش را تجربه می کند دست مریزاد و خسته 
نباشید گفت. این تیم شامل یک مجموعه بی ادعا 
مسابقات  این  به  امکانات  کمترین  با  که  هستند 
رسیده اند و من امیدوارم که آنها در کنار استقالل 
قرار  توجه  مورد  آهن  ذوب  و  پرسپولیس  تهران، 
این  مقدماتی  مرحله  از  تیم  چهار  هر  و  گرفته 

مسابقات به دور بعد صعود کنند.

دالیل قهرمان نشدن ایران در آسیا - ۳

فتح اهلل زاده: آسیایی ها در عمل حرفه ای شدند ایرانی ها روی کاغذ!

در صورتی که باشگاه پیشگامان یک رکابزن دیگر 
دوپینگی داشته باشد از یک فصل دوچرخه سواری 

محروم خواهد بود.
به گزارش ایسنا، پس از این که تست دوپینگ 
دو رکابزن تیم باشگاه پیشگامان مثبت اعالم شد، 
اتحادیه جهانی فدراسیون دوچرخه سواری با ارسال 
نامه ای اعالم کرده است که در صورتی که این 
باشگاه یک رکابزن دوپینگی دیگر داشته باشد از 
حضور در آن فصل دوچرخه سواری محروم می شود.

پیش از این تست دوپینگ ناصر رزاوی و رحیم 
امامی دو رکابزن تیم پیشگامان مثبت اعالم شده 

بود.
در همین  رابطه حمید عطااللهی، دبیر فدراسیون 
دوچرخه سواری با تایید ارسال نامه UCI به باشگاه 
پیشگامان به ایسنا گفت : من هنوز متن نامه را به 
صورت کامل ندیده ام، اما می دانم که این به صورت 
قانون است که اگر تیمی در فاصله 12 ماه سه مورد 

دوپینگ داشته باشد، از آن فصل دوچرخه سواری 
محروم می شود. یکی از برنامه های ما در سال 9۶ 
این است که با جدیت تمام و به صورت چکشی تر با 

بحث دوپینگ برخورد کنیم.
بر  اکنون  برنامه هایی هم داریم که  ادامه  داد:  او 
روی کاغذ است، اما می خواهیم آن را عملیاتی 
کنیم و تصمیم داریم با هم فکری اتحادیه جهانی 
دوچرخه سواری و نادوی ایران در بحث فرهنگی و 
بازدارندگی از دوپینگ اقداماتی را انجام دهیم. البته 
فدراسیون همیشه نسبت به دوپینگ سخت گیر 
مسابقات،  و  تیم   ملی  اردوهای  در  و  است  بوده 

ماموران نادو حضور داشتند و از ورزشکاران تست 
گرفتند. 

عطااللهی هم چنین گفت : تیم های باشگاهی هم باید 
کم کم اطالعات خود را باال ببرند و باید بدانند که 
اتحادیه جهانی در مورد دوپینگ شوخی با کسی 
ندارد و بسیار سفت و سخت عمل می کند. زمانی 
که می گوید محروم می کند مطمئن باشید اگر سه 
نمونه دوپینگ وجود داشته باشد این کار را انجام 

خواهد داد.
دبیر فدراسیون دوچرخه سواری در پاسخ به این 
باشگاه ها الزم  بر  آیا نظارت بیش تر  پرسش که 

است تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد؟ تصریح کرد: 
سعی می کنیم عالوه بر تیم   ملی بر روی باشگاه ها 
نیز نظارت بیش تری داشته باشیم، چرا که آسیب 
خوردن یک تیم باشگاهی باعث آسیب رساندن به 
کل دوچرخه سواری می شود، زیرا ما همه از یک 
خانواده  هستیم. البته اگر مشکلی برای باشگاهی 
پیش بیاید آن را به پای فدراسیون نمی گذارند. با 
این حال ما هم خیلی جدی در این مورد برخورد 

خواهیم کرد.

اولتیماتوم اتحادیه جهانی دوچرخه سواری

تیم پیشگامان در خطر محرومیت
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آگهی ابالغ
 وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده 9۵0871/7/9۵ 
وقت رسیدگی -  9۶/2/9

خواهان –  مهرداد یاری  خوانده –  حسن سه قلعه کیان 
خواسته –مطالبه وجه   

خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
7  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آد م مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
میرساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت 

آن 10 روز خواهد بود.
 ۱۱0/۱396۱9   مدیر دفتر شعبه  7 دادگاه  حقوقی تهران 

 دادنامه 
پرونده کالسه 9۵099802۴2800202 شعبه 11۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید باهنر  تهران 
خواهان – مالک گل زاده قشالقچائی فرزند آقادده با وکالت محسن ثابت قدم جهرمی 

فرزند اسماعیل 
خوانده – کمال خدامی فرزند رضا 

خواسته ها –مطالبه وجه چک -مطالبه خسارت دادرسی  
به تاریخ 9۵/7/10 در وقت مقرر فوق العاده جلسه شعبه 11۵ دادگاه عمومی حقوقی 
تهران بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است پرونده کالسه 9۵0203 تحت نظر است 
با بررسی اوراق ضمن اعالم ختم دادرسی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه –در خصوص دعوی  مالک گل زاده قشالقچائی فرزند آقادده با وکالت 
محسن ثابت قدم جهرمی به طرفیت کمال خدامی به خواسته مطالبه وجه یک فقره 
چک به شماره 9220270۴۵8۶۴9 مورخ 9۴/12/2۵ به مبلغ ۵00000000 ریال 
عهده بانک رفاه کارگران به انضمام خساارت دادرسی  و  خسارات تاخیر تادیه با عنایت 
به محتویات پرونده کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه  نظر 
به اینکه صدور و وجود اصل چک نزد خواهان بر استحقاق وی به مقدار خواسته داللت 
دارد نظر به اینکه اصل اشتغال ذمه صادر کننده چک در قبال دارنده آن است و خواندگا 
ن با حضور در جلسه دادرسی خواسته خواهان را پذیرفته و دلیلی بر ربائت ذمه خود 
ابراز نداشته بدین ترتیب  دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد به مواد  
310-313  قانون تجارت و 198-۵19-۵1۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی وتبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون چک مصوب   
137۶مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع 
مزبور مورخ 77 آن مجمع خوانده را به پرداخت مبلغ ۵00000000  ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1۶23۶000 ریال بابت هزینه دادرسی و  نیز خسارت تاخیر تادیه بر 
مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید 
اجرای احکام مدنی خسارت تاخیر تادیه را بر اساس فوق محاسبه و نسبت به وصول و 
ایصال آن اقدام خواهد نمود اجرای حکم در مورد خسارت تاخیر تادیه منوط به پرداخت 
ما به التفات هزینه دادرسی از سوی خواهان بوده خوانده نیز مکلف است ما به التفات 
هزینه دادرسی را به خواهان پرداخت نماید.  رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن در دادگاه تجدیدنظر 

استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی  می باشد .
۱۱0/۱396۱6  دادرس شعبه ۱۱5 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

 آگهی ابالغ 
وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده 9۵0872/7/9۵ 
وقت رسیدگی -  9۵/2/9 ساعت 1۶
خواهان –  ابوذر نعمتی خایکندی 

خوانده –  حسن سه قلعه کیان 
خواسته –مطالبه وجه  چک

به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اختالف  حل  شورای  تسلیم   دادخواستی  خواهان 
شعبه7   ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آد م مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور میرساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر 

و مدت آن 10 روز خواهد بود.
 ۱۱0/۱396۱8   مدیر دفتر شعبه 7  دادگاه  حقوقی تهران 

آگهی
خواهان  بهمن شکاری   دادخواستی به طرفیت خوانده   نصراله رضا زاده طرقی   
نموده  تهران  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  به خواسته مطالبه وجه چک 
که جهت رسیدگی به شعبه ۴7دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر 
تهران واقع در تهران  خ شهید مطهری خ میر عماد مجتمع قضایی شهید صدر 
تهران ارجاع و به کالسه  9۵099821۶1200۶27 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین     10 ساعت  و   9۶/1/1۴ آن  
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 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.
۱۱0/۱396۱5 منشی دادگاه حقوقی شعبه47 دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر  تهران

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139۵۶033100900۴۶91  مورخ 9۵/10/12 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای/

خانم پویا مالحسنی شهر بابکی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 1۶71 کدملی 
220070730۴ بصورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 889/۵8 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 17۵9 فرعی از 1۶2 - اصلی واقع در کرج 
خریداری از مالکین رسمی آقای علی اصغر مالحسنی شهر بابکی و مرضیه قاسمیان و 
امیر تقی خانی که سند مالکیت آنها ذیل ثبت صفحه ۴37 دفتر 113 صادر و تسلیم 
نامبردگان گردیده و نیز انتقال ملک از مشارالیها به متقاضی به صورت مبایعه عادی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/12/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۵/12/18

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

اجرائیه
مشخصات محکوم له:  مهدی محمدی حسنکلو نام پدر: نریمان  به نشانی: قلعه 

میر- خ 17 شهریور ک 8 متری مهر نبش کوچه دانش آموز پ 93 
مشخصات محکوم علیه:  ارشد رحیمی  نشانی قلعه میر خ بهزاد خ 17 شهریور بنگاه 

مهدی 
محکوم به: به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۵10092988۶01203 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه 9۴09972988۶011۴۶  دادنامه  شماره  و 
پرداخت مبلغ هفت  میلیون تومان  به عنوان اصل خواسته با احتساب تاخیر تادیه آن 
از تاریخ تقدیم دادخواست )9۴/0۵/31( تا زمان اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات 
دادرسی شامل هزینه دادرسی در حق خواهان. ضمنا محکوم علیه محکوم است به 

پرداخت نیم عشر دولتی می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 

1. ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی( 
2.ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3.مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول 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 هرنوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له 
بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴( ۴. خود 
داری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴( 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 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴( 
۶. چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود. ) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(  م/الف 2۶13
مدیر دفتر دادگاه  حقوقی شعبه ششم دادگاه عمومی ) حقوقی (
  شهرستان بهارستان – بهمن قریشی  

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

 ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۵1 و رای شمار10117۵2  مورخه 
9۵/9/20 به تقاضای تاجی خورشیدوند فرزند عودعلی نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت 1۶3/73 متر مربع مجزی شده از پالک 1فرعی ۴2 اصلی واقع 
در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( کرم جان 
دادآفرید رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1۴920
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/12/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/12/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

دادنامه 
امام  اختالف مجتمع  پرونده کالسه 9۵0998۶۶۵۵۶0018۵ شعبه ۶ شورای حل 
 9۵0997۶۶۵۵۶003۴1 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  )ره(  خمینی 
خواهان : خانم مهتاب کرمی دالور فرزند امید علی به نشانی لرستان – خرم آباد میدان 
تیر کوچه نوبهار 7 –خوانده : خانم شهین شهسواری به نشانی لرستان – خرم آباد 

شهدای غربی کوچه مشتاق پالک ۵ –خواسته :مطالبه وجه سفته 
شهین  طرفیت  به  دالور  کرمی  مهتاب  دادخواست  خصوص  در   : شورا  قاضی  رای 
شهسواری به خواسته مطالبه مبلغ ۶0/000/000 ریال معادل شش میلیون ریال بابت 
وجه یک فقره سفته به شماره ۶80289 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تصویر مصدق سفته و واخواست نامه و 
بقا اصل سفته در ید مدعی که داللت بر اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء دین 
سابق را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلسه شورا حضور نیافته و دفاع موثر و 
موجهی دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و مالحظه نظریه مشورتی اعضاء شورا دعوی 
خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198-
۵1۵-۵19-۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ۶0/000/000میلیون ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره ۶80289 و مبلغ 
1/۶30/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه واخواست نامه به مبلغ ۴00/000 ریال 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست 9۵/10/7 )بعنوان تاریخ مطالبه (لغایت 
اجرای حکم بر اساس نرخ شاخص اعالمی بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه 
می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید 

نظرخواهی نزد محاکم عمومی حقوقی خرم آباد می باشد.
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – فرود رضایی. 

متن آگهی 
شاکی بنام علی اکبر حسیوند به طرفیت متهم به نام میالد عزیزی فرزند هادی به 
اتهام کالهبرداری رایانه ای تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
آباد )101  دادگاه کیفری دو شهرستان خرم  به شعبه 101  که جهت رسیدگی 
روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان  آباد  خرم  در  واقع   ) سابق  جزایی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9۵0998۶۶112008۶۶ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 139۶/1/2۶ و ساعت 11 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن متهم و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
به  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  تا متهم پس  االنتشار آگهی می شود  کثیر 
رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه 

حاضر گردد.
منشی شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )۱0۱ جزایی سابق (-بیرانوند 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده : 1/9۵ش/1۶72
وقت رسیدگی:9۶/1/21 ساعت 11:30 صبح

خواهان :بانک مهر اقتصاد با نمایندگی خانم نفیسه کمره ای
خوانده : سکینه حیدری – احمد تات

خواسته : مطالبه طلب
حل  شورای   1 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 73 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   ۱369 دبیر حوزه ۱ شورای حل اختالف ورامین

 آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده : 2/9۵ش/1027
وقت رسیدگی:9۶/1/23 ساعت 9:30 صبح

خواهان :بانک مهر 
خوانده : امیر یالوری – نیما داوودی – سید حسن کارگر میر اقایی

خواسته : مطالبه طلب
حل  شورای   2 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 73 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   ۱374 دبیر حوزه ۲ شورای حل اختالف ورامین

مفقودی
 سند کمپانی سواری پیکان مدل 1379 به شماره انتظامی 3۴9ج9۴ ایران 72 
به شماره موتور 111279۶۶992و شماره شاسی 79۴71۵78بنام فرشته مقتدر 

مفقود گردیده و از درجه تعنبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 سند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پیکان مدل 81 با شماره پالک 1۴1م1۶ 
بنام  و شماره شاسی 81۵1192۵9  موتور 111۵8118۶۵۵  با شماره  ایران 82 

مجتبی سواد کوهی آقا ملکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

دستگیری باند حفاران غیرمجاز در 
»زرین آباد«

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان از دستگیری باند 
حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در بخش زرین آباد 

خبر داد.
سرهنگ »علی احمدبیگی« اظهار کرد: با تالش 
مأمورین یگان حفاظت و اقدام مقتدرانه پلیس در 
بخش زرین آباد تعداد ۵ نفر از حفاران غیرمجاز که 

غیربومی بودند شناسایی و دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه از متهمان یک دستگاه فلزیاب و 
یک دستگاه خودرو نیز کشف و ضبط شد، افزود: 
کار  دستور  در  پرونده  این  قضایی  مراحل  سیر 
مأموران نیروی انتظامی و مرجع قضایی قرار دارد .

احمدبیگی از همکاری اعضاء انجمن های میراث 
تاریخی  آثار  از  صیانت  جهت  در  که  فرهنگی 
گفت:  و  کرد  تقدیر  دارند  شایسته ای  همکاری 
به  نسبت  تا  می کند  ایجاب  اجتماعی  رسالت 
حراست از مواریث هویتی تاریخ و سرزمین خود 

بی تفاوت نباشیم.

توسعه اقتصادی ولگاگراد با اردبیل
 در سطح عالی دنبال می شود

بازرگانی  اتاق  نماینده  و  شهرداری  عالی  مشاور 
ولگاگراد روسیه گفت: توسعه اقتصادی ولگاگراد 
با اردبیل در سطح بسیار عالی و با رویکرد اعزام 
و پذیرش هیئت های تجاری و بازرگانی دنبال می 

شود.
الکساندر سانی اف با حضور در اتاق بازرگانی اردبیل 
و در دیدار با جمعی از فعاالن تولیدی و اقتصادی 
اردبیل اضافه کرد: ما خوشحال هستیم که برای 
اولین بار به استان اردبیل سفر کردیم در حالی که 
بیش از این ده ها بار به ایران سفر کرده بودیم و 
سعی مان بر این بوده تا مشکالت پیش روی تجار 
را در انتقال پول و تدارکات حمل و نقل بین ایران و 

ولگاگراد روسیه برطرف کنیم.
وی افزود: ما بر این باوریم که با دسترسی به خط 
ریلی، ترانزیت زمینی و بنادری که در اطراف استان 
اردبیل وجود دارد به راحتی می توانیم تبادالت 
تجاری و کاالیی را به خوبی انجام دهیم به طوری 
شاهد  ما  روابط  ارتقای  با  اخیر  سال های  در  که 
ارزی  مبادالت  موانع  و  مشکالت  شدن  برطرف 

هستیم.
مشاور عالی شهردار و نماینده اتاق بازرگانی ولگاگراد 
محصوالت  تولید  در  اردبیل  توانمندی های  به 
کشاورزی، صنعتی و پالستیک اشاره کرد و گفت: 
از رویکردهای دیگر توسعه روابط علمی و آموزشی 
بین دانشگاه های ولگاگراد و اردبیل است که ما به 
راحتی می توانیم از این ظرفیت و بستر استفاده 

کنیم.

خسارت 25 میلیارد ریالی به تاسیسات برق
 استان بوشهر 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: بارش های 
روز 29 و 30 بهمن موجب شکسته شدن ۵80 اصله تیر برق، قطعی 
خطوط شبکه های فشار متوسط و ضعیف تعدادی از روستاها و بروز 

خسارت 2۵ میلیاردی به تاسیسات برق استان بوشهر شد.
امراله پاراد در جلسه ستاد مدیریت بحران که در این شرکت تشکیل 
شده ضمن بررسی صدمات وارد شده به شبکه های برق به سامان 
دهی و انسجام بخشی کلیه واحدهای عملیاتی مرتبط، تسریع در 
حضور در محل های حادثه دیده و رفع بحران به منظور بازسازی 
در  خسارت  میزان  این  افزود  وی  کرد  تاکید  معیوب  های  شبکه 
شهرستان های بوشهر-دشتستان- تنگستان- دشتی- دیر- کنگان- 

عسلویه- جم- گناوه و دیلم به ثبت رسیده است.
های  اکیپ  امکانات،  بسیج  با  سیل  وقوع  پی  در  کرد:  اضافه  وی 
عملیاتی و اتفاقات در سریع ترین زمان در محل های حادثه حضور 
و عیب یابی سیستم را انجام داده و مشکالت فرا روی مردم در حوزه 

برق را به بهترین شکل ممکن رفع کردند.
مدیرعامل با اشاره به شدت حادثه و فراگیر بودن آن در سطح استان 
و خرابی تاسیسات برق شامل 29 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 
ضعیف و 21 دستگاه پست هوایی با همت و تالش شبانه روزی کلیه 
پرسنل این شرکت تمام مشترکین برقدار و مشترکین حادثه دیده با 
انجام تمهیدات نظیر مانور، تامین برق شدند وی ادامه داد با همت 
و تالش سایر دستگاهها امید است در یک هفته آتی بتوانیم کلیه 
اساسی  به طور  تاسیسات آسیب دیده  و  را جبران  وارده  خسارات 

وارد مدار گردد.
این مقام مسئول همچنین در جای دیگری از سخنان خود گفت: در 
حادثه اخیر در استان خوزستان اکیپ اجرایی ۴0 نفری این شرکت 
به سرپرستی عباس ریز مدیر کمیته بحران و پدافند غیرعامل جهت 

برقدار کردن و پایداری شبکه های برق شهر اهواز اعزام شدند.

رشد 45درصدی کشفیات مواد مخدر در کردستان
کردستان  انتظامی  فرماندهی  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رییس 
گفت: میزان کشفیات مواد مخدر در 11ماهه امسال نسبت به مدت 

مشابه ان در سال گذشته ۴۵درصد رشد داشته است.
عباس نظری افزود: استان کردستان به جهت قرار گرفتن در جوار 
غربی  اذربایجان  و  همدان  زنجان-  کرمانشاه–  چون  هایی  استان 
وهمچنین واقع شدن در ترانزیت شرق به غرب درگیر پدیده شوم 

مواد مخدر شده است.
وی تاکید کرد: بر اساس امار واطالعات استان ما سهم ناچیزی را از 
اعتیاد در سطح کشور دارد و از استانهای نسبتا پاک محسوب می 

شود هر چند نباید به این مساله زیاد خوش بین باشیم 
وی با بیان این مطلب که دستگاههای زیادی متولی مقابله ومبارزه 
با مواد مخدر در استان هستند، از اهالی رسانه درخواست کردند از 
مدیران سایر دستگاههای دیگر مسولیت خواهی کنند و این مهم 

را پیگیری نمایند. 
کرد  اعالم  فروشی  بحث خرده  را  مسایل  مهمترین  از  یکی  نظری 

وگفت در این راستا 13درصد افزایش کشفیات داشته ایم. 
که  کرد  اعالم  را 7۵0نفر  استان  کل  در  معتادین  تعداد  همچنین 
از این تعداد 300نفر را به عنوان معتاد متجاهر خواند که دستگیر 

وتحویل کمپ داده شده اند.

خبر خبر

اولین زایمان طبیعی بدون درد در شهرستان 
چالدران با موفقیت انجام شد.

با  غربی،  آذربایجان  منطقه  ایسنا  از  نقل  به 
مامایی  و  پزشکی  تیم  آمیز  موفقیت  تالش 
چالدران  شهرستان  بهشتی  شهید  بیمارستان 
تیم  این  زایمان طبیعی بدون درد،  اجرای  در 
پزشکی با تالش چند ساعته خود موفق شدند 
نوزاد مادر باردار چالدرانی را بااجرای این روش 

با سالمتی کامل به دنیا بیاورند.
بیمارستان  مامایی  بخش  مسئول  علیزاده، 
با  گو  و  گفت  در  چالدران  بهشتی  شهید 
زایمان  واحد  بار  اولین  برای  خبرنگاران گفت: 
با  چالدران  شهرستان  در  را  درد  بی  طبیعی 
جراح  بیهوشی،  متخصص  پزشکان  همکاری 

این  مامایی  بخش  کادر  و  زایمان  و  زنان 
بیمارستان را توانستیم راه اندازی کنیم.

زایمان  فرهنگ  ترویج  کرد:  تصریح  علیزاده 
باردار  مادران  بیشتر  هرچه  ترغیب  و  طبیعی 
و  مادر  میزان سالمت  بردن  باال  و  امر  این  به 
در  طرح  اجرای  مهم  اهداف  جمله  از  کودک 

این شهرستان است.
وی خاطر نشان کرد: درد زایمان از لحاظ شدت 
در  که  است  انسانی  شدید  دردهای  دومین 
راستای اجرای این طرح با استفاده از داروهای 
حد  کمترین  به  را  درد  این  حسی  بی  خاص 
می رسانیم که اجرای این طرح باعث می شود 
عوارض  و  سزارین  جراحی  های  عمل  میزان 
مادران  بین  در  آن  آز  ناشی  و جراحی  جانبی 

باردار کاهش یابد.
مسئول بخش مامایی بیمارستان شهید بهشتی 
چالدران افزود: باید میزان سالمتی مادر و نوزاد 
افزایش یابد و یک خاطره خوب و خوش برای 
خواهد  پی  در  طبیعی  زایمان  انجام  در  مادر 
قالب طرح  در  که  این طرح  اجرای  و   داشت 

تمامی  گیرد  می  انجام  سالمت  نظام  تحول 
به  کامال  و  هزینه  دریافت  بدون  آن  مراحل 

صورت رایگان است.
در راستای اجرای این طرح مادر بعد از انجام 
 2۴ مدت  به  گرفتن  قرار  نظر  تحت  و  زایمان 

ساعت از بیمارستان مرخص می شود.

نخستین واحد زایمان طبیعی بدون درد 
در چالدران راه اندازی شد

فوالد  مدیرعامل  بازدید  جریان  در  اصفهان: 
مبارکه از مجتمع فوالد سبا، کوره پاتیلی، یکی از 
طرحهای توسعه این مجتمع که با هدف افزایش 
ظرفیت از 700 هزار به یک میلیون و ۶00 هزار 
تن در حال انجام است، به صورت آزمایشی راه 
اندازی شد. دکتر بهرام سبحانی در جریان این 
این  کارکنان  تالش  از  قدردانی  ضمن  بازدید، 
مجتمع بر بهره برداری کامل هرچه سریعتر سایر 

طرح های توسعه این مجتمع تأکید کرد.
اندازی پروژه های  با راه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
توسعه این مجتمع، گام بلندی در پیشبرد اهداف 
گروه فوالد مبارکه برداشته خواهد شد، اظهار کرد: 
با تمرکز بر فعالیتها در واحدهای مختلف از جمله 
واحد ذوب، ریخته گری و کالف پیچ دوم، میتوان 
از حداکثر ظرفیت های موجود جهت پاسخ به نیاز 
بازار استفاده کرد. مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه 
این بازدید در زمینه تسریع در عملیات راه اندازی 
باسکول های دینامیک و استاتیک مربوطه، فرایند 
اجرای پروژه سیگنالینگ و همچنین برنامه ریزی 
حمل محصوالت و مواد اولیه از طریق خطوط 

ریلی احداث شده، راه کارهایی را ارائه کرد.
پروژه  اجرای  و  تکنولوژی  مدیر  خلیلی  بهمن 
های مجتمع فوالد سبا نیز با بیان اینکه در طی 
و  مواد  انتقال  واحد  های  کارگاه  از  بازدید  این 
سیلوهای مربوطه، واحد غبارگیر، کوره های قوس 
الکتریکی، ریخته گری اسلب نازک، کوره تونلی، 
کارگاه های جنبی، توزیع آب مربوط به طرح 
های توسعه مجتمع فوالد سبا بازدید به عمل 
آمد، یادآوری کرد: با اتمام عملیات این طرحها 
تونلی و کوره  واحدهای فوالدسازی دوم، کوره 
شاتلی جدید، ریخته گری دوم، نصب قفسه 7 و 
دان کویلر دوم همراه با تعویض کامل اتوماسیون 
نورد گرم و نوسازی خط موجود مورد بهره برداری 
قرار میگیرند.  گفتنی است در پایان این بازدید، 
پروژه  مشکالت  به  رسیدگی  ای جهت  جلسه 
های توسعه برگزار و طی آن از سوی مسئوالن 
مربوطه، پیمانکاران و مجریان طرح، گزارشی از 
روند پیشرفت پروژه و مشکالت موجود در آن 
ارائه شد و درنهایت برنامه راه اندازی خطوط مورد 

بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

با حضور مدیرعامل فوالد مبارکه انجام شد؛

راه اندازی آزمایشی کوره پاتیلی مجتمع فوالد سبا
با هدف تسهیل در ارائه خدمات و جلب رضایت 
دریانوردان شهرستان شادگان و به همت اداره 
دفتر  استان خوزستان،  دریانوردی  و  بنادر  کل 
پیشخوان جمع آوری و تحویل مدارک دریانوردی 
در این شهرستان راه اندازی و مورد بهره برداری 

قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی، معاون طرح و توسعه 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با 
اشاره به لزوم تسهیل  فرآیند صدور گواهینامه 
های دریانوردان شهرستان شادگان اظهار داشت: 
طی آیینی همزمان با سی و هشتمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، این دفتر پیشخوان راه 
اندازی گردید تا روند ارائه خدمات صدور و تمدید 
مدارک دریانوردی از وضعیت بهینه تری برخوردار 

شود.
به   نزدیک  اینکه  به  اشاره  با  عسکری  علی 
1۵00دریانورد در تاالب و بندر این شهرستان به 
فعالیت های صیادی و تجاری مشغولند، تصریح 
کرد: با توجه به فعالیت این تعداد از افراد به حرفه 
ی دریانوردی و به منظور رفاه حال دریانوردان 
متقاضی تمدید و صدور مدارک دریانوردی، این 

دفتر پیشخوان، با همکاری یکی از شرکت های 
بخش خصوصی کارگزار آموزش دریانوردی به 
عنوان حلقه ی واسط بین ارباب رجوع و  این 

اداره کل راه اندازی گردید.
معاون طرح و توسعه در تشریح نحوه ی خدمات 
رسانی در این پیشخوان بیان داشت: در این دفتر 
پیشخوان، پس از جمع آوری مدارک دریانوردان 
متقاضی تمدید و صدور مدارک دریانوردی در 
بیشتر  بررسی های  برای   شهرستان شادگان، 
و انجام مراحل اداری مربوطه به مراجع ذیربط  
به  مدارک  تکمیل،  از  و پس  داده شده  انتقال 
متقاضیان در محل دفتر پیشخوان تحویل می 

گردد. 
علی عسکری، جلوگیری از ترددهای غیر ضرور 
همجوار  های  شهرستان  در  ذیربط  مراجع  به 
و در نتیجه  کاهش هزینه های تردد ناشی از 
آن و ارتقاء سطح تکریم ارباب رجوع را از مزیت 
پیشخوان  دفتر  این  اندازی  راه  از  حاصل  های 
عنوان نموده و اظهار امیدواری کرد این اقدام، 
رضایتمندی بیشتر دریانوردان شهرستان شادگان 

را به دنبال داشته باشد.

راه اندازی دفتر پیشخوان برای رفاه دریانوردان شادگان 

رئیس محیط زیست گچساران گفت: آلودگی هوا 
درگچساران به ۵ برابر حدمجاز710 میکروگرم بر 

مترمکعب رسیده است.
عبدال دیانتی نسب درگفت وگو با خبرنگارایسنا، 
مجاز  حد  افزود:  وبویراحمد  کهگیلویه  منطقه 

میکروگرم   1۵0 هوا  در  گردها  ریز  استاندارد 
برمترمکعب است.

وی بیان کرد: آلودگی هوا درگچساران به ۵ برابر 
رسیده  مترمکعب  بر  میکروگرم  حدمجاز710 

است.
رئیس محیط زیست گچساران تصریح کرد: هوای 

گچساران در مرز هشدار قرار گرفته است.
دیانتی نسب عنوان کرد: در این هوا سالخوردگان 
و  ریوی  ناراحتی های  دارای  افراد  و  و کودکان 
منزل خود  از  آمدن  بیرون  از  است  بهتر  قلبی 

داری کنند.
و  آب  کافی  نوشیدن  شهروندان  داد:  ادامه  وی 

استفاده از ماسک را فراموش نکنند.
کرد:  نشان  خاطر  گچساران  هواشناسی  رئیس 
تغییرات دما در 2۴ ساعت گذشته حداقل دما 
صفر و حداکثر 11 و رطوبت هوا نیز حداقل 39 

درصد و حداکثر 78 درصد بوده است.
علی کوهکن بیان کرد: بارندگی سال زراعی جاری 
تاکنون 3 .1۵9 میلیمتر بوده در صورتی که در 
مدت مشابه سال گذشته ۴ . 2۴7 میلیمتر است 

نرمال بلند مدت بارندگی ۵ . ۴38 میلیمتراست.
وی افزود: در سالجاری تعداد روزهای آلوده در 
گچساران با امروز ۶8 روز است در صورتی که در 

مدت مشابه سال گذشته ۵8 روز بود.
رئیس هواشناسی گچساران ادامه داد: دید افقی 

در حال حاضر در گچساران ۴ کیلومتر است.
های  بینی  پیش  طبق  کرد:  اضافه  کوهکن 
مهمان  امروز  فقط  آلوده  هوای  این  انجام شده 
مردم گچساران خواهد دبود و از فردا هوای این 

شهرستان به حالت عادی باز می گردد.

آلودگی هوای گچساران
 به 5 برابر حد مجاز رسید
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
انجمن ناشنوایان استان البرز شماره 444

باتوجه به اینکه به دلیل عدم حصول حد نصاب قانونی، جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول در تاریخ 1395/11/27 در روز 
چهارشنبه رسمیت پیدا نکرد، بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن 
ناشنوایان دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
مورخ  چهارشنبه  روز  صبح   10 ساعت  راس  که  انجمن  این  دوم  نوبت 
95/12/18 در ساختمان انجمن به آدرس کرج، میدان سپاه، میدان والفجر، 
بلوار شهدای چهارصد دستگاه، خیابان گلستان، نبش شقایق 1 برگزار می 
گردد حضور بهم رسانید. ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور هر 
تعداد رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه 

اعضا )اعم از غایب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود.
تذکر: ارائه کارت شناسایی انجمن ناشنوایان استان البرز الزامی می باشد.

دستور جلسه: 1- انتخاب بازرسین 2- استماع گزارش بازرس 3- استماع 
گزارش هیات مدیره 4- موافقت اعضا با انتخاب حسابرس برای مسائل 

مالی انجمن 5- افزایش اعضا
رئیس هیئت مدیره

اطالعیه
به اطالع می رساند؛

مجمع سالیانه موسسه پویندگان راه کیش
به شماره ثبت 485 و شماره مجوزه 1126 جهت تغییرات از 
جمله اعضا، مکان، آدرس موسسه و فعالیت ها در تاریخ سه 
بهشتی  شهید  خیابان  موسسه  آدرس  در   95/12/10 شنبه 
صبح   8 ساعت  دوم  طبقه  محمودیان  مجتمع  آبان  خیابان 

برگزار می گردد.

مفقودی
 کارت هوشمند ایسوزو ۶ تن با شماره انتظامی 8۵7ع9۵ ایران 73 با شماره کارت 

هوشمند 238۵۴08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده : 2/9۵ش/1028 وقت رسیدگی:9۶/1/23 ساعت 10 صبح
خواهان :بانک مهر  خوانده : علی عبادی زاویه –سامان دست اویز

خواسته : مطالبه طلب
حل  شورای   2 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 73 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   ۱373 دبیر حوزه ۲ شورای حل اختالف ورامین

 متن آگهی 
در خصوص دعوی شرکت بیمه رازی به نمایندگی آقایان بهمن یزدخواستی )رئیس 
هیات مدیره( و یونس مظلومی )مدیر عامل (به طرفیت پوریا پورمند با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده جهت رسیدگی مورخ 9۶/1/19 راس ساعت 09:00 

صبح در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
– علیرضا تقی پور. 

اگهی ابالغ مفاد اجرائیه
تاجیک  مهدی  و  بیدگلی  محرم  علیه  نامه شماره  ۵2۵  محکوم  داد  موجب  به 
باالیی محکوم است به پرداخت مبلغ  ۴۵/000/000ریال به عنوان اصل خواسته 
ونیز مبلغ 1۵۵/000ریال و خسارت تاخیر از تاریخ 93/۵/28 لغایت اجرای حکم 
به صورت تضامنی در حق بانک مهر اقتصاد و هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی به 
دادگاه و حق الوکاله وکیل وقف تعرفه مصوب در حق محکوم له و نیز پرداخت ۵ 
درصد از میزان محکومیت  از بابت نیم عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجرائیه 
اگهی  احکام مدنی  اجرای  ترتیب مقرر در مادتین 119و118قانون  به  نوبت  یک 
میگردد و 10 روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته میشود و بر اساس ماده 9 قانون 
مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر 

اینکه محل یا اقامت خود را اقدام نماید.
 خ/ م الف   ۱378 رئیس حوزه ۲ شورای حل اختالف ورامین

متن آگهی 
 – بنام های هاله  دادنامه شماره 9۵0997۶۶۵۵90021۶ که خواندگان  احتراما 
سحر –الدن – پری – هومن –هما همگی فرجی محکومند به الزام به حضور در 
دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال اتومبیل پراید به شماره انتظامی 893 د 93 ایران 
18 بنام خواهان شهاب رومیانی رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – سمانه امیدی عبدلی. 

رونوشت آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   179 شماره  شناسنامه  داراي  رنگرز  سمیه  خانم 
9۵0۵39/۶۴ ح از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباس رنگرز بشناسنامه 2 در تاریخ 139۵/۴/2۵ اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  1-زهرا 

آقاجمالی طرخورانی متولد: 132۵ ش¬ش 1۵27 صادره از تهران همسر متوفی
2-معصومه رنگرز متولد: 13۴۶ ش¬ش 1۵27 صادره از تهران فرزند متوفی

3-مریم رنگرز متولد: 13۴8 ش¬ش 1۵۵ صادره از تهران فرزند متوفی
۴-مرتصی رنگرز متولد: 13۴9 ش¬ش 108۶ صادره از تهران فرزند متوفی

۵-مرضیه رنگرز متولد: 13۵2 ش¬ش 872 صادره از تهران فرزند متوفی
۶-مهناز رنگرز متولد: 13۵3 ش¬ش 2۵۵۶ صادره از تهران فرزند متوفی

7-مهری رنگرز متولد: 13۵7 ش¬ش ۵۴3 صادره از کرج فرزند متوفی
8-غالمرضا رنگرز متولد: 13۵9 ش¬ش 23۶3 صادره از کرج فرزند متوفی

9-سمیه رنگرز متولد: 13۶0 ش¬ش 179 صادره از کرج فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. ۵19م/الف
قاضی حوزه 64 شورای حل اختالف ماهدشت

آگهی
اسنفندیار  پور  به طرفیت خوانده  محسن  دادخواستی  مقبلی    خواهان  حمید 
کزانه   به خواسته  مطالبه وجه چک و تامین خواسته   تقدیم دادگاههای عمومی 
 11 شماره  مجتمع  شعبه۶29    به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان 
شورای حل اختالف تهران واقع درتهران چهارراه ولیعصر ک پشن پ22 مجتمع 
شماره 11 شورای حل اختالف تهران  ارجاع و به کالسه  9۵0998091780077۵  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۶/1/21و ساعت  11:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین 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.
   ۱۱0/۱396۲3   دبیرشعبه 6۲9  مجتمع شماره ۱۱ شورای حل اختالف    تهران

آگهی
تاریخ 9۵/10/8 

شماره قرار-9۵0997091۵702979 
کالسه پرونده 27871۶0819۵ 

مرجع رسیدگی حوزه ۶08 شورای حل اختالف منطقه 12-13 تهران 
خواهان-مهدی فدایی نیارق

خوانده –میر عسگر احمدی –حسین تاری مرادی 
خواسته –صدور قرار تامین خواسته 

و  اقامه  فوق  بخواسته  دادخوساتی  خوانده  بطرفیت  باال  بشرح  گردشکار-خواهان 
در  موجود  مدارک  استناد  به  خواسته  تامین  قرار  صدور  و  رسیدگی  درخواست 
پرونده را نموده است که پس از قبول دادخواست و ثبت به کالسه فوق حوزه در 
وقت فوق العاده بتصدی امضا کنندگان زیر و در حضور تشکیل و با بررسی اوراق 

پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور رای می شود.
قرار تامین خواسته –نظر به اینکه با تقدیم درخواست تقاضای صدور قرار تامین 
ارکان  است چون  نموده  پرداخت  و گواهی عدم  استناد مصدق چک  به  خواسته 
قانون تجارت و  لذا شورا مطابق ماده 292  باشد  فراهم می  و شرایط درخواست 
ماده 108 و ماده 117 قانون آئین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ 
۶2270000 ریال از اموال خوانده متضامنا معارفی تا پایان رسیدگی صادر و اعالم 
می دارد این قرار پس از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این حوزه 

می باشد.
۱۱0/۱396۲۱ شعبه 608 مجتمع شماره ۱3 تهران 

 حصر واثت 
آقای قدرت اله چگینی  به شماره شناسنامه ۶8۶   به شرح دادخواست به کالسه 
۵89از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح داده که 
تاریخ    ۶2/2/11   اله چگینی  به شماره شناسنامه  9۶77 در  شادروان حبیب 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به:
 ملکه شهرابی ش ش 11۶0 ت ت 1312 صادره از سراب همسر متوفی
ولی اله چگینی ش ش 223۴ ت ت 133۴ صادره از تهران پسر متوفی
قدرت اله چگینی ش ش ۶8۶ ت ت 13۴1 صادره از تهران پسر متوفی
کبری چگینی ش ش 3131 ت ت 1338 صادره از تهران دختر متوفی
عذرا چگینی ش  ش2۴73 ت ت 13۴۵ صادره از تهران دختر متوفی
زهرا چگینی ش ش ۴۵08 ت ت 133۶ صادره از تهران دختر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 3۶1 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 ۱۱0/۱396۲۲ دبیر  شعبه   505  شورای حل اختالف مجتمع شماره۱۱   تهران

حصر واثت 
به  دادخواست  شرح  به    2۴229 شناسنامه   شماره  به  شهبازی   اکبر  آقای 
کالسه9۵0/91۶       از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان یوسف شهبازی  به شماره شناسنامه 1۵22  در تاریخ   
9۵/11/3   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
 وحیده فرشفروش خسروشاهی ش ش 112 ت ت 1327 صادره از اسکو همسر 

متوفی
اکبر شهبازی ش ش 2۴229 ت ت 13۵7 صادره از تهران پسر متوفی
عباس شهبازی ش ش ۴0۶۵ ت ت 13۶3 صادره از تهران پسر متوفی
زیبا شهبازی ش ش ۴۶۵89 ت ت 13۶7 صادره از تهران دختر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 3۶1 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 ۱۱0/۱396۲0 دبیر  شعبه  9۱6   شورای حل اختالف مجتمع شماره ۱9  تهران

آگهی تغییرات شرکت
و   ۶۶09 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ایران  بیشی  میتسو  المللی  بین   
مورخ  عمومی شرکا  استناد صورتجلسه مجمع  به  ملی 101003092۶۵  شناسه 
2۵/08/139۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود 
بشرح ذیل انتخاب شدند :آقای کازوئو اینادا به کد فراگیر 80۵88890بسمت عضو 
هیات مدیره ومدیر عامل واقای هیروشی ناشیموتو به کدفراگیر 1003۶1229بسمت 
عضو هیات مدیره و آقای تاکایوکی هیگاشی به کد فراگیر ۶37۵9۴19بسمت عضو 
هیات مدیره تعیین شدند ومقرر گردید کلیه چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها 
و بطور کلی هرسندی که تعهدی برای شرکت ایجاد می کند منفردا« با امضای 
مدیر عامل شرکت ) اقای کازوئواینادا ( به همراه مهر شرکت معتبر و الزم االجرا 
باشد درغیاب مدیر عامل اسناد مذکور با امضای هریک از اعضای هیات مدیره به 

همراه مهر شرکت معتبر و برای شرکت الزم االجرا خواهد بود . 2
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)۲536۲( آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   399711 ثبت  شماره  به  ء  شرکا  و  کیامنش  مهدی  تضامنی   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320۵0۴۶20
مرکزی  بانک   13/09/139۵ 288291/9۵مورخ  شماره  مجوز  و   30/0۵/139۵
به  کیامنش  مهدی  -آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  ایران  اسالمی  جمهوری 
شماره ملی00۵02272۶2 با پرداخت 38000000000 ریال به صندوق شرکت 
نتیجه  در  داد.  افزایش  ریال   39200000000 میزان  به  را  خود  الشرکه  سهم 
افزایش  ۴0000000000ریال  به  ریال   2000000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه 
و  شرکاء  اسامی  گردید.  اصالح  فوق  شرح  به  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافته 
میزان سهم الشرکه ها بعد از افزایش سرمایه : - آقای مهدی کیامنش به شماره 
به  کیامنش  محسن  آقای   - ریال  دارای39200000000  ملی00۵02272۶2 
به  اسراری  بتول  خانم   - ریال  دارای200000000  ملی0072200812  شماره 
به  کیامنش  منا  خانم   - ریال  دارای200000000  ملی20۶2809۴2۵  شماره 
شماره ملی0080۶111۴1 دارای 200000000ریال - آقای مسعود کیامنش به 
اساسنامه جدید شرکت   - ریال  دارای200000000  ملی0080۵۴۴0۴۵  شماره 
مشتمل بر ۵۶ ماده و 1 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. 
اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر  ذیل  به شرح  موضوع شرکت   -
گردید: خرید و فروش نقدی ارز، مسکوک طالی ضرب شده توسط بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک 
ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از 

طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی می باشد.  3 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۲5364(

آگهی تغییرات شرکت
و   117۵98 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  محک  بهسازان  وخدماتی  مهندسی   
بطور  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملی 10101۶11822  شناسه 
حسابرسی  موسسه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   20/0۵/139۵ مورخ  العاده  فوق 
رمز پویا به شناسه ملی 10100۵۵2۴3۵ و آقای عباس معلومی به شماره ملی 
00۵9193093 به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت 
دو  مدت  برای  مدیره  هیئت  اعضاء  سمت  به  ذیل  افراد   . شدند  انتخاب  یکسال 
00۵70۶۵۶1۶به  ملی  شماره  به  خوانساری  هومن  آقای   : شدند  انتخاب  سال 
سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ، آقای آرمین رضا به شماره ملی 
آقای   ، نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره  به سمت   0۴۵2۴0۴0۴۵
علی سینا صوفی به شماره ملی 007۵198۵۶8 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره ، آقای حامد مومنی به شماره ملی 00703080۴7 به سمت عضو هیئت 
مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل – چک – سفته – 
برات- قراردادها و عقود با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره 

متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 2 
 . سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)۲5363(

آگهی
خواهان  علی جعفری دادخواستی به طرفیت خوانده   محمدرضا کرامت و موسی 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  خودرو    سند  تنظیم  به  الزام  خواسته   به  جوادی  
 11 شماره  مجتمع   ۵0۵ شعبه   به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان 
شورای حل اختالف تهران واقع درتهران چهارراه ولیعصر ک پشن پ22 مجتمع 
شماره 11 شورای حل اختالف تهران  ارجاع و به کالسه  9۵099810۵0۵00۵۴0  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۶/1/2۶و ساعت  1۶ تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  دادرسی دادگاههای عمومی و 
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.
   ۱۱0/۱396۲4 دبیرشعبه  505 مجتمع شماره ۱۱ شورای حل اختالف    تهران

جوان اراکی رکورد پایین آمدن
 از پله هاي برج میالد را شکست 

با   1391 سال  در  که  اراکی  سوار  دوچرخه 
در  را  میالد  برج  های  پله  کوهستان،  دوچرخه 
9 دقیقه پایین آمده بود رکورد جدیدی را  زده 

است.
برنامه ریزی و  مجید پزشکیان گفت: تمرینات 
مدون خود را از مهرماه امسال آغاز کرده ام که 

موفق شدم  رکورد 8 دقیقه و ۵2ثانیه  را بزنم.
وی ادامه داد: برج میالد تهران دارای یک هزار و 
700 پله است که از مهرماه امسال در تمریناتم، 
با دوچرخه کوهستان  را  این مسیر  بار  چندین 

پیموده و رکوردهای خوبی نیز تجربه کرده ام.
دنبال  به  کرد:  اظهار  اراکی  سوار  دوچرخه  این 
رکورد زیر پنج دقیقه هستم و همه تالش خود 

را برای رسیدن به این هدف به کار گرفته ام.
هشتمین  و  سی  مناسبت  به  پزشکیان  مجید 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، پله 
های برج میالد تهران را به دوچرخه کوهستان 
پایین آمدمجید پزشکیان 2۶ ساله بیش از 1۵ 
سال سابقه دوچرخه سواری در تیم های مختلف 
ملی  تیم  عضو  نیز  سال  پنج  و  دارد  را  کشور 

دوچرخه سواری کشور بوده است. 

اهدای 120 دستگاه لوازم منزل
 به مددجویان دیر بوشهری 

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان 
دیر گفت: 120 دستگاه وسایل ضروری گرمایشی 
و سرمایشی به ارزش یک میلیارد ریال اهدایی 

بین مددجویان زیر پوشش این نهاد توزیع شد.
مسلم انیژپور افزود: با توجه به نیاز مددجویان 
میان  یخچال  آبگرمکن،  بخاری،  وسایلی شامل 

آنان توزیع شده است.
این  از  امر حمایت  در  افراد خیر  مشارکت  وی 
نهاد را مهم خواند و اظهارداشت: با توجه به نرخ 
مددجویان  مالی  بنیه  و ضعف  اقالم  این  باالی 
افراد خیر و نیکوکار همکاری بیشتر با این نهاد 

داشته باشند.
اکنون  هم  کرد:  اضافه  دیر  امداد  کمیته  مدیر 
خانواده های دیگری از مددجویان این شهرستان 
نیازمند وسایل گرمایشی در فصل سرما هستند 
وسایل  این  تامین  در  خیران  مساعدت  که 

ضروری است.
وی، هدف از این اقدام خداپسندانه را رسیدگی 
به وضع محرومان و مستضعفان و توزیع عادالنه 

خدمات بیان آنان عنوان کرد.
انیژپور یادآورشد: 2 هزار و 1۴1خانوار دیری زیر 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( هستند و 
در طول سال از خدمت و تسهیالت مختلف این 

نهاد حمایتی بهره مند می شوند.

اعزام اکیپ های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق 
البرز به گیالن

نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز به منظور اصالح و 
بازسازی شبکه برق رسانی و همچنین رفع خاموشی های ناشی از بحران 

بارش برف و باران به استان گیالن اعزام شدند. 
 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در این 
عملیات که روز جمعه ، پانزدهم بهمن ماه انجام شد؛ 8 اکیپ فنی- 
و  باالبر  به  تجهیز  با  تن  تعداد 32  به  اجرایی  و  پشتیبانی  عملیاتی، 
خودروهای عملیاتی سبک و سنگین  به منظور بازسازی و ساماندهی 
شبکه های برق رسانی شرکت های توزیع برق استان گیالن و رفع 

خاموشی های باقیمانده که کماکان ادامه دارد اعزام شدند.
در این عملیات  اکیپ های فنی و عملیاتی نسبت به اصالح و بازسازی 
فیدرهای معیوب فشار متوسط ، مهار تیر شکستگی و اصالح شبکه های 
معیوب در اثر سیم پارگی فشار ضعیف و رفع خاموشی های  مشترکین  

اقدام خواهند کرد.

برگزاری نخستین مانور ملی اطفاء حریق بر اساس 
300ICS  در بندرلنگه

مدیریت  دوره  برگزاری  از  لنگه  دریانوردی  و  بنادر  اداره  مدیر 
 )   300ICS(فرماندهی حادثه پیشرفته  اساس سیستم  بر  بحران 
اطفاء  ملی  مانور  و گفت: نخستین  داد  لنگه خبر  بندر  میزبانی  به 
حریق در خشکی و دریا فردا با حضور نمایندگان 13 بندر کشور 

برگزار می شود.
را  آموزشی  رویداد  این  برگزاری  از  هدف  صابری«  »محمود 
سیستم  اساس  بر  بحران  مدیریت  قوانین  طبق  بنادر  بروزرسانی 
آموزش  راستای  در  عملیاتی  تمرین  برگزاری  و  حادثه  فرماندهی 
و  آموزش  از  بعد  گفت:  و  دانست  حوادث  با  مقابله  در  آمادگی  و 
جهانی  های  استاندارد  طبق  بنادر  رسانی  بروز  ای،  دوره  تمرینات 

مدیریت بحران در اولویت قرار دارد.
تمرین  و  حادثه  فرماندهی  سیستم  دوره  برگزاری  با  افزود:  وی 
بندرلنگه  بارانداز  و  اسکله  از  مختلف  نقاط  در  دوره  این  عملیاتی 
قصد داریم تا تعامل و همکاری گروه های امداد رسان برای مقابله 

با بحران های احتمالی را افزایش دهیم.
صابری ضمن تبیین ضرورت های برگزاری این دوره آموزشی، جنبه 
پایتخت سفرهای  عنوان  به  هرمزگان  استان  اهمیت  مختلف  های 
برای  مبدأ  بندر  عنوان  به  هرمزگان  غرب  بنادر  و  کشور  دریایی 
را  هندورابی  و  الوان  سیری،  ابوموسی،  کیش،  همچون  جزایری 

یادآور شد. 
وی در همین رابطه اظهار داشت: با توجه به افزایش تردد مسافران 
در ماه های آخر سال و اهمیت شهر بندرلنگه در ترابری و خدمات 
رسانی مناسب به مسافران دریایی به ویژه مهمانان نوروزی، انجام 
از  که  دارد  ضرورت  هرمزگان  غرب  بنادر  در  عملیاتی  تمرین  این 

جمله نتایج آن افزایش ایمنی سفرهای دریایی است.
بحران و  تیم مدیریت  لنگه تشکیل  بنادر و دریانوردی  اداره  مدیر 
پدافند غیر عامل و طراحی واجرای الگوی کنترل بحران با استفاده از 
اصول پدافند غیر عامل شامل پایش شبانه روزی تیم های عملیاتی 
بندر در زمان بحران و برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بحران 
اقداماتی  جمله  از  را  هرمزگان  غرب  بنادر  در  عامل  غیر  پدافند  و 
به  پایدار  به صورت  بتواند  استان  تجاری  قطب  دومین  تا  برشمرد 

فعالیت خود ادامه دهد.

خبر خبر

آلودگی  به  اشاره  با  البرز  استاندار  ایسنا:   
فعالیت  از  ناشی  محیطی  زیست  مسائل  و 
نباید  البرز گفت:  تولیدی در استان  واحدهای 
اینطور باشد که این آلودگی برای شهروندانی 
باشد که در محل فعالیت واحد تولیدی زندگی 
برای  فعالیت  آن  از  حاصل  درآمد  و  می کنند 

جایی دیگر هزینه شود.
افزود:  گویی  و  گفت  در  طهایی  حمید  سید 
به  باید  تولیدی  واحدهای  دفاتر  قانون،  طبق 
محلی که واحد تولیدی قرار دارد منتقل شود.

البرز  اما به گفته نمایندگان استان  افزود:  وی 
قرار بر این شده است که اگر دفاتر در تهران 
هم باشند مالیات به استانی که واحد تولیدی 
در آن قرار دارد بازگردد که این منطقی است.

زیست  مسائل  و  آلودگی  به  اشاره  با  وی 
محیطی ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی در 
استان البرز خاطرنشان کرد: نباید اینطور باشد 
باشد که در  برای شهروندانی  آلودگی  این  که 
محل فعالیت واحد تولیدی زندگی می کنند و 

درآمد حاصل از آن فعالیت برای جایی دیگر.
نماینده عالی دولت در استان البرز تصریح کرد: 
موضوع  این  برای  زیادی  پیگیری های  تاکنون 
رئیس  اول  معاون  با  بنده  و  است  شده  انجام 
جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل 
مالیات کشور مکاتباتی داشته ام که مجموع این 
اقدامات باعث بازگشت بخشی از این درآمدها 

به استان شده است.
استان  در  دولت  عمومی  امور  اجرای  مسئول 
البرز به گزارش مدیرکل امور اقتصاد و دارایی 
این  استناد  به  کرد:  اعالم  و  اشاره  استان 
داشته ایم  زمینه  این  در  را  توفیقاتی  گزارش 
ارجاع  استان  به  درآمدها  این  از  و بخش هایی 

شده است.
وی در پایان بیان کرد: مصوبه مجلس شورای 
خواهد  واقع  موثر  زمینه  این  در  نیز  اسالمی 
شد و مالیات و ارزش افزوده واحدهایی که در 
استان هستند و در تهران دفتر دارند به البرز 

بر می گردد.

استاندار البرز با اشاره به آلودگی ها تاکید کرد:

درآمد تولیدی ها به کام دیگران؛ آلودگی به کام شهروندان

اصفهان:  نمایشگاه پژوهش و فناوري وزارت 
کارگذاري  و  اجرایي  مدیریت  با  که  نیرو 
 ۶ و   ۵ هاي  تاریخ  در  اصفهان   آبفااستان 
پژوهشگاه  محل  در  جاري  سال  ماه  بهمن 

نیرو، برگزار گردید.
تحقیقاتي  دستاوردهاي  نمایشگاه  دراین    
راهکارهاي  ارائه  و  پژوهشي«بررسي  طرح 
بیولوژیکي  مازاد  لجن  کاهش حجم  اجرائي 
)مطالعه  فاضالب  هاي  خانه  تصفیه  در 
شمال  فاضالب  خانه  تصفیه  موردي: 
با  و  دینامیک  ماکت  صورت  به  اصفهان( 

حضور محققین مربوطه ارائه شد. 
ارائه  و  بررسي  مطالعه  این  انجام  از  هدف 
راهکارهاي اجرائي کاهش حجم لجن مازاد 
فاضالب:  هاي  خانه  تصفیه  در  بیولوژیکي 
فاضالب  خانه  تصفیه  موردي  مطالعه 
مطالعه،  این  در  باشد.  مي  اصفهان  شمال 
فرایند  براي  بطور موازي  پایلوت  ۴ دستگاه 
فرآیند  و  شده  ساخته  مطالعه  مورد  هاي 
به   AB فرایند  شامل  استفاده  مورد  هاي 
هوازي/ تصفیه  فرایند  اولتراسونیک،  همراه 
هوازي/بي  تصفیه  فرایند  و  هوازي  بي 
باشد.  مي  اولتراسونیک  همراه  به  هوازي 
AB مشابه فرایند  براین، یک فرایند  عالوه 
تصفیه موجود فاضالب تصفیه خانه اصفهان 

)شاهد( بصورت موازي در تصفیه خانه هاي 
فاضالب شمال اصفهان نصب شد.

سنگین  هزینه  و  زیاد  مشکالت  به  توجه  با 
لجن،  تصفیه  هاي  فرایند  و  عملیات 
مکانسیم هاي کاهش نرخ تولید لجن مازاد 
بیولوژیکي در سالهاي اخیر مورد توجه قرار 
منجر  لجن  درصد   1 کاهش  است.  گرفته 
به نصف شدن حجم لجن آبگیري شده مي 
گردد که مي تواند تاثیر بسیار باالي هزینه 
آن  دنبال  به  و  نقل  و  حمل  آمایش،  هاي 
مشکالت زیست محیطي آن گردد. با توجه 
این زمینه، طرح  انجام شده در  با مطالعات 
هاي پیشنهادي منجر به کاهش حجم لجن 
بیش 10 تا 20 درصد از میزان طراحي شده 
مي گردد. لذا دستیابي به چنین کارایي در 
کاهش حجم لجن، منجر به صرفه جویي در 
تصفیه  راهبري  و  برداري  بهره  هاي  هزینه 
خانه شده و این موضوع مي تواند به بهینه 

سازي فرایند نیز کمک نماید.
انجام  از  حاصل  دستاوردهاي  همچنین  
عملکرد  بهبود  و  »طراحي  پژوهشي  طرح 
نانو  از  استفاده  با  اسکرابر  بیو  فرآیند 
صورت  به  بیوگاز«   تصفیه  براي  تکنولوژي 
مربوطه. محقق  باحضور  و  دینامیک  ماکت 

ارائه گردید.

حضورآبفا استان اصفهان در نمایشگاه 
پژوهش و فناوري وزارت نیرو

و  تعمیر  مورد   ۵۴ گذشته  یکماه  طی 
روستایی  آبرسانی  تاسیسات  در  نگهداری 
شهرستان های ماهشهر و هندیجان انجام 

شده است.
آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خوزستان  استان  روستایی  فاضالب  و 
سیاوش مددی گفت: 17 مورد تعمیر خط 
توزیع  شبکه  تعمیر  مورد   18 آب،  انتقال 
فلکه،  شیر  مورد   ۴ تعویض  شرب،  آب 
پمپ  مورد   ۴ نصب  پمپ،  مورد   ۵ تعمیر 
و ۴ مورد سرویس و نگهداری الکتروموتور 
روستاهای  سطح  در  گذشته  یکماه  طی 

ماهشهر و هندیجان انجام شده است.
های  شهرستان  آبفاروستایی  امور  مدیر 
ماهشهر و هندیجان با بیان اینکه کیفیت 
آب شرب اهالی روستاها همواره و مستمر 
مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد افزود: 
دستگاه  تعمیر  کلرزن،  دستگاه  تعمیر 
توزیع  آلبوحردان،  تاسیسات  کلرزن 
تاسیسات  محوطه  پاکسازی  پرکلرین، 
نظارت،  و  بازدید  مورد   1۴ آبرسانی، 
تهیه  میکروبی،  آزمایش  مورد   ۴2 انجام 
نمونه شیمیایی آب و ارسال به آزمایشگاه 

در  بهداشت  مراکز  با  مستمر  ارتباط  و 
راستای افزایش کیفیت آب شرب روستاها 

انجام می شود.
 3 سرویس  و  تعمیر  از  همچنین  مددی 
گرگر  و  هدامه  روستاهای  برق  تابلو  مورد 

خبر داد.
در  خانگی  مجاز  انشعاب   7 نصب  از  وی 
در  خانگی  مجاز  انشعاب   10 و  ماهشهر 
در  خانگی  کنتور   ۵ تعویض  و  هندیجان 
ماهشهر و 10 کنتور خانگی در هندیجان 

نیز خبر داد.
گذشته  یکماه  طی  شد:  یادآور  مددی 
بوسیله  شرب  آب  مکعب  متر   ۶۵8
تانکرهای سیار در قالب 23 سرویس میان 
توزیع  هندیجان  و  ماهشهر  روستاهای 
شده است. وی گفت: گفتنی است از این 
نیاز آب خانگی  تعداد 20 سرویس جهت 
و 3 سرویس برای مصرف غیر خانگی بوده 

است.
گفتنی است تعداد 102 روستا با جمعیتی 
امور  پوشش  تحت  نفر  هزار   2۵ بر  بالغ 
و  ماهشهر  شهرستان  آبفاروستایی 

هندیجان قرار دارد.

انجام تعمیرات و نگهداری در تاسیسات آبفا 
روستایی ماهشهر و هندیجان
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آگهی مفقودی
بدین وسیله آگهی می شود پروانه بهره برداری واحد پرورش مرغ گوشتی به شماره 
و تاریخ پروانه تأسیس ۵719/17/7-۶9/2/30 متعلق به آقای مراد شاه سواری به 
شماره ملی ۴۵39۶۵1۶۵1 به ظرفیت 10000 قطعه رأس دام مولد واقع در استان 
ایالم شهرستان چرداول بخش هلیالن  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ایالم

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمایم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان یعقوب عرب دشتی 

قربانی  ابالغ میگردد خواهان سبز علی  الذکر  فوق  المکان  به مجهول  بدینوسیله 
دادخواستی دائر مطالبه وجه بطرفیت شما در این شورا مطرح که حسب ارجاع 
و پس از ثبت بکالسه 12/900/9۵ جهت رسیدگی بروز 9۶/1/23 ساعت 11:30 
تعیین وقت گردیده لیکن بدلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ وفق 
ماده ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی و دستور تقاضای خواهان  مراتب  یک 
نوبت بوسیله یکی ار روزنامه های کثیر االنتشارآگهی و اعالم میگردد تا خوانده بعد 
ازاطالع وفت دادرسی ضمن حضور در دفتر دادگاه وضمن اعالم نشانی کامل  از 
خود ودر یافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردددر غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی و تصمیم شایسته 
را اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه منبعد نیازی به انتشار آگهی باشد فقط یک 

نوبت و مدت آن ده روز میباشد 
مدیر شعبه ۱۲ شورای حل اختالف بابل 

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

آقایان آقا و فرزاد  محمدی منفرد فرزندان فتاح وآقا درخواست رسیدگی به قولنامه 
عادی خود را از پالک  1۴2 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه 
معروف به تاک توت که از آقای غفور احمدی خریداری درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه  9۵-1۵و1۴تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی 1۶20و139۵۶031۶007001۶1۶ 
به  باب ساختمان  یک  مالکیت  به صدور سند  ، حکم    139۵ / مورخ  22/ 10 
مساحت 33 / 128 مترمربع به نام آقایان آقا نسبت به ۴ دانگ وفرزاد نسبت به 2 
دانگ صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان وراث حسین بیگ 
تا چنان   آگهی می شود  فاصله 1۵روز  به  نوبت  دو  در  مراتب  لذا  وکیلی می باشد 
چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه  آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً 
ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
برابر  ثبت  اداره  انقضای مدت مقرر  از  بدیهی است پس  ثبت محل تحویل دهد. 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقایان آقا نسبت به ۴ وفرزاد نسبت به 2 
دانگ هردو محمدی منفرد صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

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

تاریخ انتشار اول  18  /  11 /  139۵   
تاریخ انتشار دوم  3 /  12  /  139۵ 

ابالغ وقت
 رسیدگی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده:872،9۵    وقت رسیدگی:9۶،1،20     ساعت:10صبح
خواهان: هادی امجدیان         فرزند:شاهمراد         آدرس:حافظیه -۴۵ متری اول 

نرگس 1وشیشه بری زمانی
خوانده:1-سعید حقیقی فرزند بهمن 2 - زهرا تبریزی فرزند خیراله     آدرس:فعال 

مجهول المکان خواسته :الزام به تنظیم سند
  خواهان دادخواستی  به خواسته فوق تسلیم دادگستری شهرستان کرمانشاه نموده 
ووقت  ارجاع  مطهری  شهید  مجتمع  اختالف  حل  شورای  به  رسیدگی  جهت  که 
رسیدگی به شرح پیش گفته تعیین شده وبعلت مجهول المکان بودن خوانده و به 
در خواست خواهان ودستورشوراوبه تجویز ماده 72 قانون آئین دادرسی  دادگاههای 
عمومی وانقالب در امورمدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
میشود تا خوانده ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به دفتر شورا مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت رسیدگی 

معنونه حضور یابد واال شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. 
رئیس شعبه 3۲ شورای حل اختالف شهید بهشتی کرمانشاه

ابالغ
نظربه اینکه آقای محمد احمدپور فرزند محمود به اتهام تصرف عدوانی ازطرف این 
بازپرسی تحت تعقیب است وابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده است بدینوسیله دراجرای ماده 17۴ قانون آیین دادرسی درامور 
چهارم  درشعبه  آگهی  انتشار  ازتاریخ  ماه  یک  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  کیفری 
اتهام خویش  به  پاسخگویی  وانقالب اسالمشهر جهت  بازپرسی دادسرای عمومی 
حاضر شود . درصورت عدم حضور پس ازیک ماه ازتاریخ انتشار اقدام قانونی معمول 

خواهدشد. م./الف 2۵80   شماره بایگانی شعبه : 9۵0978 
بازپرس شعبه چهارم دادسرای اسالمشهر – احمدیه 

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده 17۴ قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان 
پرونده  در  سرقت   اتهام  به  که  یوسف  فرزند  لو  رحیم  زاده  شهباز  سعید  آقای 
و  عمومی  دادسرای  دادیاری  پنجم  شعبه   9۵0۴77 بایگانی  شماره  به  کالسه  
انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار به وی ابالغ میگردد تا ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ نشرآگهی دراین 
شعبه دادیاری حاضر شوید و ازخود دفاع نمایید و در صورت عدم حضور یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق 
عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید 
بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر از 1/ یک ماه نباشد.م/الف 

  2۵82
شماره بایگانی شعبه : 9۵0۴77

دادیارشعبه پنجم دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر -  رستگاری   

 متن آگهی
خواستی  یزد  بهمن  آقایان  نمایندگی  به  رازی  بیمه  شرکت  دعوی  خصوص  در 
)رئیس هئیت مدیره (و یونس مظلومی )مدیر عامل ( به طرفیت اسداله احمدوند 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده جهت رسیدگی جلسه مورخه 9۶/1/20 
راس ساعت 09:00 در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 6 مجتمع شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – محسن چگنی. 

خط لوله انتقال گاز
 به زاهدان یک قدم تا بهره برداری

سخنگوی شرکت ملی گاز از آماده سازی خط انتقال گاز به زاهدان 
مرکز استان سیستان و بلوچستان خبر داد و اعالم کرد که با ترمیم 
خط لوله انتقال گاز به جهرم، اکنون مشکل قطعی و افت فشار گاز 

مشترکان در کشور نداریم.
لوله  خط  این  نهایی  آزمایش  حال  در  کرد:  اضافه  بوجارزاده  مجید 

هستیم و این خط هفته آینده آماده افتتاح رسمی خواهد شد.
وی با بیان اینکه خط لوله انتقال گاز به زاهدان به طول 2۶۵ کیلومتر 
و با هزینه هفت هزار و ۵00 میلیارد ریال احداث شده است، اضافه 
کرد: با گازرسانی به زاهدان، 130 هزار مشترک در این شهر و مناطق 

اطراف از نعمت گاز برخوردار می شوند.
استان  در  گازرسانی  های  سایر طرح  به  گاز  ملی  سخنگوی شرکت 
سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: کلنگ گازرسانی به زابل نیز 

به زودی به زمین می خورد.
بوجارزاده ادامه داد: همچنین با گازرسانی به چابهار عالوه بر تامین 
این  احداث  دست  در  های  پتروشیمی  و  صنایع  خانگی،  بخش  گاز 

منطقه نیز از گاز بهره مند خواهند شد.

کویت ازکشف شش نقطه نفت خیز
 در خلیج فارس خبر داد

وزارت نفت کویت در ادامه سیاست های خود برای توسعه تاسیسات 
نفتی و جذب سرمایه های خارجی از رقابت شرکت های بزرگ نفتی 
جهان برای شناسایی ذخایر شش چاه نفتی کشف شده جدید دراین 

کشور در آب های خلیج فارس خبر داد.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفت کویت اعالم کرد که کمپانی 
های ›هالیبرتون‹ ، ›بیکر هیوز‹ و شرکتهایی از کانادا و هلند در این 
مناقصه که برای ارزیابی ذخایر نفتی کویت انجام می شود به رقابت 

با هم می پردازند.
خلیج  آبهای  درمحدوده  کویت  شده  کشف  نفتی  چاه  شش  تمامی 
اجرای  دنبال  به  همچنین  کویت  نفت  وزارت  دارند،  قرار  فارس 
اصالحات اقتصادی در دولت این کشور و تنوع درآمد زایی و ایجاد 
اقتصاد چند محصولی که طی سالیان اخیر آغاز شده است از واگذاری 

بخشی از صنایع نفت این کشور به بخش خصوصی خبر داده است.
که  است  الزور  جدید  پاالیشگاه  ساخت  شامل  پروژه  این  از  یکی 
مهم  پاالیشگاه  از  تر  پیشرفته  و  کویت  نفتی  تاسیسات  بزرگترین 

االحمدی می باشد.
بنا براعالم مقامات کویتی، احداث این پاالیشگاه به شکلی صورت می 
گیرد که در فعالیت آن از سوخت پاک استفاده خواهد شد. پاالیشگاه 
نفت و 3۴0 هزار بشکه  روزانه ۶1۵ هزار بشکه  تولید  توانایی  الزور 

فراورده های نفتی را با کیفیت باال خواهد داشت.
همچنین ›جمال جعفر‹ مدیر شرکت ملی نفت کویت در گفت وگو 
با خبرنگاران با تاکید بر اینکه ظرفیت این کشور در زمینه استخراج 
 : گفت  رسیده،  بشکه  هزار   100 و  میلیون  سه  مرز  به  اکنون  نفت 
کویت تالش می کند با توسعه صنعت نفت، حجم تولید خود را تا 

سال 2020 به چهار میلیون بشکه در روز برساند.
دولت کویت در نظر دارد در سال های آینده بیش از 11۵ میلیارد 

دالر در صنعت نفت خود سرمایه گذاری کند.

قراردادی بین ایران و توتال امضا نشده که 
نقض عهدی صورت گرفته باشد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: تاکنون هیچ قراردادی بین 
ایران و توتال بسته نشده که نقض عهدی صورت گرفته باشد.

اسدا... قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که تاکنون هیچ قراردادی بین ایران و توتال بسته نشده 
تفاهم نامه  و  توتال در مرحله مذاکرات  با  قرارداد  است، گفت: هنوز 
و  داشته  مذاکره  ایرانی  کارشناسان  با  توتال  کارشناسان  و  است 

بازدیدهای میدانی از مناطق مختلف نفتی دارند.
وی با اشاره به این که هم اکنون مستنداتی در زمینه افشای اطالعات 
ندارد، عنوان کرد: در فعالیت های  به قطری ها وجود  توتال  از سوی 
را  اطالعات  از  بخشی  که  است  این  مسئله  مهم ترین  شرکت ها  این 
احتماال  بنابراین  بیاورند،  به دست  میدانی  به صورت  باید شرکت ها 
به مطالعات ما اکتفا نکرده و هم اکنون یا در آینده این اطالعات در 

اختیارشان قرار می گیرد.
میان  آبان ماه  اواسط  جنوبی،  پارس   11 فاز  توسعه  طرح  تفاهم نامه 
شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال 
فرانسه، شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی( و شرکت پتروپارس 

امضا شد که این تفاهم نامه هنوز منجر به قرارداد نشده است.ا

ذخایر نفت عراق به بیش از 150 
میلیارد بشکه افزایش یافت

این  نفت  اعالم کرد که ذخایر  نفت عراق  وزیر 
کشور به 1۵3 میلیارد بشکه افزایش یافته است. 
»جبال العیبی«، وزیر نفت عراق اعالم کرد که 
برآورد ذخایر نفتی عراق به 1۵3 میلیارد بشکه 
از  پیش  که  است  حالی  در  این  یافت؛  افزایش 
کشور  این  برای  بشکه  میلیارد   1۴3 رقم  این، 

تخمین زده شده بود.  
وزیر نفت عراق گفت: از اوپک می خواهیم که 
این رقم جدید را به عنوان برآورد رسمی برای 

ذخایر نفت عراق ثبت کند.
وی در ادامه تصریح کرد: علت افزایش تخمین، 
انجام گرفته در هفت  برآورد  نیز  و  اکتشاف  به 
نیز  و  مرکزی  قسمت  در  عراق  نفتی  میدان 

جنوبی این کشور بر می گردد.  
»العیبی« خاطرنشان کرد که عملیات استخراج 
افزایش  منظور  به  عراق،  در  مایع  گاز  و  نفت 

تولید ادامه دارد.  
وزیر نفت عراق گفت: همچنین هدف ما افزایش 
تولید گاز است و میزان تولید گاز این کشور در 
فوت   ۴۵0 تا   3۵0 بین  میالدی،   2017 سال 

مکعب در روز خواهد بود.  
در  طبیعی  گاز  تولید  سطح  اساس،  همین  بر 
خام  نفت  تولید  به سطح  عراق  جنوبی  منطقه 
این کشور گره خورده است و هر دو آنها از منابع 

یکسان استخراج می شوند.   

آغاز صادرات یک محصول 
استراتژیک پتروشیمی به هند

محموله  نخستین  عنوان  به  آنیلین  تن   ۴8
کشور  به  کارون  پتروشیمی   2 فاز  صادراتی 

هندوستان صادر شد. 
به گزارش شانا، کاظم بستاکیان، مدیر بازرگانی 
 2 فاز  افتتاح  به  اشاره  با  کارون  پتروشیمی 
امسال،  ماه  بهمن   18 در  کارون  پتروشیمی 
اظهار کرد: ۴8 تن آنیلین روز شنبه )30 بهمن 
ماه( به عنوان نخستین محموله صادراتی از این 

فاز به مقصد هندوستان بارگیری و صادر شد.
 2 فاز  در  آنیلین  تولید  روند  ادامه  به  وی 
پتروشیمی کارون اشاره کرد و افزود: ارزش هر 

تن از این محموله صادراتی 1020 دالر است.
کرد:  تصریح  کارون  پتروشیمی  بازرگانی  مدیر 
98 تن آنیلین دیگر نیز در بخش دوم در حال 
بارگیری و آماده سازی برای صادرات به کشور 

هندوستان است.
که  است  استراتژیک  محصولی  آنیلین 
پتروشیمی کارون تنها تولیدکننده آن در کشور 
است و به طور وسیع در ساخت رنگهای نساجی، 
  ... و  داروسازی  صنایع  سازی،  الستیک  صنایع 

کاربرد دارد.
تنها  و  نخستین  کارون  پتروشیمی  شرکت 
است  خاورمیانه  در  ایزوسیاناتها  تولیدکننده 
که در سال 1381 با هدف تولید ۴0 هزار تن 
تحت   )TDI( ایزوسیانات  دی  تولوئن  سال  در 
لیسانس کماتور سوئد تأسیس شد و در اسفند 

1387 به بهره برداری رسید.
تولید  هدف  با  نیز  کارون  پتروشیمی   2 فاز 
 PMA، PMI نیتروبنزن،  آنیلین،  محصوالت 
و محصول نهایی MDI در 18 بهمن ماه امسال 
با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 

جمهوری به بهره برداری رسید.

ژاپن واردات نفتای ایران را 
ازسر گرفت

برای  میالدی  میالدی  جاری  ماه  در  ژاپن 
کنون  تا  میالدی   2011 سال  از  بار  نخستین 

یک محموله نفتا از ایران وارد می کند. 
به گزارش پایگاه خبری پالتس از سنگاپور، یک 
منبع اعالم کرد شرکت میتسوبیشی ژاپن قرار 
است برای نخستین بار از سال 2011 میالدی 

تاکنون، یک محموله نفتا از ایران وارد کند.
و  بازرگانی  اقتصاد،  وزارت  های  داده  اساس  بر 
صنعت ژاپن، این کشور در سال 2011 میالدی 
۴7 هزار و 212 تن نفتا از ایران وارد کرده بودند 
اما پس از وضع تحریم های اتحادیه اروپا در سال 

2012 میالدی، این واردات متوقف شد.
شرایطی  در  ایران  از  ژاپن  نفتا  واردات  خبر 
خلیج  ستاره  پاالیشگاه  که  شود  می  منتشر 
نفتا  محموله  دومین  ارسال  از  ایران،  فارس 

تولیدی خود خبر داده است. 
نخستین محموله نفتای این پاالیشگاه به امارات 

فرستاده شده بود.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان که دیروز وارد 
بغداد شد با وزیران نفت و برق عراق مذاکرات 
در  همکاری  پیرامون  فراگیری  و  فشرده 
ایرانی در انرژی، مشارکت شرکت های   زمینه 
لوله  خطوط  توسعه  عراق،  نفتی  های  پروژه   

انتقال گاز و سواپ نفتی انجام داد.
حسن  که  مذاکرات  این  در  ایرنا،  گزارش  به 
عالوه  به  درعراق  کشورمان  سفیر  فر  دانایی 
حضور  طرف  دو  از  ارشد  معاونان  و  مدیران 
در  جانبه  دو  های  همکاری  پیرامون  داشتند، 
حوزه های نفت و گاز و نیز انتقال برق بحث و 

تبادل نظر صورت گرفت.
از  ایران  اسالمی  جمهوری  گاز  انتقال  خطوط 
انتقال نفت  لوله دیاله و بصره،  طریق دو خط 
محورهای  مهمترین  نفتی  سواپ  و  کرکوک 
گفت وگو بین بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان 

با همتای عراقی اش بود.
های  مکانیزم  درباره  مذاکرات  این  در  طرفین 
تبادل  جانبه  دو  های  همکاری  کردن  اجرایی 

عراق  نفت  وزیر  اللعیبی‹  ›جبار  و  کردند  نظر 
خواستار مشارکت شرکت های بزرگ ایرانی در 

پروژه های نفتی عراق شد.
به  خود  قبلی  سفر  در  که  شد  یادآور  وی 

اسالمی  جمهوری  های  توانمندی  با  ایران، 
 ایران در بخش صنعت نفت آشنا شد و شاهد 
فنی،  دانش  بخش  در  ایران  های  توانمندی 
صنایع تجهیزات، زیرساخت ها و صنایع جانبی 

نفت قرار گرفت.
دیدار  دراین  کشورمان  نفت  وزیر  زنگنه  بیژن 
مشارکت  های  زمینه  به  راجع  تفصیل   به 
نفتی عراق  ایرانی در پروژه های  شرکت های 

سخن گفت.
وی همچنین درباره آموزش و تربیت نیروهای 
انسانی در بخش نفت و گاز و اعطای بورسیه 
در  تحصیل  جهت  عراقی  دانشجویان   به 
دانشگاه های ایران اعالم آمادگی کرد و خاطر 
آموزش  مراکز  دارای  ایران  که  ساخت  نشان 

حرفه ای خوبی برای تربیت تکنسین است.
برق عراق در  وزیر  الفهداوی‹  ›قاسم  از طرفی 
جمهوری  مساعدت  خواستار  مذاکرات  این 
ایران در رساندن گاز به نیروگاه های  اسالمی 
تولید برق عراق شد که بیژن زنگنه وزیر نفت 

کشورمان قول پیگیری موضوع را داد.
همچنین  ایرانی  طرف  دو  مذاکرات  این  در 
و  بحث  بانکی  مشکالت  حل  های  راه  درباره 

تبادل نظر کردند.

محور مذاکرات زنگنه با وزیران نفت و برق عراق؛

ایران وعراق دربخش انرژی همکاری می کنند

مناطق  میادین  توسعه  کارگروه  مسئول 
یک  با  تفاهم نامه  امضای  از  جنوب  نفت خیز 
شرکت چینی برای توسعه میادین رگ سفید، 
کرنج و پارسی خبر داد و گفت: امضای این 

تفاهم نامه به زودی صورت می گیرد.
افزود:  فوق  خبر  اعالم  با  محمدی  احمد 
توسعه  برای  است  قرار  که  تفاهم نامه ای 
سایر  مانند  شود  امضاء  مذکور  میادین 
تفاهم نامه ها به این صورت است که اطالعات 
از  پس  توسعه  طرح  تهیه  جهت  نیاز  مورد 
امضای تفاهم نامه و قرارداد حفظ محرمانگی، 
به شرکت متقاضی داده می شود و این شرکت 
کند.  آماده  را  خود  طرح  ماه   ۶ طی  باید 
قالب  در  ماه  شش  خالل  در  جلساتی  البته 
می شود  برگزار   JWG نام  به  کارگروه هایی 

تا میزان پیشرفت بررسی شود.
وی افزود: سرانجام طرح های توسعه ای که از 
شرکت های دیگر خواهیم گرفت، زیرا ممکن 
است برای هر میدان سه تا چهار طرح گرفته 

طرح  یک  سرانجام  و  می شوند  آنالیز  شود، 
اختیار  در  مناقصه  انجام  برای  و  شده  نهایی 

شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد.
محمدی در ادامه با اشاره به این که مشارکت 
کرنج،  رگ سفید،  میدان  چهار  توسعه  در 
مدیره  هیات  و شادگان طبق مصوبه  پارسی 
نفت خیز  مناطق  به  ایران  نفت  ملی  شرکت 
جنوب واگذار شده است، تصریح کرد: مناطق 
و  راستا  این  در  می تواند  جنوب  نفت خیز 
تفاهم نامه  مذکور  میدان  چهار  توسعه  برای 
متقاضی  شرکت های  با  و  کرده  امضاء 
نیز  تاکنون  کند.  مذاکره  صالحیت  صاحب 
تفاهم نامه هایی با چندین شرکت امضاء شده 
و اطالعات این میادین به شرکت های مختلف 

داخلی و خارجی داده شده است.
برای  مناقصه ای  برگزاری  زمان  مورد  در  وی 
توسعه چهار میدان رگ سفید، کرنج، پارسی 
و شادگان توضیح داد: این مناقصه سال آینده 

برگزار می شود. 

امضای تفاهم نامه همکاری مناطق نفت خیز جنوب با چینی ها 

اندازی  راه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک 
بندرعباس،  پاالیشگاه  نفتای  واحد 
از  برداری  بهره  معکوس  گفت:شمارش 
هدف  با  پاالیشگاه  این  سازی  بنزین  واحد 
بنزین  لیتر  میلیون   ۴ روزانه  تولید  افزایش 

یورو۴ آغاز شد. 
وضعیت  آخرین  درباره  رازی  شریف  حمید 
سازی  بنزین  مجتمع  تکمیل  و  ساخت 
عنوان  به  بندرعباس  نفت  پاالیشگاه 
بنزین  ساخت  دست  در  واحد  بزرگترین 
کشور،  نفت  های  پاالیشگاه  بین  در  سازی 
گفت: هم اکنون پیشرفت این طرح به بیش 
نفتای  تصفیه  واحد  و  رسیده  درصد   90 از 
سنگین این پروژه بهمن ماه امسال در مدار 

بهره برداری قرار گرفت.
و  مهندسی  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ساختمان نفت ایران با تاکید بر اینکه پیش 
امسال  ماه  اسفند  پایان  تا  شود  می  بینی 
یوتیلیتی و مخازن ذخیره سازی  واحدهای 

بر  کرد:  تصریح  شود،  اندازی  راه  طرح  این 
سال  اواسط  تا  بندی  زمان  برنامه  اساس 
)ایزومریزاسیون(  سازی  بنزین  واحد  آینده 
برداری  بهره  به  سازی  بنزین  مجتمع  این 

رسید. خواهد 
این مقام مسئول با بیان اینکه در مجموع این 
طرح عظیم افزایش و بهبود کیفیت بنزین و 
گازوئیل کشور سال آینده به طور کامل آماده 
بیان کرد:  افتتاح خواهد بود،  بهره برداری و 
تولید  ظرفیت  پروژه  این  از  برداری  بهره  با 
بنزین یورو چهار کشور روزانه حدود ۴ تا ۴.۵ 

میلیون لیتر افزایش می یابد.
بر  عالوه  اینکه  یادآوری  با  رازی  شریف 
بنزین  کل  کیفیت  تولید،  ظرفیت  افزایش 
به  بندرعباس  نفت  پاالیشگاه  تولیدی 
ارتقا  اروپا  اتحادیه  چهار  یورو  استاندارد 
میلیون  هشت  روزانه  تولید  افزود:  می یابد، 
اهداف  دیگر  از  چهار  یورو  گازوئیل  لیتر 

ساخت و بهره برداری از این طرح است.

راه اندازی مجتمع عظیم بنزین سازی ایران

میلیون  10 ذخیره  کرد:  اعالم  نفت،   وزارت 
 بشکه ای میعانات گازی ایران، در مخازن تحت 
اجاره شرکت ملی نفت ایران در چین به صفر 
ایران  گازی  میعانات  از  رسید.  ذخیره بخشی 
که در دوران تحریم در مخازن چین به منظور 
ذخیره  آسیا  شرق  کشورهای  به  سریع  ارسال 
رسیده  صفر  به  اکنون  هم  بود،  شده  سازی 
نفت  مشتریان  بزرگترین  از  یکی  است.چین 
 ۶89 گذشته،  دسامبر  ماه  در  که  است  ایران 
هزار و ۵30 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده 
است. ایران در دوران تحریم به دلیل مشکالت 

فروش، اقدام به ذخیره سازی میعانات گازی در 
مدیرعامل  کاردر،  بود.علی  کرده  چین  مخازن 
به  اشاره  با  اخیرا  هم  ایران  نفت  ملی  شرکت 
از  ایران  گازی  میعانات  تولید  ظرفیت  افزایش 
بشکه  هزار   ۵۵0 حدود  به  بشکه  هزار   32۵
در روز، گفته است: اواسط سال 9۵حدود 7۵ 
میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره سازی شده 
بر روی آب داشتیم که هم اکنون، با بازاریابی 
انجام گرفته، کل حجم ذخیره میعانات گازی 
کاهش  بشکه  میلیون   2۵ به  ایران  آب  روی 
پایان  تا  که  شود  می  بینی  پیش  و  یافته 

فروش  به  موجودی  9۶کل  سال  فروردین ماه 
برسد.معاون وزیر نفت، ارزش ۵0 میلیون بشکه 

میعانات گازی فروخته شده روی آب ایران را 
بیش از 2.۵میلیارد دالر عنوان کرده است.

وزارت نفت اعالم کرد:

حجم ذخایر میعانات گازی بدون مشتری ایران
 در چین صفر شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور با بیان 
اینکه برای اولین بار دو ردیف متمرکز ملی 
برای رسیدگی به مناطق دارای مشکل جدی 
فاضالب در بودجه 9۶ پیش بینی شده است، 
گفت: در سال 9۶ تعداد شهرهای دارای تنش 
آبی ۵00 شهر بود و در سال جاری به 301 

شهر کاهش یافت.
اینکه  به  اشاره  با  جانباز  حمیدرضا 
آب،  را   9۶ بودجه  اولویت  رئیس جمهور 
کرده  عنوان  ریل  و  زیست  محیط  فاضالب، 
و  آب  برای  خوبی  اتفاق  این  گفت:  است، 
فاضالب است، چرا که علی رغم اینکه میزان 

داشته  کاهش  بخش ها  سایر  در  اعتبارات 
است، در این بخش شاهد افزایش چشمگیر 
دو  اولین بار  برای  افزود:  هستیم.وی  اعتبار 
ردیف متمرکز ملی برای رسیدگی به مناطقی 
حمایت  با  دارند  فاضالب  جدی  مشکل  که 
دولت پیش بینی شده است تا شهرهایی که 
مشکل جدی فاضالب و پساب دارند را حل 
کند. وی ادامه داد: در بودجه 9۶ همچنین 
برای کمک به شهرهایی که دارای تنش آبی 
هستند، اعتباری بالغ بر 1100 میلیارد تومان 

درنظر گرفته شده است. 
افزایش ۱00 درصدی اعتبار شهرهای 

دارای تنش آبی
جانباز در پاسخ به این سؤال که در بودجه 
دارای  شهرهای  برای  اعتبار  میزان  چه   9۶
است،  شده  پیش بینی  و  تعیین  آبی  تنش 
اظهار داشت: سقف ردیف اعتباری شهرهای 
دارای تنش آبی در بودجه 9۶ افزایش یافته 
و دو برابر شده است، به طوری که این ردیف 
اعتباری در بودجه 9۵ حدود 1000 میلیارد 

تومان بود و در سال 9۶ این رقم به 2 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافت. 

تا دو هفته آینده اولین سناریوی آب 
سال 96 را ارائه خواهیم کرد

در  کشور  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
پاسخ به این سؤال که تعداد شهرهای دارای 
تنش آبی در کشور کاهش و یا افزایش داشته 
است، گفت: در سال 9۴ تعداد شهرهای دار 
سال  در  که  بود  شهر   ۵00 آبی  تنش  ای 
جاری این عدد به 301 شهر کاهش یافت، 
بنابراین اگر وضعیت بارش ها به همین منوال 
ادامه یابد و بهتر شود، می توانیم با قطعیت 
بیشتری تعداد شهرهای دارای تنش آبی در 
سال 9۶ را نیز پیش بینی کنیم و برای آنها 
برنامه ریزی کنیم. جانباز ادامه داد: به عنوان 
مثال بارش های اخیر باعث شده تا سدهایی 
آب ذخیره شده  از  داشتند  کمتری  آب  که 
هفته  دو  تا  بنابراین  شوند،  برخوردار  خوبی 
ارائه  را   9۶ سال  آب  سناریوی  اولین  آینده 

خواهیم کرد. 

مدیرعامل آبفای کشور خبر داد:

کاهش تنش آبی در کشور
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سکه ارزان شد  

در بازار روزگذشته  قیمت سکه تمام طرح جدید با کاهش 9000 
تومانی در مقایسه با روز یکشنبه، یک میلیون و 1۶8 هزار تومان 
تومان قیمت دارد. هر  نیز 3791  آمریکا  فروخته می شود و دالر 
گرم طالی 18 عیار اندکی افزایش یافته و حدود 11۵ هزار تومان 

فروخته می شود. 
به  قیمت  تومانی  هزار  افزایش  با  سکه  ربع  و  سکه  نیم  همچنین 
می شوند.هر  عرضه  تومان  هزار   3۴۵ و  تومان  هزار   ۶۴1 ترتیب  
از 123۶ دالر  بازارهای جهانی بیش  برای معامالت در  اونس طال 
داد و ستد می شوند.همچنین در بازار ارز، یورو ۴110تومان، پوند 
از  دارد.  قیمت  تومان  ترکیه 107۴  لیر  و  تومان  انگلستان ۴81۴ 
بانک  از سوی  سوی دیگر هر دالر در مرکز مبادالت ارزی 3239 
مرکزی قیمت گذاری شده که نسبت به روز قبل 9 تومان افزایش 
بازار آزاد در  قیمت داشته است.الزم به ذکر است که قیمت ها در 
طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین 

قیمت ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده است
 

 بازار سرمایه
قیمت زعفران پوشال؛

میانگین قیمت به 4580 تومان رسید
ایران، معامالت زعفران پوشال)رشته  بر اساس اعالم بورس کاالی 
ای درجه یک( با رطوبت حداکثر 8 درصد و خامه حداکثر ۵ درصد 
با نرخ ۴۵800 ریال انجام شد.بورس کاالی ایران جزئیات معامالت 

زعفران پوشال)رشته ای درجه 1( را اعالم کرد.
 

 بیمه
 تصمیم دولت برای بیمه های غیردولتی

برای  نیاز  مورد  سرمایه  حداقل  دولت،  جدید  تصمیم  اساس  بر 
بیمه  برای  و  ریال  میلیارد   1000 مستقیم  بیمه  موسسه  تاسیس 
اتکایی 2۵00میلیارد ریال شد که باید تا پایان سال 9۶ تامین شود.

دولت به تازگی در مصوبه ای حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس 
موسسات بیمه مستقیم و اتکایی را اعالم کرده است. بر این اساس 
حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ 
هزار میلیارد ریال و حداقل سرمایه برای تاسیس و شروع به فعالیت 
اساس،  این  است.بر  ریال  میلیارد   2۵00 اتکایی  بیمه  موسسات 
موسسات بیمه ای که قبال تاسیس شده اند و سرمایه آنها کمتر از 
ارقام این تصویب نامه است هم موظفند تا پایان سال 9۶ سرمایه 

خودر ا با این مصوبه، منطبق کنند.
 

 بانک
 معرفي برندگان قرعه کشي جشنواره بانک اقتصادنوین

بانک  کارت هدیه  قرعه کشي جوایز سومین دوره جشنواره  مراسم 
اقتصادنوین برگزار شد.

دوره  سومین  در  اقتصادنوین،  بانک  عمومي  روابط  گزارش  به 
تا  و  آغاز   9۵ مهر  ابتداي  از  که  بانک  این  هدیه  کارت  جشنواره 
پایان آذر ادامه داشت، بانک اقتصادنوین به قید قرعه به دارندگان 
کارت هاي هدیه جوایز ارزنده اي از جمله یک دستگاه خودرو پژو 
پارس، 13 کمک هزینه خرید دستگاه آي پد )20 میلیون ریالي( 
و ۵8 کارت هدیه ۵ میلیون ریالي اهدا مي کند.دارندگان کارت هاي 
برنده در  از شماره کارت هاي  براي آگاهي  اقتصادنوین  بانک  هدیه 
جشنواره مي توانند نسبت به ثبت شماره 1۶ رقمي کارت هدیه خود 
http://micard.اینترنتي آدرس  در  امتیاز  محاسبه  قسمت  در 

enbank.ir و یا بخش جشنواره کارت هدیه در تارگاه اصلي بانک 
به آدرس اینترنتي http://www.enbank.irاقدام نمایند که در 
صورت برنده بودن، نوع جایزه و در غیر اینصورت امتیاز فعلي کارت 

هدیه مورد نظر اعالم مي گردد.
برگزار  فصلي  بصورت  اقتصادنوین  بانک  هدیه  کارت  جشنواره 
مي گردد و به ازاي هر 2۵0 هزار ریال از مانده کارت هدیه در هر 

روز، یک امتیاز براي دارنده کارت هدیه در نظر گرفته مي شود.
 

 پیش بینی تقسیم  سود 133 ریالی بانک ملت
 بانک ملت پیش بینی درآمد هر سهم خود را برای سال مالی 139۶ 
با بیش از 30 درصد افزایش، 133 ریال اعالم کرد.به گزارش روابط 
مالی حسابرسی نشده،  براساس صورت های  و  بانک ملت  عمومی 
اولین پیش بینی درآمد هر سهم این بانک برای سال مالی 139۶، 
با سرمایه ۵0.000  میلیارد ریال، مبلغ 133 ریال اعالم شد. این 
در حالی است که  بانک ملت سود هر سهم را براساس آخرین پیش 

بینی برای سال مالی جاری، 102 ریال اعالم کرده است.
بر اساس این گزارش، پیش بینی سود هر سهم بانک ملت برای سال 
مالی 139۶نسبت به سال مالی 139۵، بیش از 30 درصد افزایش 
این  عمومی  روابط  از  دیگری  گزارش  بنابر  است.همچنین  داشته 
بانک ، با رای بیش از ۵0 هزار نفر از مشتریان خدمات بانکی، بانک 
گزارش  شد.به  شناخته  کشور  بانک  ترین  محبوب  عنوان  به  ملت 
روابط عمومی بانک ملت، در سومین جشنواره »بانک محبوب من« 
که از ابتدای دی ماه سال جاری شروع شده بود و تا ۶ بهمن ماه 
ادامه داشت، بیش از۵0 هزار نفر از مشتریان بانک ها شرکت کرده 
و به سواالتی درباره خدمات مختلف بانکی پاسخ دادند که بر اساس 
بانک کشور  ترین  بانک ملت عنوان محبوب  این نظرسنجی،  آرای 

را از آن خود کرد.
 

 شرکت لیزینگ صنعت ومعدن موفق به دریافت 
گواهینامه ایزو  

بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت ومعدن، شرکت 
 ISO لیزینگ صنعت ومعدن پس از اجرای موفقیت آمیز ممیزی
کیفیت  مدیریت  سیستم  گواهینامه  تمدید  ضمن   201۵  :9001

موفق به ارتقاء آن از نسخه 2008 به201۵ گردید.
گفتنی است لیزینگ صنعت ومعدن از مجموعه های شرکتهای گروه 
شامل  لیزینگ  خدمات  ارائه  به  که  می باشد  ومعدن  صنعت  بانک 
و  فروشندگان  از  مشتریان  درخواست  مورد  مجاز  کاالهای  خرید 
اجاره  از طریق  تولیدکنندگان داخلی و خارجی و واگذاری آن ها 
اجرایی  دستورالعمل  در  مقرر  شرایط  طبق  اقساطی  فروش  یا 
خرید  و  لیزینگ  شرکت های  بر  نظارت  و  فعالیت  نحوه  تاسیس، 
وفروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب 
می باشد.این  مرکزی  بانک  دستورالعمل های  و  مقررات  و  قوانین 
شرکت از جمله اولین و معدود شرکت های واسپاری فعال در زمینه 
وسایل نقلیه سنگین،معدنی و راهسازی، ترابری کاال بین شهری و 

بین المللی می باشد.

راه بی بدیل فقرزدایی از مسیر 
کارآفرینی امکان پذیر است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
راه بی بدیل فقرزدایی از مسیر کارآفرینی امکان 
پذیر است، گفت: اگر بخواهیم در مسیر پر پیچ 
و خم مسابقه جهانی به یک قدرت اقتصادی و 
قدرت اجتماعی در منطقه تبدیل شویم باید از 
به  و  کرده  عبور  سازمانی  و  فردی  کارآفرینی 
جامعه کارآفرین و دولت کارآفرین برسیم.علی 
ربیعی گفت: فقرزدایی جبرانی و صدقه ای به 
دولت  را  آن  من  که  دولتی  توسط  من  تعبیر 
بچه پولدار نام می برم اجرا شد و این در حالی 
است که فقرزدایی با توانمندسازی و کارآفرینی 
انجام می شود و می توان گفت که راه بی بدیل 
با  دارد.وی  قرار  فقرزدایی در مسیر کارآفرینی 
و  مفهوم  یک  مثابه  به  کارآفرینی  اینکه  بیان 
سازمانی  و  فردی  کارآفرینی  از  باید  فکر  طرز 
به جامعه کارآفرین و دولت کارآفرین ارتقا یابد، 
و  پیچ  پر  مسیر  در  بخواهیم  اگر  کرد:  تصریح 
و  اقتصادی  قدرت  یک  به  جهانی  مسابقه  خم 
باید  شویم  تبدیل  منطقه  در  اجتماعی  قدرت 
از کارآفرینی فردی و سازمانی عبور کرده و به 

جامعه کارآفرین و دولت کارآفرین برسیم.
 

کشاورزی
نرخ مرغ 7500 تومان است

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ هر کیلوگرم 
را  فروشی  خرده  مراکز  در  طبخ  آماده  مرغ 
خانی  یوسف  کرد.مهدی  اعالم  تومان   7۵00
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در رابطه با قیمت 
مرغ در بازار بیان داشت:  نرخ مرغ زنده ۴7۵0 
تومان و مرغ آماده طبخ در عمده فروشی درب 
و  تومان  نقدی( ۶700  )به صورت  کشتارگاه  
 ۶8۵0 )نقدی(  صنفی  واحدهای  درب  توزیع 
هرکیلوگرم  گفت:  ادامه  است.اودر  تومان 
بدون  مرغ  ران  تومان،  کمر۵900  با  مرغ  ران 
کتف  بدون  سینه  مرغ،  قیمت  با  برابر  کمر 
تومان  با کتف12۵00   و سینه  13۵00تومان 

است.

خبر خبر

گروه خودرو :صنعت قطعه سازی کشور معتقد 
است  در صورت افزایش تعرفه واردات قطعات 
، ورود قطعه برای برخی شرکتها و قطعه ساز 
نماها توجیه اقتصادی نداشته و واردات قطعات 
بخش  حاضر  حال  یافت.در  خواهد  کاهش 
مهمی از مشکل کیفی خودروها به استفاده از 
قطعات بی کیفیت و عمدتا چینی در خودروها 
باز می گردد در حالی که اصوال قطعه سازان 
داخلی نقشی در ورود این قطعات ندارند بلکه 
های  سالهای  در  که  نما  ساز  قطعه  برخی 
گذشته به شرکتهای خودروسازی نفوذ کردند 
موجب افت کیفی خودروها شدند.امروز برخی 
خودروسازان خود مستقیما واردکننده قطعات 
چینی هستند چنانچه در این راستا بسیاری 
برای ورود قطعات  را  از قطعه سازان داخلی 
چینی نیز تشویق می کنند.البته در این شرایط 
واردکننده  شرکتهای خودروسازانی که خود 

قطعات چینی هستند رقم واقعی تعرفه واردات 
را پرداخت نکرده  و با استفاده از برخی  تبصره 
ها تخفیفاتی را نیز دریافت می کنند.متاسفانه 
تعدادی  قطعه ساز نما نیز که عمدتا وابسته به 
بدون  و  هستند  خودرویی  شرکتهای  از  برخی 
قرادادهای  تولید،  برای   مستقل  واحدی  وجود 
سنگینی را برای تامین قطعات با خودروسازان 
منعقد کرده و اقدام به واردات قطعه می کنند.
متاسفانه روز به روز اوضاع نقدینگی قطعه سازان 
بدتر می شود چنانچه این جریان بر افت تولید 
قطعه سازان تاثیر گذاشته است.قطعا ادامه شرایط 
موجود در صنعت  قطعه سازی ایران باعث تداوم 
سیر تعطیلی در واحدهای قطعه سازی خواهد 
و  برنامه  شرایطی  چنین  در  دارد  ضرورت  شد. 
استراتژی دقیقی برای رفع مشکالت موجود در 
صنعت خودرو و قطعه سازی کشور تعریف شود 
تا واحدهای تولیدی به خصوص قطعه سازان از 
شرایط فعلی خارج شود. در صورت تدوین برنامه 
ای منسجم و دقیق در این بخش از صنعت شاهد 
تولیدات  کیفی  ارتقاء  همچنین  و  تولید  رشد 
کیفی  رشد  نهایتا  و  سازی  قطعه  واحدهای  در 

خودروها در کشور خواهیم بود.
 انتظارات خودروسازان و قطعه سازان

 از این رو رئیس انجمن قطعه سازان ایران معتقد 
است قطعه سازان مطابق انتظارات خودروسازان و 
شناسنامه ای که ارائه می شود قطعات را تولید 
اظهار  رضایی  دهند.رضا  می  شرکتها  تحویل  و 
داشت : قطعه سازانی که با خودروسازان همکاری 
دارند دارای شناسنامه تولید هستند و نمی توانند 
قطعات بی کیفیت را تولید و عرضه کنند ضمن 
اینکه قطعه ای که به خط تولید خودروساز می 
رود با قطعه ای که به بازار  قطعات یدکی ارسال 
می شود 100 درصد از کیفیت یکسانی برخوردار 
کلیه  حاضر  حال  در   : کرد  تصریح  است.وی 
قطعات تولیدی که در زنجیره تامین خودروسازان 
استانداردها  و  کیفیت  لحاظ  به  شود  می  وارد 
اینکه  و ضمن  بوده  ها  سفارش شرکت  مطابق 
پس از تولید در واحدهای قطعه سازی نیز مورد 
بررسی و نظارت قرار می گیرد و در نهایت توسط 
خودروساز نیز مورد تایید قرار گرفته و به خط 
تولید شرکتها وارد می شود.وی در ادامه به نقش 
قطعات یدکی با کیفیت در ارائه بهتر خدمات و 
رضایت مصرف کنندگان پرداخت و اظهار داشت 
اینکه مطرح می شود قطعات داخلی کیفیت   :

ندارند بی هیچ عنوان مطلب درستی نیست بلکه 
عمده قطعاتی که به اسم بی کیفیت در خودروها 
استفاده می شود وارداتی است که به نام تولیدات 
و با برند قطعه سازان داخلی و در بسته بندی آنها 
به بازار عرضه می شوند.وی همچنین به آمار باالی 
قطعه سازان و تامین کنندگان فاقد مجوز فعالیت 
و به اصالح زیر پله ای در کشور اشاره کرد و گفت 
: این بخش از شرکتها قطعا مورد تایید انجمن 
قطعه سازان نیستند و معموال نقشی در تامین 
بلکه  ندارند  نیز  خودروساز  شرکتهای  قطعات 
 after mar-ket عمده تولیدات آنها در بازار
و تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش 
در  سازان  قطعه  انجمن  شود.رئیس  می  توزیع 
ادامه با اشاره به تاثیر همایش اخیر صنعت خودرو 
در ارتقاء خدمات پس از فروش شرکتها گفت : 
چهارمین همایش صنعت خودرو فرصت مناسبی 
شرکتهای  بین  خوبی  تعامل   تا  کرد  ایجاد  را 
داخلی و خارجی در حوزه خدمات پس از فروش 
و نحوه بهتر خدمات صورت گیرد.رضایی افزود : 
برگزاری همایش صنعت خودرو موجب گردید تا 
شرکتها راههای نرفته در حوزه ارتقاء خدمات پس 
از فروش را طی نموده و از تجارب خودروسازان 
مطرح جهانی نیز بهره مند شوند.وی همچنین 
مدیران شرکتهای خدمات  از  برخی  به رضایت 
پس از فروش از جریان برگزاری و نتایج همایش 
امسال پرداخت و اظهار داشت : این حرکت در 
راستای تاکیدات وزیر صنعت و معدن در دو سال 
گذشته بود که به شدت خودروسازان را موظف 
نمودند تا در حوزه خدمات پس از فروش بازنگری 
اساسی را داشته باشند.وی در ادامه به روند بهبود 
رضایت مشتریان در حوزه خدمات پس از فروش 
خودروسازان پرداخت و اظهار داشت : در راستای 
تاکیدات وزیر صنعت و معدن در توجه بیشتر به 
جریان خدمات پس از فروش خوشبختانه میزان 
شکایت از این حوزه کاهش یافته و روند خدمات 
یافته  بهبود  تا حدودی  شرکتها  فروش  از  پس 
است.وی همچنین با اشاره به لزوم بررسی بازار 
خدمات پس از فروش ، به کیفیت قطعات تولیدی 
در کشور اشاره کرد و گفت : امروز قطعاتی که 
در  و  تولید  داخلی  معتبر  سازان  قطعه  توسط 
زنجیره تامین خودروسازان قرار می گیرد هر چند 
ممکن است دارای قیمت رقابتی نباشد اما قطعا 
از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است.وی گفت 
: قطعه ای که به بازار قطعات یدکی عرضه می 

شود توسط قطعه سازانی تولید می شود که دارای 
شناسنامه فنی و کد رهگیری هستند و قطعا از 
می  ارسال  خودروساز  برای  که  کیفیت  همان 
شوند برخوردارند.وی همچنین با توجه به سیر 
ورود قطعات چینی بی کیفیت به کشور گفت : 
دولت باید اقدام جدی را به منظور جلوگیری از 
ورود قطعات یدکی تقلبی و بی کیفیت به کشور 
داشته باشد تا رضایت مشتریان در حوزه خدمات 

پس از فروش نیز افزایش یابد.
 افزایش ۱5 درصدی قیمت قطعات یدکی 

پرمصرف در بازار
سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی 
اتومبیل و ماشین آالت از افزایش 1۵ درصدی 
برخی اقالم و قطعات یدکی پر مصرف در بازار 
خبر داد و گفت : این تغییر قیمت در راستای 
افزایش نرخ مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان 
داخلی ناشی از نوسانات نرخ ارز در دو ماه اخیر 
اظهار  کاظمی  مهدی  است.سید  گرفته  صورت 
داشت : با افزایش نرخ ارز قیمت قطعات تولیدی 
و وارداتی در بازار قطعات یدکی افزایش یافته هر 
چند این افزایش چندان قابل توجهی نبوده است.
وی همچنین با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر قیمت 
: در جریان  بازار قطعات یدکی گفت  و جریان 
کاهش تقاضا و افت مراجعه به بازار قطعات یدکی 
متاسفانه نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت ها ، بازار 
بیشتری مواجه کرده  با رکود  را  قطعات یدکی 
است.وی تصریح کرد : انتظار می رود در هفته 
های منتهی به سال تا حدودی بازار قطعات یدکی 
شاهد تغییر و افزایش تقاضا باشد.وی در ادامه با 
توجه به انتقادات مطرح نسبت به کیفیت قطعات 
بازار  داخلی گفت : عرضه این گونه قطعات در 
به کارگاههای تولیدی فاقد مجوز است  مربوط 
که اخیر توسط برخی از کارگران کارخانه های 
در   : کرد  تصریح  است.وی  شده  ایجاد  تولیدی 
حال حاضر بخش مهمی از قطعات بی کیفیت 
معموال  و  شوند  می  وارد  رسمی  گمرکات  از 
نمی  وارد  قاچاق  به صورت  قطعات بی کیفیت 
شوند.سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم 
یدکی اتومبیل و ماشین آالت در ادامه با اشاره 
یدکی  قطعات  نمودن   دار  شناسنامه  طرح  به 
در کنترل و  ورود قطعات تقلبی به بازار گفت 
: کمیته ای در رابطه با بحث شناسنامه دارکردن 
قطعات خودرو تشکیل گردیده که انتظار می رود 
در این زمینه ورود و کنترل قطعات به بازار نقش 

این  در   : افزود  باشد.کاظمی  داشته  موثری 
راستا تمهیدات جدیدی با کمک دستگاههای 
نظارتی و همچنین تولیدکنندگان و انجمن 
های قطعه سازی برای شناسنامه دار کردن 
قطعات خودرو پیش بینی شده چنانچه هر 
هفته جلساتی در اداره صنایع خودرو و نیرو 
حضور  با  معدن  و  صنعت  وزارت   محرکه 
استاندارد  و  گمرک   ، قاچاق  با  مبارزه  ستاد 
و  خودرویی  شرکتهای  مدیران  از  برخی  و 
همچنین اعضای انجمن قطعه سازان برگزار 
می شود.وی با اشاره به برخی پیش بینی ها 
در خصوص کنترل ورود قطعات تقلبی و بی 
کیفیت به بازار افزود : در راستای برگزاری این 
جلسات انتظار می رود ظرف ماههای آتی ، 
شاهد رفع کاهش ورود قطعات تقلبی و بی 
کیفیت به کشور باشیم.وی خاطر نشان کرد 
: البته در راستای این اقدامات و هماهنگی ها 
نتایج خوبی حاصل شده است به طوری که برخی 

از قطعات کد رهگیری دریافت کرده اند.
آیا قطعه سازان در تجربه خودروسازان 

خارجی حضور پر رنگی دارند؟!
یک فعال در صنعت قطعه سازی کشور می گوید : 
در حال حاضر قطعه سازانی در ایران فعالیت دارند 
که با کمک شرکتهای خودروساز خارجی قادرند 

در تراز جهانی فعالیت نمایند.
محسن رزم خواه با اشاره به اینکه ارتقاء تولید 
و کیفیت نیازمند توسعه سرمایه گذاری است ، 
اظهار داشت  : البته برای اینکه در تراز جهانی 
تولید کنیم نیازمند ماشین آالت تولیدی پیشرفته 
برنامه  این موضوع هیچ  برای  هستیم که عمال 
امروز در دنیا   : ای وجود ندارد.وی تصریح کرد 
دولت ها به حمایت از تولیدکنندگان می آیند 
چرا که خرید ماشین آالت پیشرفته برای ارتقاء 
کیفیت و از سویی هزینه طراحی قطعات جدید 
و به روز نیازمند سرمایه گذاری بیشتر است.وی 
میان   مشترکی  همکاری  چنانچه  داشت:  اظهار 
شرکتهای داخلی و خارجی شکل بگیرد اما در این 
میان شرکتها در بخش دانش مهندسی و ماشین 
آالت و تجهیزات و تست و کنترل  سرمایه گذاری 
نکند باز همان شرایط  گذشته تکرار خواهد شد.

برای  که  شرایطی  در   : کرد  نشان  خاطر  وی 
همکاری ها ایجاد شده است خودروساز خارجی 
شوند  موفق  خود  جدید  تجربه  در  اینکه  برای 
باید همکاری کاملی با قطعه سازان ایرانی داشته 
و آنها را در زنجیره تامین خود وارد نمایند.وی 
خودروسازی  صنعت  اینکه  برای  البته   : گفت 
ها خواستار   این مشارکت  نیز در جریان  ایران 
پیشرفت است باید هماهنگی محکم و قوی بین 
ایجاد شود.این  داخلی  و خودروساز  ساز  قطعه 
فعال در صنعت قطعه سازی کشور تصریح کرد 
در  توسعه  جریان   ، کشور  کنونی  شرایط  در   :
صنعت خودرو ایران همکاری با شرکایی را می 
 tire one پذیرد که کمک نمایند تا شرکتهای

در ایران تشکیل شود.
رزم خواه همچنین بر لزوم بازنگری در ساختار 
قطعه سازی ایران تاکید کرد و گفت : البته تحقق 
نیز مستلزم سرمایه گذاری در صنعت  امر  این 
قطعه سازی ایران است و چنانچه سرمایه گذاری 
نگیرد در جریان  راستا صورت  این  مناسبی در 
توسعه قطعه سازی ایران تاثیر گذاشته و توسعه 

در این بخش را با کندی همراه خواهد کرد.

برداشتن گام های نرفته در حوزه خدمات پس از فروش

اما و اگرهای قطعه سازان داخلی خودرو!

اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  یک 
در  ساختمان  و  زمین  های  صندوق 
دهند،  می  جواب  مسکن  رونق  دوران 
گفت: مردم با هزار تومان هم می توانند 
شوند. سهیم  ها  صندوق  این  سود  در 
هم  گفت:  انارکی  رحیمی  ابوالقاسم 
در  ساختمان  و  زمین  اکنون۴صندوق 
برخی  اظهارنظر  و  هستند  فعال  کشور 
این  فعالیت  عدم  درباره  کارشناسان 

صندوق ها، صحت ندارد.
صندوق  اصلی  کارکرد  داد:  ادامه  وی 
زمانی مشخص  و ساختمان  زمین  های 
بخش  در  نسبی  رونقی  که  می شود 
حال  در  که  باشد  داشته  وجود  مسکن 
اینکه بخش مسکن در  به دلیل  حاضر، 
انتظار  نمی توان  می برد،  سر  به  رکود 
داشته  را  ها  صندوق  این  اثرگذاری 
فعالیت  انارکی،  رحیمی  گفته  باشیم.به 

می شود  تنظیم  طوری  ساختمان  و  زمین  صندوق های 
که در زمان رونق شاهد اثرگذاری آنها در بخش مسکن 
واحدهای  که  است  اساس تالش شده  بر همین  باشیم؛ 
مسکن این صندوق ها در دوره رونق، آماده عرضه شوند.
این مقام مسئول اظهار داشت: واحدهای مسکونی اولین 
درصد   8۵ نسیم(،  ساختمان)صندوق  و  زمین  صندوق 
بینی ها  پیش  براساس  و  اند  داشته  فیزیکی  پیشرفت 
اوایل  صندوق،  این  شده  ساخته  مسکونی  واحدهای 
سایر  کرد:  اضافه  می شود.وی  فروش  پیش  آینده  سال 
مختلفی  های  پیشرفت  ساختمان  و  زمین  صندوق های 
فیزیکی  پیشرفت  شاهد  آنها،  از  برخی  در  و  اند  داشته 
30و ۴0 درصد هستیم.رحیمی انارکی به تاثیر صندوق 
و  کرد  اشاره  مسکن  بازار  در  ساختمان  و  زمین  های 
رونق، شاهد شکوفایی صندوق های  دوره  آغاز  با  گفت: 
علت  به  اینکه  ضمن  بود؛  خواهیم  ساختمان  و  زمین 
بانکی، سرمایه گذاری  محدودیت های موجود در حوزه 
بانک ها  در  گذاری  سپرده  جای  به  ها  صندوق  این  در 

توصیه می شود. عضو هیأت مدیره بانک مسکن بیان کرد: 
باید تالش شود که بهره گیری از منابع بازار سرمایه در 
در  هم،  ناچیز  سرمایه  با  افراد  و  گیرد  قرار  کار  دستور 
ارزش افزوده بخش ساخت و ساز ساختمان سهیم شوند.
وی تاکید کرد: در اغلب موارد، افرادی که خواهان کسب 
افزوده ساخت و ساز ساختمان هستند،  ارزش  سهم در 
به کار  با آغاز  اما  باشند؛  باید سرمایه های کالن داشته 
صندوق های زمین و ساختمان، سرمایه گذاران خرد هم 
می توانند در سرمایه گذاری بخش مسکن سهیم باشند.

رحیمی تصریح کرد: در صندوق های زمین و ساختمان، 
واحدهای سرمایه گذاری از 1000 تومان آغاز می شود؛ 
بر همین اساس مانعی برای حضور سرمایه گذاران خرد 
تدوین  از  سال   7 که  است  ذکر  به  ندارد.الزم  وجود 
ساختمان  و  زمین  صندوق های  امیدنامه  و  اساسنامه 
اعالم  ساختمان  و  زمین  صندوق   ۴ تاکنون  و  می گذرد 
موجودیت کرده اند؛ ضمن اینکه به گفته کارشناسان، این 
صندوق ها نتوانستند اهداف اصلی اولیه از جمله کمک به 

رونق دهی بخش مسکن را اجرایی کنند. 

افزایش  انبوه سازان استان تهران گفت: علت  رییس انجمن 
حدود 8 درصدی معامالت مسکن شهر تهران طی 10 ماهه 
ابتدای سال جاری، ورود متقاضیان تجهیز شده به تسهیالت، 

بخصوص خانه اولی ها به بازار مسکن بوده است.
سال  در  مسکن  بخش  وضعیت  کرد:  اظهار  محتشم  حسن 
139۵ را باید در دو حوزه عرضه و بازار به طور مجزا مورد 
بررسی قرار دهیم. در بخش تولید و عرضه طبیعتا با توجه به 
کاهش صدور پروانه های ساختمانی سالهای 1393 و 139۴ 
با کاهش عرضه در سال 139۵ مواجه بودیم که باعث شده 
تقاضای انباشته ای در بازار تشکیل شود و دغدغه و نگرانی 

جهش قیمتها را ایجاد کرده است.
افزایش  مسکن  قیمت  اخیر  سال  چهار  طی  اگر  افزود:  وی 
نیافته دلیل بر این نبوده که به اندازه کافی عرضه داشته ایم 
بلکه به تبع رکود حاکم بر اقتصاد کالن کشور بخش مسکن 
هم دچار رکود شده است. افزایش حدود 8 درصدی معامالت 
نیز که طی 10 ماهه ابتدای سال جاری در شهر تهران رخ 
داد در باب همه مخاطبین و متقاضیان مسکن نبوده است. 
در بخش میانی جامعه این افزایش ایجاد شده که واحدهای 
مشتریان  رفتند.  فروش  به  متراژ  کوچک  و  قیمت  متوسط 
از  که  هستند  کسانی  ها  اولی  خانه  بخصوص  واحدها،  این 
تجهیز  گذشته  سال  در  دولت  شده  ریزی  برنامه  تسهیالت 
به  اشاره  با  تهران  استان  سازان  انبوه  انجمن  شدند.رییس 
به  نسبت  ماه  دی  در  مسکن  قیمت  درصدی   9.9 افزایش 
مدت مشابه سال قبل گفت: این افزایش توسط بانک مرکزی 
اعالم شد عمال نشان دهنده این است که مسکن با کاهش 
قیمت مواجه بوده؛ چرا که از متوسط تورم در یک سال اخیر 
عقب تر بوده است.محتشم خاطرنشان کرد: در زمستان سال 
جاری هم شاهد نقل و انتقاالت نسبی قابل قبول در بخش 
از  خریداران  جویی  صرفه  خاطر  به  البته  که  بودیم  مسکن 
افزایش قیمت ناشی از تغییر مقطع سال و افزایش دستمزدها 
سال  هر  معمول  سنوات  طبق  مقداری  که  است  خدمات  و 

اتفاق می افتد.
وی بخش مسکن را تابعی از اقتصاد کالن دانست و گفت: تا 
زمانی که اقتصاد کالن کشور به در شرایط نرمال قرار نگیرد 

بخش مسکن هم نمی تواند به طور مستقل به رونق برسد اما 
ویژگی بخش مسکن این است که اگر اقتصاد کالن بخواهد 
به گردش منطقی خودش برسد باید از بخش مسکن شروع 
کند؛ زیرا بخش مسکن از یک سو سهم 1۵ درصدی مستقیم 
به  از صنایع  از سوی دیگر بسیاری  اقتصاد کالن دارد و  در 
بیشتر  بسیار  نقش مسکن  بنابراین  است.  وابسته  این بخش 
از سهم آن در اقتصاد است.رییس انجمن انبوه سازان یادآور 
شد: امسال دولت به خاطر کنترل نرخ تک رقمی تورم امکان 
فعال کردن گردش اقتصاد را نداشت و البته خوشبختانه تورم 
کمتر از 10 درصد تقریبا تا آخر سال ادامه پیدا کرده است. 
این اتفاق مبارکی است اما تبعاتی هم دارد. وقتی در اقتصاد، 
سیستم انقباضی را در پیش می گیریم رشد تولید و اشتغال 
کاهش می یابد و بیکاری به همراه می آورد.محتشم با اشاره 
گفت:  آینده  جمهوری  ریاست  انتخابات  بودن  پیش  در  به 
اقتصادی دولت تصمیم بگیرد شرایط  منطقی است که تیم 
اقتصادی را روان تر کند و رونق را به بازار مسکن برگرداند.
وی تاکید کرد: ساخت و سازی که االن در کشور صورت می 
اشکال  زیرا  ندارد؛  همخوانی  پنهان  تقاضای  میزان  با  گیرد 
انجام  مناسب  میزان  به  توزیع ساخت  که  است  این  اساسی 
نمی شود. ساخت و ساز در نقاط گران قیمت کالن شهرها 
نمی  قرار  پوشش  تحت  را  جامعه  عموم  که  شود  می  انجام 
دهد و موجب ایجاد پدیده خانه های لوکس و نیمه لوکس 
به  اشاره  با  انبوه سازان تهران  انجمن  خالی می شود.رییس 
گزارش بخش تامین منالی مالی وزارت راه و شهرسازی مبنی 
بر اینکه 20 میلیارد دالر سرمایه در ساخت و سازهایی انجام 
شده که در حال حاضر مشتری ندارد گفت: بخش عمده ای 
از این سرمایه توسط بانکها تامین شده و این سرمایه عمال 

بالاستفاده حبس شده است.
اگر می خواهیم در بخش مسکن درست  به گفته محتشم، 
متقاضیان  و  مخاطبین  برای  باید  ابتدا  کنیم  ریزی  برنامه 
شود  انجام  درست  ساخت  توزیع  اگر  و  بسازیم  خانه  واقعی 
هستند  مسکن  واقعی  متقاضی  که  کسانی  از  بخشی  شاید 
بتوانند خانه بخرند و از آن طرف دیگر سرمایه ها بابت ساخت 

خانه های لوکس محبوس نشود.

رییس انجمن انبوه سازان عنوان کرد:آخرین وضعیت صندوق های زمین و ساختمان

شناسایی مشتریان تازه وارد بازار مسکن

پرونده کارکنان و کارگران بیکارشده ساختمان 
با  بیکاری،  بیمه  مقرری  دریافت  برای  پالسکو 
ثبت نام 1۵00 نفر، از روز شنبه)سی بهمن ماه( 
به پایان رسید.بعد از حادثه تلخ پالسکو در سی 
ام دیماه امسال، کارکنان و کارگرانی که در این 
ساختمان اشتغال داشتند، مشمول دریافت بیمه 

بیکاری شدند.
این  به  بیکاری  بیمه  پرداخت  نام  ثبت  طرح 
بهمن  یعنی 3  از حادثه  افراد که سه روز پس 

روز  از  آغاز شد،  اجتماعی  تامین  در شعبه 2۶ 
شنبه)سی ام بهمن ماه( به پایان رسید و در این 
مدت، حدود 1۵00 نفر از کارکنان شاغل در این 
نام  ثبت  بیکاری  بیمه  برای دریافت  ساختمان، 
برای دریافت مقرری  نفری که  کردند.از 1۵00 

نام کرده اند، 800 نفر تحت  بیمه بیکاری ثبت 
پوشش بیمه تامین اجتماعی بودند که این افراد 
طبق قانون به تناسب میزان سوابق خود، مشمول 
دریافت بیمه بیکاری می شوند که حداقل مدت 

دریافت بیمه بیکاری برای این افراد ۶ ماه است.

سایر متقاضیان دریافت بیمه بیکاری نیز حدود 
700 نفر بودند که این افراد یا فاقد بیمه هستند 
یا از سایر حمایت های بیمه ای مانند خویش فرما 
و اجباری برخوردار بودند؛ این افراد نیز بر اساس 
مصوبه ششم بهمن هیأت دولت به مدت ۴ ماه 

مشمول دریافت بیمه بیکاری می شوند.پرداخت 
بیمه بیکاری به کارکنان و کارگران بیکار شده 
ساختمان پالسکو، از روز حادثه یعنی 30 دیماه 
محاسبه و به متقاضیانی که صالحیت آنها تایید 

شده باشد، پرداخت خواهد شد.
بر اساس این گزارش، 10 میلیارد تومان از محل 
مصوبه هیأت دولت برای پرداخت بیمه بیکاری 
به کارکنان و کارگران بیکارشده حادثه پالسکو 

اختصاص یافته است.

پرونده ثبت نام بیمه بیکاری پالسکو بسته شد



آگهی مناقصه عمومی
و  پاوه  بند2 صورتجسله شماره 132 مورخ 95/10/25 شورای محترم اسالمی شهر  اجرای  پاوه در  شهرداری 
بااستناد به ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها قصد دارد امورات مربوط به خدمات شهری رابه شرح جدول 

ذیل ازطریق مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی، بهداشتی و اداری واجدشرایط به شرح ذیل واگذار نماید.
جمهوری

 اسالمی ایران
شهرداری پاوه

 نوبت اول

لذامتقاضیان میتوانند درساعات اداری غیرازایام تعطیل جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری پاوه واقع درمیدان 
شهداء-خیابان امام محمدغزالی مراجعه ودرموعد مقرر نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام وپس از تکمیل آن را به واحدحراست تحویل 

ویاجهت کسب اطالعات بیشتربا شماره تلفن46122819-083 تماس حاصل نمایند.
شرایط: 1-مناقصه گذار : شهرداری پاوه

2- نوع سپرده :متقاضیان مورد صالحیت برای شرکت درمناقصه بایستی مبالغ 960/553/527 ریال را به عنوان سپرده به صورت ضمانت 
نامه بانکی یا فیش واریز وجه به حساب سپرده شهرداری را همراه باسایر اسناد مناقصه به حراست شهرداری پاوه تحویل نمایند.

3-محل دریافت اسناد : پاوه – میدان شهداء- خیابان امام محمدغزالی –امور قراردادهای شهرداری پاوه
4-تاریخ دریافت اسناد :از تاریخ 95/12/3 تا تاریخ 95/12/9 از ساعات  7/30 الی 13/30 

5- محل تحویل پیشنهادات : پاوه –میدان شهداء- خیابان امام محمد غزالی –امور قراردادهای شهرداری پاوه
6- مهلت تحویل پیشنهادات : ازتاریخ 95/12/10  تا تاریخ 95/12/19 ازساعات 7/30 الی 13/30 

7- بازگشایی پاکت ها :روز شنبه مورخ 95/12/21 راس ساعت 15 درمحل شهرداری پاوه جلسه کمیسیون برگزار می گردد.
8- شرایط شرکت درمناقصه : شرکت هایی می توانند دراین مناقصه شرکت نمایند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت شرکت های 

خدماتی وپشتیبانی وفنی ومهندسی ازاداره تعاون ،کارو امور اجتماعی وهمچنین گواهینامه ایمنی کار باشند
9 –نوع کار :امورات به شرح جدول فوق الذکر می باشد

10 –مدت انجام کار : امورات مربوط به جدول فوق الذکر به مدت 12)دوازده( ماه یا یک سال شمسی می باشد.
11-سایر اطالعات وجزئیات مربوطه به معامله در اسنادمناقصه  طبق مقررات وآئین نامه مالی شهرداریها مندرج است 

12- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون الک گرفتگی و خط خورگی در پاکت باشد.
13- برندگان اول و دوم مناقصه 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 تربیت اثر داده نخواهدشد

15-پرداخت هزینه چاپ  آگهی وکارشناسی مناقصه امورات مربوط به خدمات خدمات شهری و بیمه ومالیات وعوارض تخلیه زباله در زباله 
دانی سریاس  برعهده برنده مناقصه بوده ومالیات بر ارزش افزوده برعهده شهرداری می باشد.

16- بر نده مناقصه موظف است نسبت به جمع آوری عوارض خودیاری مربوط به جمع آوری زباله از شهروندان اقدام که براساس نظریه 
کارشناس رسمی کانون کارشناسان دادگستری ماهیانه مبلغ 80/000/000 ریال را به شهرداری پرداخت ویا ماهیانه این مبلغ پس از تایید 

دستگاه نظارت ازصورت وضعیت برنده مناقصه کسرخواهد شد
17- برنده مناقصه 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 .وهمچنین ملزومات وتجهیزات وماشین آالت ونیروی انسانی مورد نیاز برای انجام موضوع کار را تامین نماید
18- شرکت های مورد صالحیت موظف می باشند آنالیز قیمت مناقصه را درزمان تحویل پیشنهادها به شهرداری پاوه لحاظ وارائه نمایند

19- آگهی مناقصه در پایگاه اطالع رسانی شهرداری پاوه به نشانیwww.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می باشد.
روابط عمومی شهرداری پاوه

ردیف

1

موضوع)نوع کار(

امورات مربوط به خدمات شهری به شرح ذیل:
-رفت وروب شامل:رفت وروب کلیه معابر وخیابانهای شهر،جمع آوری زباله ها،شستشوی 

معابر،خیابانها،میادین،جداول وسطل های زباله ،برف روبی ونمک پاشی معابر،الیروبی ورفع 
آب گرفتگی جداول وکانال ها،جمع آوری احشام وحیوانات اهلی ،جمع آوری نخاله های 

کنار جداول وساختمانهاو پاک کردن آگهی های تبلیغاتی 
-تعمیرونگهداری ونگهبانی فضای سبزشهری شامل:پارک آزادگان،بلوار جانبازان،پارک 

شهیدکاظمی،تقاطع پارک شهیدکاظمی،پارک جنگلی جنب گرمابه قدیم ،پارک دانشجو،پارک 
شاهد،میدان مولوی،میدان شهداء،بلوار ارشاداسالمی،بلوار دفاع مقدس،پارک های زمین 
شهری،بوستان میرزاعبدالقادر،بوستان جهان آراء خانم،میدان شهداء،آب نماها والمانهای 

سطح شهر،خیابان کمربندی )سه راهی بیمارستان تا تقاطع سراب هولی(،تقاطع شهرک 
فرهنگیان،درختان پارک هاوکل سطح شهر،پارک جنگلی قسمت باالدست شهر واحداث 

احتمالی فضای سبز جدید
-اجرائیات شامل:رفع سدمعابر سطح شهر،پلیس ساختمان،تعمیر ونگهبانی ونگهداری 
ساختمان های اداری وکارگاهی وتاسیسات وغیرشامل )آتش نشانی ،جوشکاری ،نقلیه 
وخدمات موتوری،غسالخانه،کشتارگاه،کارخانه آسفالت،کارخانه دانه بندی شن وماسه 
،شهرداری ،شورای شهر،تاکسی رانی وغیره (وتعمیروترمیم جداول  ودیوار وپله ومرمت 

جزیی آسفالت سطح خیابان های شهر

قیمت یامبلغ  پایه کل 
یاساالنه )ریال(

19/211/070/540

مبلغ سپرده)ریال(

960/553/527

آگهی مزایده عمومی
  شماره 100

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن در نظر 
دارد سه باب مغازه را به منظور ارائه خدمات 
دانشجوئی از طریق مزایده عمومی به پیمانکار واجدالشرایط 
را  پیشنهادی خود  قیمتهای  مستدعیست  لذا  نماید.  واگذار 
حداکثر تا ده روز کاری پس از درج آگهی از طریق صندوق 
جاده   3 کیلومتر  تنکابن  آدرس  به  یا   4684161167 پستی 
چالوس – مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن 
– دفتر حراست دانشگاه ارسال و جهت کسب اطالع بیشتر و 
دریافت اسناد مزایده به آدرس www.Tonidu.ir مراجعه 

نمایند.
بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
و هزینه درج آگهی در روزنامه فرهیختگان و روزنامه محلی 

برعهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی دانشگاه آزاداسالمی واحد تنکابن

به  او  از  جهان  كوشد  می  آبادانی  به  كه  كسی 
نیکی یاد می كند .

فردوسی خردمند

به قلم ضحی کاظمی؛

»کاج زدگی« خواندنی می شود

علمی- داستانی  با  کاظمی  رمان جدید ضحی 
تخیلی و عنوان »کاج زدگی« به زودی توسط 

نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر می شود.
نوشته  زدگی«  »کاج  رمان  مهر،  گزارش  به 
چشمه  نشر  توسط  زودی  به  کاظمی  ضحی 
کتاب  این  می شود.  نشر  بازار  راهی  و  منتشر 
قفسه  »کتاب های  مجموعه  عنوان  صدویکمین 

آبی« خواهد بود.
کاظمی که تا به حال چند رمان را در کارنامه 
سراغ  رمان،  این  در  دارد،  داستان نویسی اش 
تجربه های متفاوت کار خود رفته و اثری علمی 

تخیلی با گرایش آخرالزمانی نوشته است.

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/20   طلوع آفتاب 6/44 
اذان ظهر 12/18  اذان مغرب 18/11

در دنیای كتاب

سخن حکیمانه

ساقی بیا كه هاتف غیبم به مژده گفت
با درد صبر كن كه دوا می فرستمت

حافظ سرود مجلس ما ذكر خیر توست
بشتاب هان كه اسب و قبا می فرستمت

در  »فروشنده«  رقیب  فیلم  چهار  کارگردانان 
جوایز اسکار خارجی به قانون مهاجرتی »ترامپ« 

و تحریم مراسم اسکار واکنش نشان دادند. 
از  گروهی  اگر  ریپورتر،  هالیوود  گزارش  به 
نامزدهای جوایز اسکار 2017 وجود داشته  باشند 
مهاجرتی  سیاست های  تاثیر  تحت  کامال  که 
رئیس جمهور جدید آمریکا قرار گرفته باشند، آن 
گروه نامزدهای شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی 

هستند.
ترامپ«  برانگیز »دونالد  و بحث  اجرایی  فرمان 
اتباع 7 کشور مسلمان  مبنی بر ممانعت ورود 
انتقادهای  و  مخالفت  با  که  آمریکا  به  جهان 
داخلی و خارجی زیادی رو به رو شده، از سوی 
هر ۵ نامزد شاخه بهترین فیلم خارجی اسکار نیز 

آشکارا محکوم شده است.
اصفر فرهادی، کارگردانی فیلم »فروشنده« که در 
میان رقبای اسکار خارجی تنها فیلمسازی است 
که به صورت مستقیم هدف این قانون مهاجرتی 
به  را  اسکار  اعالم کرده که مراسم  قرار گرفته، 

نشانه اعتراض تحریم خواهد کرد.
فرهادی در ابتدا قصد داشت در مراسم اسکار 
شرکت کند، اما پس از مدتی با صدور بیانیه ای 
اگرهایی  و  اما  با  حضور  این  ظاهرا  که  گفت 
من  برای  وجه  هیچ  به  که  است  شده  مواجه 

برای سفر من  اگر  نیست، حتی  پذیرش  قابل 
استثنائی قائل شوند نیز در مراسم اسکار شرکت 

نخواهم کرد.
به  اردمن«  »تونی  کمدی  با  که  اِده«  »مارن 
شانس های  از  آلمان  سینمای  از  نمایندگی 
اصلی و رقیب جدی فیلم »فروشنده« در اسکار 
فکر  من  گفت:  این باره  در  می شود  محسوب 
می کنم همه ما تحت تاثیر این قانون گرفته ایم 
و برای من فرقی نمی کند اتباع کدام کشورها 
از ورود به آمریکا منع شده اند. اختالط مسائل 
و  پناهندگی وحشتناک  و  تروریسم  به  مربوط 
بروز  سیاستی غیرانسانی است، چراکه موجب 
وحشت و به تدریج تثبیت نژادپرستی می شود. 
بر  را  مطالب  و  تصاویر  مجموعه  که  زمانی 
قرار  هم  کنار  در  فیلم  در  »تونی«  شخصیت 
می دادم، عکس »دونالد ترامپ« را نیز به عنوان 
یکی از مدعیان متظاهر جهان امروز در کنار آنها 
قرار دادم. هنوز نمی توانم باور کنم که او رئیس 
جمهور آمریکا شده است و بویژه به عنوان یک 
باور است فردی که  قابل  به سختی  برایم  زن 
است.  شده  انتخاب  است  جنسی  تبیعض گر 
نوعی  داد  انجام  اول  قدم  در  »ترامپ«  آنچه 
بود که ما در سایر کشورها  دیکتاتوری مدرن 
نیز می بینیم. فردی پوپولیست به قدرت رسیده 

مهم  بسیار  ِسمت های  در  را  خود  اطرافیان  و 
بویژه در سازمان های امنیتی و قضائی منصوب 
می کند و تالش می کند رسانه را خنثی و ترس 

و آشفتگی ایجاد کند.
کارگردانان  دین«،  »بنتلی  و  باتلر«  »مارتین 
فیلم »تنا« نماینده سینمای استرالیا در اسکار 
2017، در بیانیه ای به هالیوود ریپورتر گفتند: 
در  اسکار  جوایز  خارجی  فیلم  بهترین  شاخه 
واقع جشن همه فرهنگ ها در سینماست و به 
کرد  نیاز  احساس  فرهادی  اصغر  دلیل  همین 
که باید مراسم اسکار را در اعتراض به ممانعت 
این  و  کند  بایکوت  آمریکا  به  مسلمانان  ورود 
بسیار تراژیک است. ما این تصمیم را درک و 
از آن حمایت می کنیم. انچه در روزهای آینده 

دلگرم کننده است این است که مردم امریکا و 
سازمان ها از قدرت دموکراتیک خود برای پایان 
استفاده  »ترامپ«  جنون  و  دیوانگی  به  دادن 

کنند«.
کارگردانان فیلم استرالیایی »تنا« افزودند: به یاد 
از  فیلم »تنا« پیش  بازیگران  باشید که  داشته 
ساخت این فیلم هیچ تجربه ای از سینما نداشتند، 
چه برسد به این که در فیلمی بازی کرده باشند. 
آنها همچون همه ما به صورت غریزی با قدرت 
سینما آشنا شدند و این زیبایی جهانی را به همه 
دنیا به اشتراک گذاشتند. به نظر ما داستان این 
خارجی  فیلم  بهترین  شاخه  برای  کامال  فیلم 
مناسب است که در واقع جشن صداهای متنوع 

در سینماست.

واکنش رقبای فرهادی به »ترامپ«
 و تحریم مراسم اسکار

دبیر چهاردهمین جشن تصویر سال و جشنواره فیلم 
تصویر گفت: در جهانی که از چندین جهت مورد هجوم 
هستیم، عباس کیارستمی برای ما احترام جهانی به ارمغان 
آورد.سیف اهلل صمدیان در آیین افتتاحیه چهاردهمین جشن 
تصویر سال که با یاد و بزرگداشت عباس کیارستمی برگزار 
شد، افزود: همه عکاسان مدیون کیارستمی هستند. جدا از 
ذهنیت سیاسی و اقلیتی و قومیتی به گونه ای در جهان پر 
از دسیسه، ملت ایران نیز از چندین جهت مورد هجوم بوده 
و هست، اما یک نفر بدون اینکه شعار بدهد و بدون اینکه 
وابسته به گروه خاصی باشد راه خود را رفت و برای ایران 
احترام جهانی آورد اما متاسفانه در بدترین شرایط فکری از 
دنیا رفت. صمدیان با بیان اینکه عکاسان تصویر سال 1۴ سال 
کسی را داشتند که همراه همیشگی آنها بوده، افزود: خانه 
هنرمندان خانه همه تصویرگران است و در 1۴ سال که اینجا 
بودیم همراه همیشگی، خانه هنرمندان بوده و یک جشنواره 

توانسته 1۴ سال تداوم داشته باشد که حائز اهمیت است. 

دیدن  به  را  شما  دیرین«  »دیرین  ساز  انیمیشن  گروه 
»دیرین  ساز  انیمیشن  گروه  کند.  می  دعوت  »مبارک« 
فیلم  اولین  از  کوتاه  انیمیشنی  ساخت  با  دیرین« 
سینمایی رئال انیمیشن ایرانی با عنوان »مبارک« حمایت 
کردند.»مبارک« داستان دختری است به نام گل پری با 
عروسک های  ماجرای  درگیر  که  النازشاکردوست  بازی  
می شود که از داستان های نقالی پدر بزرگش وارد زندگی 
محمدرضا  کارگردان:  از  عبارتند  فیلم  شده اند.عوامل  او 
نجفی امامی، تهیه کنندگان: علی نجفی امامی و علی پایاب، 
نویسنده: بهروز واثقی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، 
تدوین: سپیده عبدالوهاب، طراح صحنه و لباس: اصغر نژاد 
ایمانی، مدیر صدای بازیگران: محمد رضا علیمردانی، طراح 
و چهره پرداز: علیرضا خورشید، صدابردار: حمید اسالمی، 
طراح کاراکتر: حامد کمالی، ساخت عروسک: کامران خلج، 
سید  برنامه ریز:  عبدالهی،  سحر  عروسک ها:  لباس  طراح 

مهدی فرخ پور، جواد گنجی

فیلمبرداری 7۵ درصد از فیلم »نسترن های وحشی« به 
کارگردانی رهبر قنبری به پایان رسید. 

به گزارش مهر ، در حالی که برف و باران شدید در منطقه 
گیالن ادامه دارد، گروه فیلمسازی »نسترن های وحشی« 
در ادامه فیلمبرداری در ارتفاعات رضوانشهر استان گیالن 
فیلم  بارانی  و  برفی  های  صحنه  فیلمبرداری  به  موفق 
تصویربرداری  به  آینده  روزهای  همچنان طی  و  اند  شده 
صحنه های داخلی خود ادامه خواهند داد.عوامل این فیلم 
سینمایی عبارتند از نویسنده و کارگردان: رهبر قنبری، مدیر 
فیلمبرداری: فریدون شیردل، تدوین: مهران کرمی، دستیار 
مدیر  حیدری،  رحمت  امیر  ریز:  برنامه  و  کارگردان  اول 
صدابرداری: محمد حبیبی، مدیر تولید: محمدرضا شرف 
الدین، مدیر تدارکات: امیرهوشنگ فراهانیان، طراح صحنه و 
لباس: شیرین اتفاق، طراح گریم: امیر صفادل، مجری گریم: 
مرضیه رهنما، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، بازیگران اصلی: 
داوود رضایی، نگین غفاری، پدرام پورعباسی، حسام شجاعی

احترام  ایران  برای  کیارستمی  عباس 
جهانی به ارمغان آورد

پرسش  یک  دنبال  دیرین«  »دیرین 
می گردد!

از  وحشی«  های  »نسترن  فیلمبرداری 
نیمه گذشت

امروز با حافظ

فیلم های 100 ثانیه ای تذکر و تلنگراست 

علی قربانی دبیر جشنواره فیلم های 100 ثانیه ای  عنوان کرد: ما باید 
دائم تذکر و تلنگر بزنیم تا در بازگشت اخالق به جامعه موثر باشیم.

یه گزارش خبرنگار پیام زمان، علی قربانی - دبیر جشنواره بین المللی 
جشنواره ی  یازدهمین  رسانه ای  نشست  در   - ثانیه ای  صد  فیلم 
بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای که دوم اسفندماه - در حوزه هنری 
برگزار شد، با بیان اینکه یکی از ارکان اصلی جشنواره سینمای اخالق 
و اشاعه اخالق است، اظهار کرد: برای این جشنواره سه مرحله قائل 
را  آن  البرز  استان  هنری  حوزه   که  است  ایجاد  اول  مرحله  هستم؛ 
زمانی که تاسیس کردند، به درستی تشخیص دادند که این فیلم ها 
تولید  برای  است  الزم  و  است  مجازی  فضای  و  امروز  دنیای  نیاز 
محتوای آن فکر شود و این جشنواره را تاسیس کردند. مرحله دوم 
این  برگزاری  با  تهران  استان  هنری  حوزه  که  بود  جشنواره  تثبیت 
جشنواه به شکل دقیق و منظم به تثبیت آن کمک کرد و جشنواره را 
معتبر ساخت. مرحله سوم، هم ترویج و تولید بود و در دو سال اخیر 
سعی کردیم هر چه بهتر و بیشتر فیلم ها را به دست مخاطب برسانیم.

تیتر  مثل  سینما  برای  ثانیه ای   100 فیلم های  اینکه  بیان  با  او 
بین  پلی  جشنواره  اینکه  نیز  و  هستند  رسانه ها  و  روزنامه ها  در 
تولیدکنندگان و سرمایه گذراران بخش فرهنگی و غیرفرهنگی است، 
گفت:  امیدوارم سرمایه گذاران و دستگاه های فرهنگی و غیرفرهنگی 
طرق  از  فیلم ها  این  شوند.  ثانیه ای   100 فیلم  تولید  عرصه  وارد 
مترو  قطارهای  و  ایستگاه ها  شهری،  تلویزیون های  مانند  مختلفی 
پخش می شوند که این کار برای  هر چه بیشتر دیده  شدن و منتقل 

کردن پیام اخالقی است.
فقط مختص حوزه ی  که جشنواره  این  بر  تاکید  با  ادامه  در  قربانی 
هنری نیست، افزود: جامعه ما پیش از هر زمان دیگری از بی اخالقی 
رنج می برد، بی اخالقی در جامعه شهری، رانندگی و غیره. باید روی 
باید همه  و  تنها وظیفه حوزه هنری نیست  این  اخالق کار کنیم و 
تاثیرگذار  اقدام کنند. شاید عامل  این فیلم ها  تولید  برای  دستگاه ها 
و ترویج اخالق همین فیلم های 100ثانیه ای به خاطر نوع ارائه آن ها 
باشد. ما باید دائم تذکر و تلنگر بزنیم تا در بازگشت اخالق به جامعه 

موثر باشیم.
و غیرفرهنگی  فرهنگی  از دستگاه های  بیشتری  توقع  تاکید کرد:  او 
این  تولید  عرصه  در  و  کنند  حمایت  فیلم ها  این  از  تا  دارد  وجود 
فیلم ها اتفاق بیشتر و بهتری بیفتد. جشنواره  بهانه ای برای تولید فیلم 
صدثانیه ای است. برخی از سازمان هایی که از ما حمایت کردند شامل 
سازمان فرهنگ هنری شهرداری، معاونت علمی ریاست جمهوری و 
ثانیه ای حمایت  تولید ۴0 فیلم 100  از  بود که  موسسه تصویرشهر 
کردند. از سازمان راهنمایی و رانندگی و محیط زیست انتظار بیشتری 

برای حمایت از تولید فیلم کوتاِه کوتاه داریم.
 100 های  فیلم  افزود:  ادامه  در  ثانیه ای   100 فیلم  جشنواره  دبیر 
ثانیه ای یک فیلم کامل و حرفه ای  هستند و تهیه این فیلم ها هزینه ای 

حدود 12 میلیون تومان دارد.
شکل  بهترین  به  باید  فیلم ها  که  دارم  اعتقاد  اینکه  بیان  با  قربانی 
نمایش  برای   را  شرایط  بهترین  کرد:  اظهار  شوند  داده  نمایش 
فیلم های جشنواره آماده کردیم و عالوه بر پردیس سینما آزادی که 
چهار سالن دارد در استان های خراسان رضوی، البرز و کردستان نیز 

همزمان با دو روز برگزاری جشنواره  نمایش فیلم خواهیم داشت.
افزود: در مجموع 12۶7 نفر در جشنواره امسال شرکت کرده اند  او 
و که حدود 17۴۴ اثر برای ما فرستاده  شده است. در بخش اخالق 
اخالق  بخش  در  و  است  رسیده  اثر   1۵۴8 حدود  زندگی  سبک  و 
بین الملل  بخش  در  کرده ایم.  دریافت  اثر   1۴0 هم   کار  فرهنگ  و 
و  رسیده  دبیرخانه  به  آثاری  معتبر  کوتاه  فیلم  جشنواره های  نیز 
بخش  بوستون،  ثانیه ای  فیلم صد  افغانستان،  مهرگان  جشنواره های 
شورت کرنر جشنواره کن، فیلم کوتاه ژنو، فیلم شصت ثانیه پاکستان 

و فیلم یک دقیقه ای چین آثاری  به نمایش گذاشته خواهد شد. 
قربانی ادامه داد: در بخش بین الملل 1970 اثر از 101 کشور دریافت 
انتخاب  مسابقه  بخش  برای  را  کشور   27 از  فیلم   ۵9 که  کردیم 
کرده ایم.  بیشترین آثار از کشورهای  آمریکا 217 فیلم، هند با 203 
فیلم، انگلستان 8۴ فیلم و ترکیه با 7۴ فیلم داشته ایم. از کشورهای 

چین و روسیه هم فیلمسازانی در جشنواره حضور خواهند داشت.
این جشنواره از چهارم اسفندماه به مدت سه روز با میزبانی پردیس 

سینمایی آزادی برگزار می شود.

خبر

»ترامپ« در جشنواره برلین هم بی نصیب نماند
مستندساز مطرح و برنده اسکار آمریکایی پیش از اعطای جایزه بهترین مستند جشنواره 

سخنان کوتاه اما صریحی خطاب به »دونالد ترامپ« عنوان کرد.
 »لورا پویترس« کارگردان و مستندساز آمریکایی که برای اعطای اولین حایزه مستند در 
جشنواره برلین  به روی صحنه آمده بود پیش از ان که نام برنده را اعالم کنند از فرصت 
استفاده کرد و گفت: » رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا دو روز پیش گفت که مطبوعات 
دشمن مردم هستند اما ما مستندسازان در اینجائیم تا بگوئیم که دشمن ناسیونالیزم و 

ممانعت و محروم سازی هستیم«
به  را  برلین  بهترین مستند شصت وهفتمین جشنواره فیلم  این کارگردان سپس جایزه 

»رعد آندونی« کارگردان فلسطینی مستند »شکارچی روح« اعطاء کرد.
»پویترس« در سال 201۵ برای فیلم »سیتیزن فور« بر اساس زندگی »ادوارد اسنودن« 
کارمند سابق اداره اطالعات مرکزی آمریکا موفق به کسب جایزه اسکار بهترین مستند 

بلند شد.

آن سوی آبها 

آگهی دعوت به مجمع عمومی

از نمایندگان محترم گروه 
شرکت تعاونی  ۲548 

مرزنشینان باغچه ثالث دعوت 
می شود که در مجمع عمومی 

فوق العاده  در ساعت  ۱0 
صبح )روز پنجشنبه مورخ ۱9 

/95/۱۲(   درمحل مسجد جامع 
شهر ازگله حضور بهم  رسانند
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