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رهبر معظم انقالب:

می توان با ابزار بیان و شعر با ظالمان مبارزه کرد
رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از شاعران مذهبی 
تاکید کردند: مدح و مصیبت ائمه علیهم السالم بخش 
معقول،  سخنان  باید  اما  است  دینی  شعر  از  مهمی 
منطقی و برخاسته از نگاه و سلیقه درست به کار برده 
شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، در آستانه ایام شهادت حضرت صدیقه کبری 
سالم ا... علیها جمعی از شاعران مذهبی با رهبر معظم 

انقالب اسالمی دیدار کردند.

صادرات فرآورده های 
نفتی به روزانه 450 

هزار بشکه رسید 

ممنوعیت ورود 
هر نوع مؤسسه علمی 

به مدارس ابتدایی

دنیا در کنار
 برجام علیه آمریکا 

ایستاد
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محمدجواد ظریف در واکنش به مواضع اخیر مقامات ترکیه اظهار داشت:

فرافکنی مقامات ترکیه 
به خاطر سیاست های اشتباه گذشته

و  سـازه  نمـا،  بین المللـی  نمایشـگاه  چهارمیـن 
تکنولوژیهـای نوین صنعت سـاختمان )ایـران بیلدکس( 
بـه مـدت چهـار روز بـا حضـور ۵۷ شـرکت خارجـی از 
شـرکت   ۹۰ و  پاکسـتان  و  ترکیـه  چیـن،  کشـورهای 
داخلـی در محـل نمایشـگاه بین المللـی تهـران آغـاز به 

کار کـرد کـه تـا ۹ اسـفندماه ادامـه دارد.

وزیر نفت با بیان اینکه تاکنون کمتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
از بدهی بابک زنجانی پرداخت شده است، گفت: با تعطیلی 
پاالیشگاه نفت کرمانشاه پس از واگذاری مخالف هستم.  بیژن 
نامدار زنگنه در تشریح آخرین وضعیت پرداختی مطالبات 
وزارت نفت از بابک زنجانی، گفت: هیچ رقم جدیدی از بدهی 

بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت نشده... 1110

نفت و انرژیاقتصادی

پیش بینی افزایش معامالت 
مسکن در سال آینده

عدم پرداخت رقم جدیدی از بدهی 
بابک زنجانی به وزارت نفت

3

جهاد درباره پرتقال مصری توضیح می دهد؛

جزئیات کامل توزیع کاالهای ویژه شب عید

فروش انواع تریلر 
با اقساط حداکثر 60 ماهه 

و با کارمزد 18درصد
شرکت تولیدی توحید صنعت البرز کلیه محصوالت خود، شامل: کمپرسی، 

بونکر، تانکر، کفی، کانتینر، کمرشکن، بوژی، تانکر  »ال پی جی« را با 
شرایط اقساطی ویژه به فروش میرساند.

 عالقه مندان می توانند  به منظور کسب اطالعات بیشتر  
با شماره  تلفن: 44523882 –  026  و  شماره  فکس: 026-44523883 
و شماره همراه 09127655952 )سعید عزیزی( تماس حاصل نمایند. 
CNG آدرس : جاده قدیم کرج – هشتگرد تهراندشت روبروی پمپ گاز

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه “مشکل مردم 
هر منطقه، مشکل کل ملت ایران است”، از همه 
تالشگران حل مشکالت مردم خوزستان قدردانی 
و تصریح کرد: برای حل مشکالت زیست محیطی 
و ریزگرد خسته و مایوس نمی شویم؛ برنامه ها و 

تالشها ادامه می باید.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه “مشکل مردم 
هر منطقه، مشکل کل ملت ایران است”، از همه 
تالشگران  حل مشکالت مردم خوزستان قدردانی 
و تصریح کرد: برای حل مشکالت زیست محیطی 
و ریزگرد خسته و مایوس نمی شویم؛ برنامه ها و 

تالشها ادامه می باید.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در 
نشست کارگروه ملی مبارزه با ریزگردها و شورای 
اداری استان خوزستان، با اشاره به اینکه هیچکس 
بپاشد،   جامعه  دل  در  هراس  و  یاس  بذر  نباید 
اظهارداشت: وقتی مردم دچار مشکل می شوند، به 

جای مچ گیری باید دست یکدیگر را بگیریم.
رییس  جمهوری با اشاره به اینکه در دوران ۸ سال 
دفاع مقدس، سرزمین های مناطق مرزی غرب کشور 
در اشغال دشمن بود، گفت: در آن دوران همه ملت 
اعم از ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و عشایر در 
کنار هم در جنگ با دشمن حضور داشتند و مردم 
در آن دوران همدل شده و در یک صف قرار گرفتند 
و با اطاعت از فرمان والیت و استفاده حداکثری از 
امکانات موجود، توانستیم علیه دشمنان به پیروزی 
برسیم و اینکه همه قدرت ها از دشمن ما حمایت 

کرده و پشتیبان آن بودند، هیچ اهمیتی نداشت.
روحانی خاطر نشان کرد: ملت ایران با وحدت، 
منافع  از  توانست  یکپارچگی  و  همدلی  اتحاد، 

ملی خود دفاع کند.

رییس  جمهوری با تأکید بر اینکه باید همواره متحد 
و یکپارچه باشیم، چرا که همه ایرانی بوده و زیر یک 
پرچم قرار داریم، گفت: شک ندارم، روزی که گرد و 
غبار اهواز را فرا می گیرد، همه ایرانیان نگران هستند 
و احساس غم و اندوه می کنند همانطور که در حادثه 
ساختمان پالسکو در تهران، تمام ایران ناراحت بود و 
همه ملت در فضای حقیقی و مجازی همدل شده و 

برای آتش نشانان احساس غم و اندوه داشتند.
روحانی با اشاره به اینکه هیچ کس نباید در دل مردم 
بذر یأس و هراس بپاشد، گفت: به هر حال مشکالت 
و حوادث در کشور ممکن است به هر شکلی بوجود 
بیاید، اما این مشکل متعلق به همه ملت است و به 
حول و قوه الهی، قادر خواهیم بود این مشکالت را از 
پیش پا برداریم و تنها در صورتی موفق خواهیم بود 
که همه به طور یکپارچه دست به دست هم دهیم.

مسئوالن،  همه  از  تقدیر  با  جمهوری  رییس  
که  ایام  این  در  که  کسانی  و  مردم  نمایندگان، 

خوزستان با مشکل گرد و غبار و قطعی آب و برق 
مواجه بود، کمک کرده و یاری رساندند، گفت: دولت 
به اقدامات خود برای حل این مشکل ادامه خواهد 
داد و در این راه هرگز مأیوس و نگران نخواهد بود، 
هر چند از اینکه مردم در نقطه ای از کشور دچار 

مشکل می شوند، ناراحت می شویم.
و  غبار  و  گرد  پدیده  کرد:  نشان  خاطر  روحانی 
ایران  به  تنها  و  نیست  مشکلی جدید  ریزگردها، 
مربوط نمی شود، بلکه اکثر کشورهای منطقه دچار 
این مشکل هستند اما در عین حال تالش ما در 
دولت بر این مبنا بوده که روزهای پاک و سالم در 
استان هایی که دچار این مشکل هستند، افزایش یابد 
و آمار نشان می دهد که در مجموع روزهای سالم 
نسبت به گذشته افزایش یافته، اما شدت گرد و 
غبار و ریزگرد در روزهایی که این پدیده به وقوع 

می پیوندد، زیاد است.
اد      امه د      ر صفحه 2

روحانی: مشکل مردم هر منطقه، مشکل کل ملت ایران است

روحانی: مشکل مردم هر منطقه، مشکل کل ملت 
ایران است

آگهي مزایده عمومي کد آگهی42 -95
اجاره عرصه جهت احداث، نصب و راه اندازی شهربازی بزرگساالن

سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري کرج در نظر دارد اجاره عرصه جهت احداث، نصب و راه اندازی شهربازی بزرگساالن 
به مسـاحت تقریبی 2200 مترمربع کف آسفالت، محصور با نرده با قیمت پایه ماهیانه 80.000.000 ریال معادل )هشت میلیون  
تومان( واقع در کرج، بلوار شهید بهشتی چهارراه طالقانی، خیابان چهارصد دستگاه، جنب استخر دانش، بوستان جهان )به مدت سه 

سال( را از طریق  برگزاري مزایده و انعقاد قرارداد به اشخاص حقیقي یا حقوقي واجد صالحیت واگذار نماید.
از متقاضیان دعوت میگردد جهت کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مزایده از تاریخ چاپ و انتشار این آگهي حداکثر به مدت 
تلفن  با شماره  یا  و  مراجعه  پیمانها  امور  دفتر  اول  پارکها، طبقه  استقالل، سازمان  میدان  نشاني کرج، عظیمیه، ضلع شمالي  به  کاري  روز   10

32540303 )026( تماس حاصل نمایند.
بدیهي است بابت خرید هریک از اسناد مزایده مبلغ 300.000 ریال معادل سي هزار تومان به شماره حساب 100100100261 بانک شهر شعبه 

عظیمیه 4۵ متري کاج  در وجه شهرداري کرج واریز واصل فیش واریزي به امور پیمان هاي سازمان تحویل گردد.
روابط عمومي سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري کرج
Park.Karaj.ir

سازمان پارکها و 
فضای سبز

جانشین سازمان اطالعات سپاه با بیان اینکه ۳ شبکه 
نیروهای اطالعات  با تالش  اقتصادی  بزرگ مفاسد 
اخیر حدود  ماه  در ۳   گفت:  دستگیر شدند،  سپاه 
۱۵۷ کانال تلگرامی که ارتباط های مستهجن برقرار 
می کردند، توسط نیروهای اطالعات سپاه متالشی و 
دستگیر شدند. سردار حسین نجات در مراسم یادواره 
شهدای اطالعات سپاه پاسداران استان بوشهر، با بیان 
اینکه شهداء با رشادت و حماسه آفرینی راه سعادت 
را طی کردند، اظهار داشت: شهداء واالمقام مردانه و 
هوشیارانه در مقابل دشمنان در همه عرصه های مبارزه 
با تروریست ها، گروهک های  تروریستی، عوامل نفوذ و 
جنگ ۸ ساله مردانه ایستادند و اکنون امنیت و آرامش 

برای ملت بزرگ ایران به ارمغان آورند.
وی با بیان اینکه نیروهای اطالعات سپاه نقش مهم 
و تاثیرگذاری در مقابله با دشمنان انقالب اسالمی 
ساله  جنگ ۸  طول  در  کرد:  خاطر نشان  داشتند ، 
نیروهای اطالعات سپاه نقش مهم و تاثیرگذاری در 
پیروزی رزمندگان در عملیات های مختلف داشتند، 
یکی از مهم ترین برنامه ها در عملیات های ۸ ساله اجرای 
عملیات اطالعاتی بود که زمینه پیروزی رزمندگان در 

عملیات های مختلف را فراهم می کرد.
ادامه  در  پاسداران   اطالعات سپاه  جانشین   سازمان 
به مشارکت سازمان اطالعات سپاه در  کشف مفاسد 

اقتصادی پرداخت و خاطر نشان کرد: سه شبکه بزرگ 
سپاه  اطالعات  نیروهای  تالش  با  اقتصادی  مفاسد 

دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.
سردار نجات از دستگیری  مفسد اقتصادی دیگری 
خبرداد و افزود: فرد دیگری که 4۰۰۰ میلیارد تومان از 
سیستم بانکی بدهکار است دستگیر و تحویل مقامات 
قضایی شد. جانشین   سازمان اطالعات سپاه پاسداران  
با اشاره به اینکه نیروهای اطالعات سپاه افرادی که از 
طریق شبکه های مجازی قصد فاسدکردن فرزندان این 
مرز و بوم را داشتند، شناسایی و دستگیر کرده است، 
اظهار داشت: در ۳  ماه اخیر حدود ۱۵۷ کانال تلگرامی 
توسط  می کردند،  برقرار  مستهجن  ارتباط های  که 
نیروهای اطالعات سپاه متالشی و دستگیر شدند  که ۸ 

نفر  در این رابطه  تحویل مقامات قضایی شدند.
سردار نجات از دستگیری عوامل تروریستی در ایران 
که قصد خرابکاری در مراسم ۲۲ بهمن را داشتند خبر 
داد و گفت:  اطالعات سپاه و وزارت اطالعات توانستند 
۱۵ تروریست که قرار بود در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه 

خرابکاری و انفجاراتی داشته باشند را دستگیر کنند.
جانشین  سازمان اطالعات سپاه پاسداران با بیان اینکه 
ملت ایران همکاری مطلوبی  با نیروهای اطالعاتی دارند، 
گفت: دشمنان با تمام امکانات و تجهیزات پیشرفته در 
این زمینه علیه نظام وارد شده اند اما ما با حداقل امکانات 

و با عشق، عالقه و همکاری مخبران به مقابله با دشمن 
رفته ایم. سردار نجات ایران را از امن ترین نقاط جهان 
دانست و با بیان اینکه بیشترین تهدیدات علیه ایران  
طراحی می شود، افزود:  امنیت پایدار در ایران به سبب 
 ملت خوب و نیروهای اطالعاتی هوشیار و هوشمند و 
سخت کوش است. جانشین سازمان اطالعات سپاه با 
اشاره به اینکه  اگر برجام حاصلی داشته، نتیجه اقتدار 
نظام اسالمی ایران است، افزود: متعجبم از کسانی که 
امنیت نظام جمهوری اسالمی را نتیجه برجام می دانند 
در صورتی که اگر حاصلی داشته نتیجه اقتدار جمهوری 
اسالمی است. وی با بیان اینکه آمریکا توان رویارویی 
با ایران ندارد، به مذاکرات هسته ای پرداخت و افزود:  
پافشاری مقام معظم رهبری بر اقتدار بود که دشمن 
را پای میز مذاکره کشاند چراکه خود آمریکایی ها هم 
می گویند توان حمله به ایران نداریم. آمریکایی ها جنگ 
اقتصادی با ایران دارند، آنهایی که می گویند ترامپ قصد 
حمله دارد بدانند که ترامپ قصد حمله به ایران ندارد 

بلکه جنگ آنها علیه ایران، اقتصادی است.
سردار نجات با بیان اینکه مردم خوزستان حماسه ها 
آفریدند و شهید دادند گفت: پس از این همه حماسه 
و رشادت آیا االن حق مردم خوزستان این است که با 
ریزگردها دست و پنجه نرم کنند؟ این مردم ولی نعمت 

ما هستند و باید به مشکالت آنان رسیدگی شود.

کشف و دستگیری ۳ شبکه بزرگ مفاسد اقتصادی 
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اصول كافي، ج 3، ص 91

کالم  نور
تشکیل هیئت های نظارت بر انتخابات 

در بیش از 4۳0 شهر

ریاست  دوره  دوازدهمین  انتخابات  بر  نظارت  هیئت  سخنگوی 
جمهوری از شکل گیری هیئت های نظارت همه استان ها خبر داد و 
گفت: هیئت نظارت بیش از 4۳۰ شهرستان و حدود هزار بخش شکل 

گرفته است.
عباسعلی کدخدایی در حاشیه همایش هیئت های نظارت بر انتخابات 
خبرگزاری  با  مصاحبه  در  و  جمهوری  ریاست  دوره  دوازدهمین 
ریاست  دوره  دوازدهمین  انتخابات  آستانه  در  افزود:  صداوسیما 
جمهوری و میان دوره ای مجلس شورای اسالمی  )دوره دهم( در 
چهار حوزه انتخابی هستیم و طبیعتاً باید کارهای مربوط به امر نظارت 

انجام شود. 
وی تصریح کرد: گام های اولیه برای تشکیل هیئت های نظارت استان 
ها برداشته شده است و خوشبختانه هیئت های نظارت استانی ما در 

همه استان ها شکل گرفته است. 
سخنگوی شورای نگهبان گفت: هیئت نظارت بیش از 4۳۰ شهرستان 

و حدود ۱۰۰۰ بخش شکل گرفته است. 
وی تأکید کرد: هیئت های نظارت ما از بین اقشار مختلف و معتمدین 

هستند و هیئت های نظارت کامالً ساختار مردمی دارند. 
کدخدایی ادامه داد: همایش امروز به منظور ارائه رهنمودهای مقامات 
شورای نگهبان به هیئت های نظارت استانی برگزار شد و اگر احیاناً 
دوستان سؤاالتی دارند مطرح شود و عالوه بر اعضای هیئت های 
حضور  همایش  این  در  نیز  نظارتی  دفاتر  رؤسای  استانی،  نظارت 

داشتند.
با  بتوانیم  از پیش باشد و  باید بیش  آمادگی ها  وی گفت:طبیعتاً 
همکاری خوبی که با دوستان در هیئت های اجرایی و وزارت کشور 
با مشارکت گسترده مردم  انتخاباتی سالم، پرشور و  انشاءا...  داریم 

داشته باشیم. 
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که آیا می توانیم بگوییم فرآیند 
نظارتی بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میان دوره 
مجلس دهم تکمیل شده است؟ گفت: از جهت ساختاری بله می 
توانیم این موضوع را بگوییم. یعنی هیئت های نظارت ما شکل گرفته 
اند و آماده برگزاری انتخابات هستند و مقدمات را برای بررسی افرادی 
که باید سرصندوق ها باشند فراهم می کنند تا این اطمینان را به مردم 

بدهیم که انتخاباتی سالم و پرشور خواهیم داشت.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: جدول زمانبندی نظارتی شورای 
تمام  و  شده  آماده  انتخابات  امور  و  اجرایی  معاونت  در  نگهبان 
مراحل برگزاری انتخابات پیش بینی شده است و امیدواریم بدون 
وقفه تا روز برگزاری انتخابات و بعد از آن بتوانیم همه اقدامات 

قانونی را انجام دهیم.

حضور بخش خصوصی؛ کلید موفقیت 
در عرصه محیط زیست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حضور بخش خصوصی و مردم 
و فعاالن عرصه محیط زیست، کلید موفقیت در حوزه حفاظت از محیط 

زیست است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معصومه ابتکار در  شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی محیط زیست با بیان اینکه دولت موظف است فضا و شرایط را 
برای فعاالن و مردم در این عرصه مهیا کند ، اظهار داشت: عنوان اقتصاد 
سبز و اقتصاد مقاومتی را سه سال است که برای نمایشگاه محیط زیست 

حفظ کرده ایم.
وی افزود: اقتصاد سبز جزء برنامه های رئیس جمهور بوده است و سعی 
کرده ایم تا فعالیت های اقتصادی در جهت بهبود شرایط محیط زیست را 
توسعه دهیم و 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. رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به اینکه تجارت، اقتصاد و محیط زیست محورهای نمایشگاه 
امسال محیط زیست است، گفت: ۲۰ کشور خارجی در نمایشگاه محیط 
زیست حضور دارند، حضور قوی بین المللی باعث ایجاد رقابت در حوزه 
فناوری های سبز به ویژه در زمینه های مدیریت پسماند، مدیریت انرژی، 

بهینه سازی انرژی و انرژی های نو خواهد شد.
ارایه  برای  فرصتی  زیست  محیط  نمایشگاه  کرد:  اضافه  ابتکار 
پر  نهاد حضور  مردم  های  است، سازمان  و دستاوردها  پیشرفت ها 
شوری در نمایشگاه امسال خواهند داشت، همچنین جایگاه رسانه 

ها بسیار پررنگ دیده شده است. 

آغاز شمارش معکوس برای پایان داعش در عراق

 نیروهای عراقی از ساحل جنوبی دجله در بخش غربی موصل در حال 
نزدیک شدن به مرکز شهر هستند. فرودگاه موصل و پایگاه الغزالنی از 
کنترل داعش خارج شد و اکنون که بخش بزرگی از استان نینوا و مرکز 
آن موصل آزاد شده ، سوالی که بر در و دیوارهای شهر موصل نقش بسته 

این است که ›البغدادی کجاست؟‹
به گزارش ایرنا، السومریه نیوز دیروز در گزارشی به نقل از منابع محلی در 
موصل نوشت، بر در و دیوارهای بخش غربی شهر موصل با رنگ نوشته 

اند ›البغدادی کجاست؟‹
این گزارش نشان می دهد که سرنوشت البغدادی مساله اهالی موصل 
هم هست. آنها می خواهند بدانند که فردی که بیش از ۳۲ ماه زیر 
یوغش زندگی نکت باری داشته اند، به کدام سو متواری شده و یا اکنون 

در دامان کیست؟
ابوبکر  یا  دارد؟  البغدادی وجود خارجی  ابوبکر  نام  به  فردی  آیا  اصال 

البغدادی نام جعلی رهبر واقعی داعش است؟ 
در گزارش السومریه نیوز ابراز تعجب شده از اینکه این بار عوامل گروه 

تروریستی داعش ، این نوشته ها را از دیوارهای شهر پاک نکرده اند. 
پیش از این برخی فرماندهان عراقی تاکید کرده بودند که به دنبال زنده 
ابوبکر البغدادی هستند. گفته می شود عراقی ها به او به عنوان جعبه 
سیاه تروریسم در منطقه نگاه می کنند که اگر زنده دستگیرش کنند، 
شاید اسرار ۱۷ ساله صدها توطئه علیه عراق که همین حاال هم جریان 

دارد و مهمترین آن آتش جنگ های فرقه ای است، فاش شود. 
آنطور که برخی منابع می گویند، آمریکایی ها هم دنبال ابوبکر البغدادی 
هستند، اما تالش آمریکایی ها درماه های اخیر نشان می دهد که بیشتر 
قصد دارند جنازه او را به نمایش بگذارند و همین امر باعث شد تا در بغداد 
گفته شود که یک رقابت سخت، اما اعالم نشده میان نیروهای عراقی و 

آمریکایی برای رسیدن به البغدادی شکل گرفته است. 
تا اینجا نیروهای عراقی او را در بخش شرقی که طی ماه گذشته آزاد شد، 
نیافتند و در شهرهای مختلفی که طی مدت ۵ ماه گذشته آزاد شده ، اثر 

و ردی از او پیدا نشده است.
با اینحال تالش عراقی ها در موصل و تلعفر ادامه دارد و راه های ارتباطی 
موصل به مرزهای سوریه را هم قطع کرده اند و روز جمعه نیز جنگنده 
های عراقی با موافقت دولت سوریه از مرزهای بین المللی عبور کرده و 
برای اولین بار داعش را در خارج از خاک عراق بمباران کردند و اکنون 
مانده این سواالت که البغدادی کجاست و کی به دام خواهد افتاد؟ و 
مهمتر اینکه آیا اربابان و حامیان البغدادی او را از عراق خارج خواهند کرد 

و یا شاید سرنوشتی مانند اسامه بن الدن داشته باشد؟

ارائه ۹ الیحه محیط زیستی به مجلس

 ۹ ازارائه  جمهوری،  رئیس  حقوقی  معاون 
الیحه در حوزه مسائل محیط زیست توسط 

دولت یازدهم به مجلس خبر داد.
والمسلمین  حجت االسالم  مهر،  گزارش  به 
شانزدهمین  افتتاحیه  در  انصاری  مجید 
نمایشگاه بین المللی محیط زیست در محل 
با  تهران،  بین المللی  های  نمایشگاه  دائمی 
ویژه  به  مسلمانان  ما  برای  اینکه  به  اشاره 
دوچندانی  اهمیت  از  زیست  محیط  ایرانیان 
و  حقوقی  لحاظ  به  گفت:  است،  برخوردار 
دینی محیط زیست در کشور ما حائز اهمیت 
زیست  محیط  که  دورانی  در  اساساً  است. 
و  نبوده  مطرح  جهانی  دغدغه  عنوان  به 
پیش بینی بحران برای محیط زیست صورت 
پیش  سال   ۱4۰۰ در  یعنی  بود؛  نگرفته 
آیات  مسلمانان  آسمانی  کتاب  کریم،  قرآن 
تعامل  و  زیست  محیط  حوزه  در  متعددی 

انسان با طبیعت آورده است.
قرآن  در  سوره  چندین  اینکه  بیان  با  وی 
نام گذاری شده  طبیعی  مواهب  نام  به  کریم 
قرآن  در  متعال  خداوند  کرد:  اظهار  است، 
سوگند  طبیعی  مواهب  و  اشیا  این  جان  به 
خورده است و حتی در هنگامه جرم انگاری 
زیست  محیط  در  تعادل  برهم زنندگان  برای 
است  کرده  مطرح  را  فی األرض  فساد  بحث 
پیش بینی  آنها  برای  را  سنگینی  مجازات  و 

کرده است.
اسالم  فقه  که  مفتخریم  افزود:  انصاری 
آخرین  بر  منطبق  دقیق  احکام  شیعه  و 
یافته های حقوقی بین المللی در حوزه محیط 

زیست دارد.
تاکید  با  جمهوری  رئیس  حقوقی  معاون 
حوزه  در  یازدهم  دولت  کارنامه  اینکه  بر 
محیط زیست قابل توجه است، افزود: رئیس 
که  مصوبه  اولین  شما  حقوقدان  جمهوری 
تصویب  به  یازدهم  دولت  جلسه  اولین  در 
بود  ارومیه  دریاچه  احیای  به  مربوط  رساند 
که خوشبختانه امروز این دریاچه احیا شده 
مخیط  همکاری  با  را  آن  پایداری  مسیر  و 

زیست پیگیری می کنیم.
خاک،  از  حفاظت  کرد:  تصریح  انصاری 
حفاظت از منابع طبیعی، احیای تاالب های 
کشور، حمایت از محیط بانان، ارزیابی زیست 
محیطی و حقوق حیوانات لوایحی هستند که 

به مجلس تقدیم کرده ایم.
داد:  ادامه  جمهوری  رئیس  حقوقی  معاون 
در  را  الیحه   ۹ بررسی  محلس  امیدواریم 
اولویت قرار دهند و این لوایح را در ماه های 

آینده تصویب کنند.
انصاری یادآور شد: ما جزو کشورهای در حال 
کشور  جانبه  همه  توسعه  و  هستیم  توسعه 

بویژه در حوزه اقتصادی را تجربه می کنیم.
تعامل  و  سازگاری  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
میان توسعه و سیاست محیط زیستی برقرار 

نشود سیاست ها حتما دور زده می شوند.
همچنین  جمهوری  رییس  حقوقی  معاون 
بخش  فعاالن  و  گذاران  سرمایه  نباید  گفت: 
خصوصی احساس کنند محیط  زیست برای 

آنان مانع است.
زیست  محیط  حوزه  فعاالن  همه  از  انصاری 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راستای  در  خواست 
وظیفه  و  تشکیل شده  ستادی  آن  برای  که 
وضع، اصالح و رفع قوانین مزاحم را برعهده 
و  بررسی  را  قانونی  تعارضات  و  دارد، خالها 

نظرات خود را کنند.

تکذیب خبر حمله به ۱00 خودرو 
در پیشوا

فرمانـده انتظامـی ویـژه شـرق اسـتان تهران 
نسـبت بـه پخـش خبـری مبنـی بـر حملـه 
بـه حـدود ۱۰۰ خودرو در شهرسـتان پیشـوا 
واکنش نشـان داد و این خبـر را تکذیب کرد.

بـه گـزارش مهـر، دیـروز خبـری مبنـی بـر 
در  خـودرو   ۱۰۰ حـدود  بـه  اشـرار  حملـه 
شهرسـتان پیشـوا در فضـای مجازی منتشـر 

و بـه سـرعت دسـت بـه دسـت شـد.
بامـداد  کـه  بـود  ادعـا شـده  ایـن خبـر  در 
پنجشـنبه فـرد یـا افرادی ناشـناس بـا حمله 
بـه حـدود ۱۰۰ خـودرو اقـدام بـه شکسـتن 
و  قمـه  بـا  خودروهـا  عقـب  هـای  شیشـه 

کردنـد. سـرد  سـالح های 
سـردار عبدالرضـا ناظـری فرمانـده انتظامـی 
ویـژه شـرق اسـتان تهـران بـا رد ایـن خبـر 
اظهـار داشـت: طبق گزارشـات رسـیده به ما 
تنهـا بـه 4 خـودرو حملـه شـده اسـت و این 
کـه حـدود ۱۰۰۰ خـودرو مـورد حملـه قرار 

گرفتـه کذب اسـت.
وی ادامـه داد: همـکاران مـن در حال تحقیق 
در مـورد ایـن حادثه هسـتند و مردم مطمئن 
باشـند برخورد پلیـس با برهم زننـدگان نظم 

عمومـی قاطـع خواهد بود.

خبر

خبر

از  جمعی  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر 
و  مدح  کردند:  تاکید  مذهبی  شاعران 
مصیبت ائمه علیهم السالم بخش مهمی از 
معقول،  سخنان  باید  اما  است  دینی  شعر 
منطقی و برخاسته از نگاه و سلیقه درست 

به کار برده شود.
مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
شهادت  ایام  آستانه  در  رهبری،  معظم 
حضرت صدیقه کبری سالم ا... علیها جمعی 
انقالب  معظم  رهبر  با  مذهبی  شاعران  از 

اسالمی دیدار کردند.
دیدار  این  در  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
دینی،  اشعار  محتوای  اهمیت  بر  تأکید  با 
ائمه  مصیبت  و  مدح  کردند:  خاطرنشان 
دینی  شعر  از  مهمی  بخش  علیهم السالم 
است اما در این بخش باید سخنان معقول، 
منطقی و برخاسته از نگاه و سلیقه درست 
از برداشتهای عامیانه و  به کار برده شود و 
توهمی  و  جعلی  مسائل  بیان  و  سطحی، 

پرهیز شود.
کردن  متصل  خامنه ای،  ا...  آیت  حضرت 
حوادث صدر اسالم با حوادث امروز را رسالتی 
خواندند  دینی  شاعران  و  شعر  برای  مهم 
معصومین  ائمه  و  اکرم  پیغمبر  افزودند:  و 
صلوات ا... علیهم همگی اهل مبارزه شدید و 
مؤثر با ظلم، طاغوت، کفر، نفاق و فسق بودند 

و به همین علت نیز به دست حاکمان جابر و 
جائر به شهادت رسیدند.

از  واقعی  پیروی  اسالمی،  انقالب  رهبر 
از آن  ائمه معصومین را در متابعت عملی 
نفاق  با کفر و  بزرگواران و استمرار مبارزه 
علیه  مبارزه  دانستند و خاطرنشان کردند: 
اسالمی  جمهوری  در  جهانی  نفاق  و  کفر 
در  حالی که  در  است،  امکان پذیر  و  آسان 
منطقه،  حکومتهای  برخی  شوم  سایه  زیر 
موجب  نیز  امریکا  از  برائت  اعالم  کمترین 

عصبانیت و واکنش شدید آنها می شود.
مبارزه  افزودند:  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 

شمشیر  با  مبارزه  به  منحصر  ظالمان  با 
اول  تبلیغات در دنیا حرف  امروز  نیست و 
را می زند که می توان با ابزار بیان و شعر با 
ظالمان مبارزه کرد و در سالهای اخیر نیز 
امیدوارکننده ای  و  خوب  بسیار  نمونه های 

در این خصوص تولید شده است.
و  احکام  به ظرفیت عمیق  اشاره  با  ایشان 
معارف اسالمی، بر استفاده از این مضامین 
عالی در اشعار دینی تأکید کردند و گفتند: 
و  ادعیه  در  درس آموزی  و  بلند  مفاهیم 
مناجاتها به ویژه در صحیفه سجادیه وجود 
دریای  و  اقیانوس  این  از  می توان  و  دارد 

مّواج در اشعار مذهبی استفاده کرد.
شاعران  وظیفه  و  زندگی  سبک  »مسئله 
که  بود  دیگری  نکته  آن«  قبال  در  دینی 
کردند  اشاره  آن  به  اسالمی  انقالب  رهبر 
و افزودند: امروز در اروپا و امریکا مراکز و 
دستگاههایی با هدف مشخص و اعالم شده 
برای تغییر سبک زندگی در کشورهای غیر 

غربی به ویژه ایران اسالمی وجود دارد.
ا... خامنه ای، هدف از هجمه  حضرت آیت 
عزم،  ایجاد  را  اسالمی  زندگی  سبک  به 
اراده و حرکتی مطابق با میل دستگاههای 
در  کردند:  خاطرنشان  و  خواندند  غربی 
این هجمه، دفاع کردن و دور خود  مقابل 
حصار کشیدن کافی نیست، بلکه می توان با 
تبیین سبک زندگی اسالمی و بیان مفاهیم 
در  فرهنگی  و  سیاسی  اخالقی،  مبانی  و 

قالب شعر به وظیفه خود عمل کرد.
از  خرسندی  اظهار  با  همچنین  ایشان 
پیشرفت شعر دینی و افزایش شاعران فعال 
در سرودن شعر دینی، افزودند: شعر خوب، 
بسیار تأثیرگذار و ماندگار است و ما امروز به 
شاعرانی احتیاج داریم که از لحاظ تراز شعری 
تبریزی  صائب  و  سعدی  حافظ،  همچون 
با کار، تالش، مطالعه،  باشند که این هدف 
خواندن شعرهای بزرگان و به کار بردن الفاظ 

خوب در اشعار، دست یافتنی است.

رهبر معظم انقالب:

می توان با ابزار بیان و شعر با ظالمان مبارزه کرد

اد      امه از صفحه1
که  است  درست  افزود:  جمهوری  رییس  
ریزگردها مشکالتی را بوجود آورد و حوادثی 
افتاد  اتفاق  خوزستان  در  آن  تبع  به  که 
سختی ها را افزایش داد، اما  از صدا و سیما 
و رسانه ها می خواهم که مقایسه کنند که آیا 
مشکل قطعی آب، برق، گرد و خاک و سیل 
تنها منحصر به ایران است یا در دیگر کشورها 

نیز وجود دارد.
روحانی ادامه داد: به هر حال ایران جزو ۱۰ 
کشوری است که بالیای طبیعی در آن زیاد 
است، اما اگر امسال نسبت به سال های گذشته 
تعداد روزهای پاک و سالم در مناطق مختلف 
کشور بهتر باشد، مشخص می شود که ما یک 

گام به پیش رفته ایم.
از  بازدید  به  اشاره  با  جمهوری  رییس  
پدیده  با  مقابله  زمینه  در  که  طرح هایی 
ریزگردها در استان خوزستان انجام می شود 
و نیز تشکیل ستاد مدیریت بحران استان 
جمهوری،  رییس  اول  معاون  ریاست  به 
گفت: باید مشکل را برطرف کرده و پای آن 
عقب نشینی  نه  و  می ترسیم  نه  ما  ایستاد؛ 
می کنیم، البته امکانات دولت که متعلق به 
مردم است، بسیار محدود است، اما بسیار 
خوشحال کننده است اینکه امروز در اهواز 
از نزدیک مشاهده کردیم که برق اضطراری 
در تصفیه خانه راه اندازی شده است و وزیر 
نیرو قول داد که اگر ریزگرد مشکلی برای 
برق استان بوجود بیاورد، هیچ مشکلی در 

تأمین آب ایجاد نخواهد شد.
و  آماک  طرح  از  بازدید  به  اشاره  با  روحانی 
اینکه با وعده مسئولین این طرح تا ۱۵ روز 
خواهد  راه اندازی  خوزستان  استان  در  آینده 
شد، گفت: طرح آماک برای حفاظت از محیط 

زیست بسیار ضروری است چرا که به واسطه 
می شوند،  سوخته  بیهوده  که  گازهایی  آن 

جمع آوری و به صنعت منتقل خواهند شد.
موضوع  داشت:  اظهار  جمهوری  رییس  
باید  که  است  پیچیده ای  مسأله  ریزگردها، 
برای رفع آن، تالش های داخلی و رایزنی های 

سیاسی انجام شود.
را  حق آبه ها  باید  اینکه  به  اشاره  با  روحانی 
 ، انتخابات  در  حق الناس  موضوع  همانند 
پرداخت کنیم، گفت: اگر با طبیعت بجنگیم، 
طبیعت حق خود را از ما می ستاند. باید در 
چارچوب سنت های الهی حرکت کنیم، چرا که 
قدم به قدم اشتباهات بشر و اقدامات نادرست 

منجر به این اتفاقات و مشکالت می شود.
آثار یک  اینکه  به  اشاره  با  رییس  جمهوری 
نخواهد  بین  از  روزه  تحریم چندساله، چند 
رفت، گفت: باید مسایل و مشکالت را در کنار 

هم، حل و فصل کنیم.
روحانی با بیان اینکه هر طرح بزرگی که برای 
تصویب به دولت آمده، شرط اجرای آن حل 
پیوست زیستی محیطی آن طرح بوده است، 
محیط  از  حفاظت  راه های  از  یکی  گفت: 
زیست، موضوع حق آبه ها است و دولت در تمام 
مذاکرات سیاسی خود همانطور که به دنبال 
احیای   دنبال  به  بوده  ارومیه  دریاچه  احیای 
جازموریان  و  هامون  جمله  از  تاالب ها  سایر 

بوده است.
رییس  جمهوری با تأکید بر اینکه ما با ملت 
پهلو  دو  حرف  نه  و  داریم  تعارف  نه  ایران 
می زنیم، گفت: در اولین سفر خود به خوزستان 
اعالم کردم که استفاده سایر استان ها از آب 
کارون در حد آب شرب خواهد بود و بر این 
ما می خواهیم  پایبند هستیم، چرا که  عهد 
خوزستان همانند سایر نقاط ایران پیشرفت و 
توسعه پیدا کند  و از سوی دیگر باید نسبت به 
فداکاری و مجاهدت مردم این استان در دوران 

دفاع مقدس توجه ویژه داشته باشیم.
روحانی با اشاره به اینکه برای اولین بار طرح 
زیر کشت بردن ۵۵۰ هکتار از اراضی استان 
کشاورزی  جهاد  وزارت  همت  با  خوزستان 
از  است  انجام  حال  در  وزارتخانه ها  سایر  و 
تالش های وزیر جهاد کشاورزی تقدیر کرد و 
افزود: آقای حجتی یکی از افراد شریف ، دلسوز 
و فداکار دولت یازدهم است و ما باید قدردان 
در  خودکفایی  واسطه  به  ایشان  تالش های 
تولید گندم و کاهش واردات مواد غذایی از ۸ 

میلیون تن به ۳ میلیون تن باشیم.

امام جمعه موقت تهران گفت:  دشمن در خانه 
عنکبوتی است و روزی با همکاری نیروهای 
مخلص و مومن، اسرائیل از صحنه روزگار محو 

خواهد شد.
خطیب  موحدی کرمانی  محمدعلی  آیت ا... 
موقت این هفته نمازجمعه تهران در خطبه دوم 
نمازجمعه، با اشاره به مسئله فلسطین و برگزاری 
کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، 
گفت:  مقام معظم رهبری در ششمین کنفرانس 
بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در جمع 
رهبران گروه های فلسطینی و رؤسای کشورهای 
اسالمی مطالب مهمی مطرح کردند و در این 

رابطه چند نکته درباره فلسطین می گویم.
وی افزود: الزم می دانم از حضور شخصیت های 
بزرگ در این مراسم تشکر کنم و برای آنها از 
خداوند آرزوی توفیق کنم. بعضی می گویند  شما 
چه کار به فلسطین دارید؟ خب ما هم می گوییم 
صریحاً بگویید شما چه کار به اسالم دارید؟ 
این مسئله، مسئله اسالم است که می فرماید 
سلطه و تسلط کفار بر مسلمین حرام است. 
اسالم می گوید حرام است که بیگانگان و کفار 
بر مناطق اسالمی سلطه داشته باشند. فلسطین 
مسئله اسالمی است و نمی توانیم از آن بگذریم 
و دنیا بداند فلسلطین در رأس مسائل جمهوری 
تهران  موقت  امام جمعه  است.  ایران  اسالمی 
و منطقه ای و سیاسی  منافع ملی  داد:  ادامه 
ما به مسئله فلسطین گره خورده است. رژیم 
اشغالگر قدس جنایتی کرد که هیچ گاه فراموش 
نمی شود و هیچ انسان خردمندی نمی تواند این 
فاجعه را تحمل کند. نقشه ای را ریختند، مردمی 
را از کشورشان خارج و آواره کردند و ُکشتند 
و خود جای آنها نشسته اند و  مگر می شود 
این  به  نسبت  ایران  اسالمی  نظام جمهوری 
حرکت های ظالمانه، دزدی و خیانت بی تفاوت 
باشد؟ خطیب نمازجمعه این هفته تهران با 
اشاره به نحوه تاسیس اسرائیل، گفت: مبتکر 
انگلیسی ها و سپس آمریکایی ها  این مسئله 
بودند. هدف صهیونیست ها تضعیف اسالم و 
حکومت های اسالمی و جامعه اسالمی است. 
آنها دیدند ربع جمعیت آنها مسلمانان هستند 
و عظمت اسالم را فهمیدند و دیدند مسلمانان 
بر شرق و غرب جهان حاکم شده اند. هدف دیگر 
آنها نیز تسلط بر منابع نفت و انرژی است و 
تسلط بر منطقه سوق الجیشی است، لذا تصمیم 
گرفتند در دل کشورهای اسالمی ماده سرطانی 

ایجاد شود و از طریق او به اهداف شوم برسند.
آلمانی  هرسل  گفت:   موحدی کرمانی  آیت ا... 

که از بنیانگذاران صهیونیست است، می گوید 
آن بخش از یهودیان که در اقتصاد غربی ها به 
دلیل فقر نقش نداشتند باید در سرزمینی خارج 
از اروپا اسکان داده شوند تا دردسری برای اروپا 
نباشد و کشوری احداث شود که ما از آن کشور 
بهره های متنوع بگیریم. وی با بیان اینکه غربی ها 
می خواستند کینه دیرینه یهود علیه مسیحیان 
را تبدیل به کینه علیه مسلمانان کنند، گفت: 
آنها پیش بینی کردند در یک مرحله کوتاه مدت 
دولت غاصب اسرائیل تشکیل شود. در میان 
مدت دنبال سلطه بر خاورمیانه و تحقق حکومت 
نیل تا فرات و سلطه بر کشورهای این منطقه 
بودند و باالخره در درازمدت سلطه بر جهان 
که ما قوم برتر هستیم. بدین منظور تلفیقی از 
صهیونیسم یهود و مسیحی صورت گرفت و 

قسمت عمده اروپا و آمریکا را فرا گرفت.
تهران  هفته  این  نمازجمعه  موقت  خطیب 
خاطرنشان کرد:  امروز کنگره آمریکا زیر سلطه 
آنهاست )صهیونیست ها( و رئیس جمهور آمریکا 
را این کنگره انتخاب می کند و رئیس جمهور 
مطیع کنگره است، لذا چه دموکرات ها روی 
کار باشند و چه جمهوری خواهان، در هر صورت 

حامی سرسخت اسرائیل خواهند بود.
آیت ا... موحدی کرمانی ادامه داد:  تمام شبکه های 
عمده دنیا دست آنهاست و هر طور بخواهند 
َجّو ایجاد می کنند، اسالم هراسی و ایران هراسی 
می کنند، بسیاری موارد دیگر از جمله هالیوود و 
فیلم های سکس و سیاسی به دست آنها ساخته 
دارند،  ورزشی سلطه  باشگاه های  بر  می شود. 
مراکز عمده پولی و مالی غرب را در اختیار دارند 
تا بتوانند از طریق تزریق دالر، دولت های طرفدار 
خود را روی کار بیاورند و با همین حربه سرانی 
را در بعضی از کشورهای عربی به اسم اسالم با 

ماسک نفاق روی کار می آورند.

آیت ا... موحدی کرمانی:

فلسلطین در راس مسائل ایران است

معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه 
گفت: همه کشورهای دنیا در کنار برجام و علیه 

آمریکا ایستاده اند.
خانه  اعضای  نشست  در  عراقچی،  سیدعباس 
احزاب خراسان رضوی در مشهد افزود: تا قبل از 
برجام همه دنیا علیه ایران و در کنار آمریکا بودند 
اما پس از این توافق بین المللی، همه کشورهای 
لذا  هستند  آمریکا  علیه  و  برجام  کنار  در  دنیا 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از قدرتهای 
تاثیرگذار در دنیا شناخته می شود.  وی بیان 
کرد: موقعیت جمهوری اسالمی در بعد سیاست 
خارجی، پس از برجام زمین تا آسمان تغییر مثبت 
یافته است به طوری که ترامپ از برجام به عنوان 

ننگین ترین قرارداد برای آمریکا یاد می کند. 
عراقچی با بیان اینکه تا قبل از برجام، برنامه هسته 
ای ما در عرصه بین المللی برنامه ای ممنوعه بود، 
بیان کرد: نقش و تاثیرگذاری جمهوری اسالمی 
ایران پس از این قرارداد چنان تغییر کرده که 

شورای امنیت از ایران به عنوان ضامن صلح در 
منطقه و در جریان ماجرای سوریه نام می برد. 

تا قبل  ایران  این در حالی است که  افزود:  وی 
از برجام به عنوان یک تهدید در منطقه و دنیا 
حساب می شد.  معاون امور حقوقی و بین المللی 
وزیر امور خارجه ادامه داد: قبل از برجام پرونده 
پی.ام.دی علیه ایران در صحنه های بین المللی باز 
بود و این سوء ظن وجود داشت که ایران به دنبال 
ساخت سالح هسته ای است. عراقچی خاطرنشان 
کرد: برجام این پرونده را در آژانس مختومه کرد و 
طبق جمع بندی آژانس بزرگترین پرونده اتهامی 

علیه جمهوری اسالمی بسته شد. 
وی گفت: طبق توافق برجام، پلوتونیوم که برای 
ساخت بمب هسته ای کاربرد دارد کنار گذاشته 
به  زیادی  امتیازات  آن  مقابل  در  و  شود  می 
جمهوری اسالمی رسید.  وی ادامه داد: تصور آنها 
این است که جلو ساخت بمب هسته ای ایران را 
گرفته اند و این در حالی است که طبق فتوای 

رهبری رفتن به سوی ساخت بمب هسته ای 
حرام است و اصال در برنامه ما نبوده است. 

عراقچی با بیان اینکه پس از برجام ایران، برنامه 
هسته ای خود را با قوت در فضایی آرام ادامه می 
دهد، افزود: غنی سازی در صنعت هسته ای بر 
اثر مذاکره نه تنها تعطیل نشد بلکه غنی سازی 

صنعتی برای ایران به رسمیت شناخته شد. 
معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه 
با اشاره به وجود ثبات سیاسی و رهبری هوشمند 
بیان کرد: در سایه  ایران  در جمهوری اسالمی 
ایران و مقاومت ساله  قدرت جمهوری اسالمی 
ملت، برجام حاصل شد و کشورهای قدرتمند دنیا 

به پای میز مذاکره کشانده شدند. 
وی ادامه داد: منبع واقعی قدرت جمهوری اسالمی 
ایران، مردم هستند و تا وقتی این منبع قدرت 
وجود دارد جمهوری اسالمی ایران قدرتمند است. 
اسالمی  جمهوری  برجام  کرد:  خاطرنشان  وی 
ایران را در نبرد با دشمنان و نظام سلطه جهان 

دوباره سرپا کرده است. 
معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه 
بیان کرد: از همه دلواپسان برجام، در کنار موافقان 
برجام تشکر می کنم، زیرا نقاط ضعف را برجسته 
کردند که البته این مهم خاصیت انتقاد سازنده 
است.  عراقچی با بیان اینکه همیشه بین دلواپس 
دلسوز و دل شکن تفاوت وجود دارد، افزود: وارد 

کردن برجام به حوزه سیاست داخلی، منافع و 
مضراتی برای برجام داشت. 

وی ادامه داد: برجام منجر به رشد بلوغ سیاسی 
در جامعه شد که البته در این جریان برخی جناح 
ها منافع ملی را فدای منافع جناحی خود کردند. 
یک  عنوان  به  برجام  اگر  یقینا  افزود:  عراقچی 
موضوع ملی باقی می ماند و فروملی نشده بود 

منافع بیشتری عاید کشور می شد. 
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برکات برجام، 
لغو 6 قطعنامه فصل هفتی شورای امنیت علیه 
ایران بدون حتی یک ساعت اجرا بود و ایران از 
موضوع تهدید در حوزه هسته ای نه تنها خارج 
شد بلکه شورای امنیت مجوز همکاری کشورهای 
دنیا با ایران برای اجرای برنامه های هسته ای را 
صادر کرد.  عراقچی با تاکید بر اینکه برجام تحریم 
های مربوط به حوزه خود را برطرف کرده است، 
بیان کرد: تحریم خرید هواپیما برای ایران برداشته 
شد و ۲۰۰ فروند هواپیما تا ۱۰ سال آینده به 

ناوگان هوایی کشور افزوده می شود. 
معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه 
تاکید کرد: رهبر هوشمند و فرزانه نظام جمهوری 
اسالمی ایران هر کجا احساس کنند برجام مخالف 
منافع ملی است جلو اجرای آنرا خواهند گرفت و 
با برجام به هیچ عنوان از دشمنی و تقابل ایران با 

آمریکا چیزی کم نمی شود. 

عراقچی:دنیا در کنار برجام علیه آمریکا ایستاد

روحانی: مشکل مردم هر منطقه، مشکل 
کل ملت ایران است
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خودروسازان جای بانک ها را می گیرند

رفتار برخی بانک های متخلف و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز 
برای همه دردسرهای زیادی به وجود آورده است. از سپرده گذارانی 
که بی اعتنا به تذکرات سیاستگذار پولی و بانکی اقدام به سپرده گذاری 
در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کرده اند تا بانک مرکزی که هر 
روز و هر روز باید برنامه و تدبیری جدید برای موسسات مالی و اعتباری 

غیرمجاز داشته باشد. 
داستان این موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و البته عملیات بانکی 
غیرقانونی آنها که همراه با ارایه سودهای اغواکننده به مشتریان شده است، 
هر روز زیان دیدگان زیادی را روانه خیابان ها می کند تا بلکه بتوانند با 
تجمع و رایزنی، مشکل خود را حل کرده و به پولی که به زحمت به دست 
آورده اند و با هزار امید و آرزو به »به اصطالح« بانکها سپرده اند، برسند. 
اما حتی اگر آنها دوباره به اصل پول خود و نه سودهایی که خوابش را می 
دیدند، برسند، وقت و انرژی زیادی را از دست داده اند و استرس های 

فراوانی را هم در این راه تجربه کرده اند. 
اما اکنون به این گردونه ناسالم عملیات مالی موسسات مالی و اعتباری 
غیرمجاز، برخی خودروسازان هم اضافه شده اند. خودروسازانی که رویای 
جذب نقدینگی با روش های بانکی و اغواکننده را در سر می پرورانند و 
می خواهند که به هر روشی که شده، پول های در دست مردم را در 
اختیار بگیرند و ضعف های خود در عرصه تامین مالی را به این وسیله 
جبران کنند.  این نرخ شکنی در سود سپرده که در طرح خودروسازان 
هم به چشم می خورد، در شرایطی است که این روزها بانکدارانی که در 
چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار اقدام به پرداخت سود به سپرده 
گذاران خود می کنند، به دنبال یک تجمیع نظر در مورد نرخ سود 
هستند تا بلکه عالوه بر اینکه بازار سوددهی به سپرده های مشتریان 
نظم و نسقی بدهند؛ ضمن اینکه از رقابت های منفی که باعث خروج 
سپرده از بانک هایشان می شود و راه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا 
بانک های نرخ شکن را در پیش می گیرند، هم جلوگیری کنند؛ غافل از 
اینکه اکنون عالوه بر همتایان غیرمجازشان، باید با خودروسازان هم رقابت 
کنند.  البته خودروسازان موضوعاتی را مطرح می کنند که شاید به زعم 
خودشان در حال اجرای مصوبه قانونی هست؛ چراکه به موجب اصالحیه 
هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۵.۱.۲۲، عرضه کننده موظف است در سامانه 
اطالع رسانی خود نسبت به فروش اینترنتی محصوالت با قید مشخصات 
خودرو و شرایط فروش از قبیل قیمت نهایی محصوالت، نشان تجاری، 
نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر 
موارد مرتبط اقدام کنند؛ همچنین به موجب این اصالحیه، عرضه کننده 
موظف است در قرارداد پیش فروش، سود مشارکت وجوه دریافتی را از 
تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت کند و در 
صورت تأخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان 
تحویل خودرو به مصرف کننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت 

به وجوه پرداختی محاسبه و بپردازد. 
اما شرکت های خودروساز با دستاویز قرار دادن مصوبه مذکور و سود 
مشارکت وجوه دریافتی در قرارداد پیش فروش، اقدام به نوعی سپرده گیری 
خالف قوانین و مقررات ناظر بر نظام پولی و بانکی می کند. بدین ترتیب 
که در قالب طرح هایی اعالم می کنند که سود در نظر گرفته را روزانه 
محاسبه و به صورت ماهانه به حساب مشتری واریز می کنند؛ جالب 
اینکه در صورت انصراف، سود در نظر گرفته شده به مشتری تا زمان ثبت 

درخواست انصراف در سیستم فروش تعلق می گیرد. 
 تردیدی وجود ندارد که چنین ساز و کاری ولو اینکه از عناوین مندرج در 
مصوبه هیأت محترم وزیران از جمله سود مشارکتی و سود انصراف بهره 
گرفته باشد، مصداق سپرده گیری از عموم بوده که مستلزم اخذ مجوز از 
بانک مرکزی است و موجب اخالل در سیاست های پولی و اعتباری کشور 

را فراهم می کند. 
نکته حائز اهمیت آن است که بر اساس همان مصوبه هیات وزیران، نرخ 
سود مشارکت در شرایط پیش فروش قطعی، باید معادل حداقل نرخ سود 
سپرده وفق مقررات نظام بانکی در مدت قرارداد باشد؛ حال آنکه در حالت 
پیش فروش عادی، این سود باید حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود 
سپرده یک ساله نظام بانکی در نظر گرفته شود، این در حالی است که 
نرخ سود ۲4 درصد تعیین شده در طرح های خودروسازان، در تعارض 
با مصوبه هیأت وزیران و نرخ های سود سپرده بانکی تعیین شده توسط 

شورای پول و اعتبار است. 
البته باید به این نکته هم توجه داشت که طبق قانون، مسئولیت نظارت بر 
چنین عملکردهایی از سوی خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است و به نظر هم می رسد که اگر مشکلی در پول مشتریانی که در چنین 
طرح هایی وارد سرمایه گذاری می شوند، پیش آید، وزارت صنعت باید 
طبق قانون پاسخگو باشد.  در این میان به نظر می رسد که مردم باید 
چنین طرح هایی را به خوبی رصد کرده و اگر هم قرار است سپرده گذاری 
برای کسب سود بیشتر داشته باشند، خود را خواسته یا ناخواسته در دام 
سودهای غیرقانونی و اغواکننده نیندازند، چراکه به نظر نمی رسد بانک 

مرکزی با این گونه پرداخت سودها، موافقت داشته باشد.

ابراز اطمینان آمانو از عدم لغو برجام از سوی آمریکا

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی )IAEA( با وجود انتقادات شدید 
ترامپ از برجام تاکید کرد که اطمینان دارد آمریکا این توافق را لغو نخواهد 
کرد. به گزارش ایسنا، یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در گفت وگو با فایننشیال تایمز تاکید کرد: توافق برجام که دونالد ترامپ 
در ماه جاری آن را بدترین توافقی خواند که تاکنون دیده است از آن چه 

انتظار می رفت با ثبات تر است.
وی افزود: تا زمانی که طرف ها برجام را اجرایی کنند این توافق از آنچه که 

بسیاری فکر می کنند پایدارتر است.
و  نظارت  آژانس  را  ایران  هسته ای  »توافق  این که  به  اشاره  با  وی 
راستی آزمایی می کند« گفت: یافتن راه حل دیگر بسیار دشوار خواهد بود.

رییس دیده بان هسته ای سازمان ملل با تاکید بر حرکت ایران در راستای 
ابعاد توافق هسته ای، افزود: جمهوری خواهان کنگره در حال آگاه شدن 

بیشتر نسبت به منافع ایجاد شده از سوی برجام هستند.
وی اظهار کرد: من ادعا نمی کنم که سیستم راستی آزمایی ما بی عیب و 
نقص است اما در شرایط کنونی بهترین اقدامی است که می توانیم انجام 
دهیم. وی همچنین بر تاکید کرد که آمریکا نمی تواند یک طرفه توافق 

هسته ای ایران را لغو کند.
آمانو افزود: این یک توافق دوجانبه یا تواق میان چند طرف نیست بلکه 

توافقی میان همه جامعه بین المللی است.
وی اظهار کرد: تنش های ایجاد شده در نتیجه مسائلی که در توافق 
گنجانده نشده اند از جمله برنامه موشکی ایران می توانند اعتماد میان 

طرف ها را تضعیف کنند.
وی همچنین سرنوشت حسن روحانی در انتخابات ماه می را یکی دیگر از 
عواملی دانست که می تواند ابهام ایجاد کند و ابراز عقیده کرد: روحانی به 
اجرای برجام بسیار متعهد است و در صورت شکست او در انتخابات بعدی، 

مشکل جدیدی ایجاد خواهد شد.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: هر چیز کوچکی می تواند 
بر شرایط تاثیرگذار باشد و این یکی از دشواری های موجود است. یک 

موضوع فنی بسیار کوچک می تواند باعث ایجاد مشکالت سیاسی شود.
به گزارش ایسنا، مقامات جمهوری اسالمی ایران همواره ضمن رد ادعاهای 
بی اساس آمریکا و غرب بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید 

کرده اند.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: تهران همواره بر اجرای برجام 
پافشاری کرده است و اعالم کرده که ایران نخستین طرفی نخواهد بود که 

برجام را نقض خواهد کرد.

ایران، رئیس گروه 77 شد

ریاست کشورهای گروه  ایران  اسالمی  جمهوری 
هفتادو هفت سازمان ملل را برعهده گرفت.

در  ژنو   از   ، و سیما  گزارش خبرگزاری صدا  به 
مراسمی که  دیروز در دفتر سازمان ملل در وین 
و با حضور روسای سازمان های بین المللی ، سفرا 
و نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شد، رضا 
نجفی سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان 
ملل متحد به عنوان رئیس گروه ۷۷  انتخاب شد. 

جمهوری اسالمی ایران یکبار نیز در سال ۲۰۰۱ 
)۱۳۸۰( ریاست گروه ۷۷ را به عهده داشت.

گروه ۷۷ در سال ۱۹64 میالدی با هدف پیگیری 
مباحث اقتصادی و توسعه ای در عرصه بین المللی 

تشکیل شد .
گروه ۷۷ هم اکنون با ۱۳4 عضو بزرگترین مجموعه 
از جمله  توسعه  حال  در  کشورهای  المللی  بین 
گروههای مهم و تاثیرگذار در مباحث و مذاکرات 
سازمان ملل متحد به ویژه در حوزه مسائل توسعه 
ای بشمار می آید و نقش مهمی در تبیین و پیشبرد 
مواضع و اولویت های کشورهای در حال توسعه و 

همکاری های جنوب – جنوب بر عهده دارد.
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل در مراسم 
اعتماد  از  قدردانی  ،با  مسئولیت  این  پذیرش 
کشورهای عضو برای انتخاب ایران به عنوان رییس 
گروه ۷۷، بر دفاع از اصول، منافع، ارزش ها و اهداف 

گروه تاکید کرد.
به  کشورهای ۷۷  بیشتر  توجه  لزوم  نجفی  رضا 
اهداف و برنامه های سازمان توسعه صنعتی ملل ، 
دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر، آژانس بین المللی 
های  آزمایش  جامع  منع  معاهده  و  اتمی  انرژی 

هسته ای را خواستار شد .
ارایه  و  همکاری  ارتقاء  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
مساعدت فنی  به کشورهای در حال توسعه بر 
گسترش همکاریهای بین المللی و بویژه همکاری 

های جنوب – جنوب  تاکید کرد. 
یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
لی یونگ مدیرکل سازمان توسعه صنعتی ملل، 
السینا زربو مدیر اجرایی معاهده منع جامع آزمایش 
های هسته ای و جان الک لمباهیو مدیر روابط 
عمومی دفتر سازمان ملل در وین در این مراسم 

حضور داشتند و سخنرانی کردند .

اولویت مسکن اجتماعی تامین 
مسکن خانوارهای کم  درآمد

وزیر راه و شهرسازی در تشریح ابعاد مختلف مسکن 
اجتماعی که در هیات وزیران مصوب شده است، 
گفت: اولویت مسکن اجتماعی، با افراد سرپرست 

خانوارهای کم  درآمد است.
ایرنا ، عباس آخوندی ، افزود: به این  به گزارش 
دلیل مسکن اجتماعی می گوییم که این مسکن 
اصالً اقتصادی نیست، خانه  سازی در مدل مسکن 
اقتصادی است یعنی باید مسکن بسازید و بازگشت 
سرمایه صورت پذیرد، اما به دنبال مسکن اجتماعی 

و حمایتی هستیم.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان این که اولویت 
مسکن اجتماعی، با افراد سرپرست خانوارهای کم 
درآمد است، اظهارداشت: آنهایی که خود و افراد 
تحت تکفل  آنان از اول فروردین سال ۹۰، فاقد واحد 
مسکونی با دوام یا وام مسکن بوده اند و از ۲۲ بهمن 
سال ۵۷، ازهیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات 
نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن 
شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیالت یارانه ای 
خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده اند 
و حداقل در شهرمورد تقاضا، ۵سال سکونت داشته 

باشند، شامل طرح مسکن اجتماعی هستند.
وزیر راه و شهرسازی درباره شرایط مسکن اجتماعی 
و حمایتی گفت: به گروه های کم درآمدی برخورد 
می کنیم که اصالً در قالب مدل اقتصادی امکان 
از  توانند  افراد می  این  لذا  ندارند،  تأمین سرپناه 

حمایت های مسکن احتماعی برخوردار شوند.
آخوندی در باره متولی تأمین مسکن اجتماعی و 
حمایتی نیز بیان کرد: نهادهای حمایتی و نهادهایی 
که سیاست اجتماعی را دنبال می کنند باید متولی 
شوند و این بخشی از سیاست های اجتماعی دولت 
است که توسط نهادهایی چون کمیته امداد، سازمان 

بهزیستی و بنیاد مسکن آن را دنبال می کنند.
روز  دو  اجتماعی  مسکن  طرح  ایرنا  گزارش  به 
برای  اول ردیس جمهوری  پیش توسط معاون 
اجرا ابالغ شد و بنیاد مسکن، مسئول اجرای این 
طرح در سراسر کشور برای تامین مسکن اقشار 

کم درآمد است. 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  همچنین 
امام  امداد  کمیته  همکاری  با  است  موظف 
و  بنیاد  کشور،  بهزیستی  سازمان  خمینی)ره(، 
شهرداری ها نسبت به اولویت بندی و شناسایی 

گروه های هدف اقدام کند.
آخوندی درباره وظیفه وزارت راه و شهرسازی در 
این  در  باید  ما  که  کاری  اظهارداشت:  این طرح 
وزارتخانه انجام دهیم کمک به این نهادهاست نه 
کمک به اشخاص زیرا که اشخاص از طریق آن 

نهادها مورد حمایت ما قرار می گیرند. 
پرداخت هفتاد میلیون ریال کمک بالعوض به 
کم درآمد  گروه های  به  مسکونی  واحد  هر  ازای 
برای خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی 
تعیین کمک هزینه اجاره خانوارهای کم درآمد 
ماهانه به ترتیب تا دو میلیون ریال برای شهرهای 
زیر۵۰۰ هزار نفر و تا چهار میلیون ریال برای 
شهرهای باالی ۵۰۰ هزار نفر با افزایش ساالنه 
۱۰ درصد تعیین وام قرض الحسنه ودیعه مسکن 
برای حمایت از خانوارهایی که توان بازپرداخت 
پنج  و  واحد هفتاد  ازای هر  به  دارند  را  اقساط 
مهم  از  ماهه   6۰ بازپرداخت  با  ریال  میلیون 
برای  اجتماعی  مسکن  طرح  محورهای  ترین 
تامین مسکن اقشار کم درآمد در کشور است، 
ضمن اینکه توانمندسازی متقاضیان مسکن و بد 
مسکن ها از طریق نهادهای حمایتی و اجتماعی 

هدف دیگر این طرح است.

خبرخبر

حوزه  در  اینکه  بیان  با  ایران  خارجه  وزیر 
همکاری های بین المللی و در مورد سوریه 
گفت:  داشته ایم،  گفت وگو  مصر  با  همواره 
مصر  و  ایران  بین  جدیدی  گفت وگوی 

صورت نگرفته است.
خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
در  فارس،  با  گفت وگو  در  کشورمان 
واکنش به مواضع اخیر مقامات ترکیه علیه 
سیاست های  متاسفانه  گفت:  کشورمان، 
باعث  گذشته  در  ترکیه  دولت  اشتباه 
فرافکنی  وضعیتی شده که مجبور هستند 
را  کار  این  که  است  تاسف  باعث  و  کنند 

انجام می دهند.
وی افزود: امیدواریم که کشورهای منطقه 
نیاز به همکاری کشورهای منطقه را کامال 
درک کنند و این همکاری به جای اینگونه 
صحبت های نامناسب مطرح و موضوع روز 

باشد.

é  و ایران  بین  جدیدی  گفت وگوی 
مصر صورت انجام نشده

خبرنگار  دیگر  سؤال  به  پاسخ  در  ظریف 

»سامح  اظهارات  خصوص  در  فارس 
تماس های  که  مصر  خارجه  وزیر  شکری« 
قاهره با تهران را تأیید کرده بود نیز گفت: 
در حوزه همکاری های بین المللی در حوزه 

داشته ایم  گفت وگو  مصر  با  همواره  سوریه 
و گفت وگوی جدیدی صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: گفت وگوی جدیدی نبوده 
من  که  است  بوده  گفت وگوهایی  همان  و 
با  در حاشیه سازمان ملل و سایر جلسات 

ایشان داشته ام.
گفت:  همچنین  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
قاهره  با  گفت وگو  از  آینده  در  هم  حتما 

استقبال می کنیم.
وی در خصوص اینکه آیا می توان به بهبود 
روابط تهران و قاهره در آینده امیدوار بود؟ 
نیز خاطرنشان کرد: باید در مورد معضالت 
مشترک منطقه ای قدم به قدم پیش برویم.
گفتنی است »سامح شکری« وزیر خارجه 
روابط  کمیته  اعضای  با  نشستی  در  مصر 
خارجه پارلمان این کشور، وجود و برقراری 
برخی تماس ها بین قاهره و تهران را تأیید 

کرد.

محمدجواد ظریف در واکنش به مواضع اخیر مقامات ترکیه اظهار داشت:

فرافکنی مقامات ترکیه به خاطر سیاست های اشتباه گذشته

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به برخی 
شایعات در زمینه توقف برنامه های دفاعی و 
رزمایش ها پاسخ داد و گفت: هیچ رزمایش و 

برنامه دفاعی متوقف نشده است.
همایش  حاشیه  در  دهقان  حسین  سردار 
در  کتاب  هشت  از  رونمایی  و  فاو  فاتحان 
حوزه دفاع مقدس در جمع یادگاران دوران 
امروز  داشت:  اظهار  نوشهر  در  دفاع مقدس 
در همه حوزه های صنعت دفاعی نظیر هوا و 
فضا و در بخش موشک های زمین به زمین، 
موشک های بالستیک دوربرد را تا برد مناسب 

و قابل قبول ارتقا دادیم.
وی دقت اصابت را دستاورد فناورانه باال بیان 
کرد و گفت: میزان دقت در بردهای باال افزایش 
یافته و میزان ماندگاری موشک ها در حال 

حاضر به ۱۵ تا ۲۰ سال افزایش یافته است.
دیگر  از  را  بودن  تاکتیکی  دهقان،  سردار 
دستاوردها برشمرد و گفت: موشک های کروز 
زمینی و زمین به زمین به برد قابل قبولی 
رسیده است و در بحث پدافندی، موشک ها 
و سالح های کوتاه برد، میان برد و بلند برد با 
تکیه بر فناوری داخلی و دانش بومی تولید و 

بومی سازی می شود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: 
مسیر دفاعی کشور به گونه ای تعریف شده که 

اطمینان بخش است.
وی با بیان اینکه گروه های تروریستی محصول 
توطئه ای برای تامین منافع آمریکا و اسرائیل 
در منطقه است افزود: آمریکا و اسرائیل دنبال 
اسالم  دنیای  های  ظرفیت  راهبردی  تخلیه 
امروز  داشت:  اظهار  دهقان  سردار  هستند. 
وظیفه اصلی و شرعی مسلمانان آزادی قدس 
و از بین بردن نطفه سرطانی شوم صهیونیست 
عنصر  ترین  اصلی  فلسطین  قضیه  و  است 

وحدت بخش بین جهان اسالم است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان 
اینکه آمریکا در حال تالش است تا اسرائیل 
را از ذهن مسلمانان حذف و ایران را جایگزین 
آن کنند گفت: همه صف بندی های جدید 
نظیر ناتوی عربی تالش برای مقابله با انقالب 

اسالمی است.
از  دنیا  امروز  اینکه  عنوان  با  دهقان  سردار 
افزود:  است  گرفته  فاصله  اخالقی  ارزشهای 
امروز پول عربستان با خصلت های عربی و 
جاهلی قبل از اسالم درهم تنیده و سبب ایجاد 
فجایع می شود و ایران اسالمی سعی کرد تا 

پرده ها را کنار زند.
وزیر دفاع به روی کار آمدن ترامپ و فرمایش 
مقام معظم رهبری درباره آشکار شدن چهره 
آنان  اشاره کرد و گفت: هرجایی که  آمریکا 
حضور دارند، توسعه فساد و بدبختی ملتها را 

دنبال می کنند.
دهقان با بیان اینکه سلفی گری و وهابی گری 
جایگاهی در اسالم ندارد گفت: امروز داعش 
و گروه های تروریستی بزرگترین خطر برای 

بانیان آن محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه امروز داعش تهدیدی برای ما 
نیست زیرا پایگاه اجتماعی در کشور ما ندارد 
گفت: امروز به رغم همه تالش های دشمنان، 
داعش هیچ عمل موفقی نتوانست در کشور 
انجام دهد و ثبات و امنیت کشور ما در دنیا 

بی نظیر است.

کشور  انتخابات  ستاد  جلسه  چهارمین 
کشور  وزیر  فضلی  رحمانی  حضور  با 
کشور  وزارت  در  ستاد  این  اعضای  و 

تشکیل شد.
اطالع  مرکز  رئیس  کیاسری  شجاعی 
رسانی و امور بین الملل و رئیس کمیته 
در  کشور  انتخابات  ستاد  رسانی  اطالع 
جلسه  چهارمین  در  گفت:  باره  این 
رحمانی  دکتر  کشور  انتخابات  ستاد 
رعایت  بر  دیگر  بار  کشور  وزیر  فضلی 
اجرای  و  انتخابات  در  بی طرفی  اصل 
زمینه  ساختن  فراهم  برای  آن  قانونی 
انتخابات  در  مردم  حداکثری  مشارکت 
۲۹ اردیبهشت ۹6 تاکید کرد و سالمت 

برگزاری انتخابات را بسیار مهم خواند.
مصوبات  درباره  کیاسری  شجاعی 
کشور  انتخابات  ستاد  جلسه  چهارمین 
قانون  شد،  مقرر  جلسه  این  در  گفت: 
از  نامزدها  پیشینه  به عدم سوء  مربوط 
طریق یک طرح دو فوریتی در مجلس 
پیگیری  و  شود  اصالح  اسالمی  شورای 
الزم درخصوص مواد 6۳ تا ۷۷ و ماده 
جمهوری  ریاست  انتخابات  قانون   ۲4
طریق  از  آموزش  و  تبلیغات  به  مربوط 
صورت  دستگاه ها  سایر  و  سیما  و  صدا 

گیرد.
ستاد  رسانی  اطالع  کمیته  رئیس 
مصوبه  دیگر  درباره  کشور  انتخابات 
امکانات  از  شد  مقرر  گفت:  جلسه  این 
به  شهرداری ها  و  اجرایی  دستگاه های 
استفاده  نامزدها  یا علیه  له  هیچ عنوان 
نشود و ستاد انتخابات کشور این موضوع 

را پیگیری کند.

به نقش فضای  شجاعی کیاسری توجه 
مجازی در انتخابات را از دیگر موضوعات 
ستاد  جلسه  چهارمین  در  بحث  مورد 
انتخابات کشور عنوان کرد و افزود: مقرر 
مسئول  دستگاه های  هماهنگی  با  شد 
اندیشیده  خصوص  این  در  الزم  تدابیر 

شود.
وی گفت: اعضای ستاد انتخابات کشور 
حضور  برای  مطلوب  شرایط  ایجاد  بر 
حداکثری مردم در انتخابات پیش رو و 
خودداری از موارد شائبه برانگیز در این 
مسیر تاکید کردند و لزوم تداوم تعامل 
در  نگهبان  شورای  خوب  هماهنگی  و 
بعد نظارت بر انتخابات با وزارت کشور 
را  انتخابات  برگزاری  مجری  عنوان  به 

یادآور شدند.
ستاد  رسانی  اطالع  کمیته  رئیس 
انتخابات کشور گفت: ادامه تعامل مثبت 
هیات های نظارت با هیات های اجرایی 
با  حضور  و  مردم  مشارکت  افزایش  به 
شکوه آنها در پای صندوق های اخذ رأی 

خواهد انجامید.

تاکید وزیر کشور بر اصل مهم بی طرفی در انتخابات

بازار شب عید آغاز   توزیع برخی اقالم تنظیم 
شده و عرضه برخی دیگر مانند میوه نیز به زودی 
شروع می شود؛ ضمن اینکه وزارت جهاد اعالم 
پرتقال  واردات  درباره  آتی  روزهای  طی  کرد 

مصری توضیح خواهد داد.
روزهای  به  شدن  نزدیک  با  مهر،  گزارش  به 
ویژه ای  اهمیت  بازار  تنظیم  بحث  سال،  پایانی 
پیدا می کند؛ به  خصوص در سال جاری که بازار 
کاالهای اساسی وضعیت چندان مطلوبی نداشته 
و برخی از این کاالها مانند گوشت قرمز و برنج 

افزایش قیمت چشمگیری داشته اند.
پاییز  در  مرکبات  باغات  سرمازدگی  همچنین 
امسال، باعث افت کیفیت پرتقال شمال و کاهش 
اینکه  ضمن  شد؛  محصول  این  قیمت  شدید 
در حال حاضر شرایط پیش آمده برای پرتقال 
شمال سبب شده قیمت پرتقال جنوب افزایش 
حدود ۱۰  به  و  کند  پیدا  بازار  در  چشمگیری 

هزارتومان برسد.
عالوه بر این، طی روزهای اخیر قیمت مرغ نیز 
به پرواز در آمده و به ۷۹۵۰ تومان رسیده است؛ 
دولت  برای  را  بازار  تنظیم  کار  مذکور  شرایط 
دشوارتر از سال  گذشته می کند و نیاز است که 
مسئوالن با اتخاذ تدابیری هوشمندانه و به موقع، 
وظیفه تنظیم بازار شب عید را به درستی انجام 

دهند تا مصرف کنندگان متضرر نشوند.
به گفته مسئوالن، در حال حاضر توزیع برخی 
بازاری آغاز شده و عرضه برخی  اقالم تنظیم 
این  در  شد،  خواهد  آغاز  زودی  به  نیز  دیگر 
امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل  زمینه  
اینکه  بیان  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  دام 
توزیع مرغ و گوشت تنظیم بازاری به صورت 
بخش نامه به تمام استان های کشور ابالغ شده 
ذخایر  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  است، 
شرکت  منجمد  مرغ  و  منجمد  قرمز  گوشت 
پشتیبانی اموردام بیش از آن میزانی است که 
توزیع  اینکه  تکلیف کرده؛ ضمن  ما  به  دولت 
که  ای  هفته  چهارشنبه  روز  از  منجمد  مرغ 

گذشت در میادین آغاز شده است.
علیرضا ولی، با بیان اینکه توزیع گوشت پیش از 
این در بازار انجام می شد، افزود: برای تنظیم بازار 
مرغ و گوشت، اولویت نخست عرضه این کاالها 
به تعاونی های مصرف بر اساس تعداد اعضای آنها 

بوده تا تقاضا در بازار کاهش پیدا کند.
در  محصوالت  این  عرضه  داد:  ادامه  وی 
فروشگاه های بهاره نیز در دستور کار قرار گرفته، 
ما در این فروشگاه ها غرفه خواهیم داشت و مرغ 

و گوشت منجمد توزیع می کنیم، ضمن اینکه 
این کاالها در فروشگاه های زنجیره ای و  توزیع 

میادین میوه و تره بار انجام می شود.
تصریح  دام  امور  پشتیبانی  مدیرعامل شرکت   
کرد: مرغی که امسال توسط این شرکت توزیع 
قابلیت  که  است  بسیار کیفی  کاالیی  می شود، 
خیلی  قیمت  که  داشته   IR کد  و  صادرات 

مناسبی هم دارد.
کاهش نرخ مرغ با مصوبه چهارشنبه تنظیم بازار

در   را  مرغ  کیلوگرم  هر  ما  کرد:  اضافه  ولی 
سردخانه به قیمت ۵۵۰۰ تومان به متقاضیان 
روز  بازار  تنظیم  ستاد  اما  می کنیم؛  عرضه 
چهارشنبه هفته جاری این مبلغ را کمتر اعالم 
کرده و به محض اینکه آن را ابالغ کند، اجرایی 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که مبلغ فوق توسط 
ستاد تنظیم بازار اعالم نشود، ما نمی توانیم آن را 
رسانه ای کنیم، تاکید کرد: نرخ نهایی هر کیلوگرم 
مرغ منجمد برای مصرف کنندگان حداکثر باید 
4۰۰ تومان بیشتر از قیمتی که شرکت پشتیبانی 

عرضه می کند، باشد.
ولی با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام، 
گوشت منجمد را نیز به قیمت ۲۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان عرضه می کند، گفت: ستاد تنظیم بازار هر 
استان مشخص می کند که این محصول باید در 
نهایت با چه قیمتی به دست مصرف کنندگان 
که  است  این  روال  حاضر  حال  در  ولی  برسد؛ 
میان  این  در  قیمت  تفاوت  تومان  هزار  حدود 

وجود دارد.
وی درباره توزیع گوشت گرم نیز با اشاره به اینکه 
است،  انجام  اکنون درحال  این کاال هم  عرضه 
افزود: هم اکنون در برخی از غرفه های میادین 

میوه و تره بار و همچنین یک فروشگاه زنجیره 
ای در سطح وسیع ما گوشت گرم گوساله توزیع 
می کنیم؛ تا چند روز آینده گوشت گوسفند نیز 

در این اماکن توزیع خواهد شد.
ولی به این پرسش که آیا توزیع گوشت گرم 
پاسخ  مراکز مذکور می شود؟  به  فقط محدود 
انجام می شود؛  اماکن توزیع  این  داد: فعال در 
تمام  در  کار  این  که  هستیم  پیگیر  ما  اما 

فروشگاه ها انجام شود.
درباره  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل 
میزان توزیع مرغ و گوشت منجمد و دخایر این 
آماری  زمینه  این  در  نمی توانیم  گفت:  کاالها، 
اعالم کنیم؛ اما این میزان بیشتر از تکلیفی است 

که دولت بر عهده ما نهاده است.
بر اساس این گزارش، میوه شب عید نیز یکی 
از مهم ترین اقالم تنظیم بازاری است و با توجه 
به شرایط خاصی که امسال برای پرتقال شمال 
ایجاد شده، نگرانی هایی در این زمینه به وجود 
نگرانی ها  این  دولتی  البته مسئوالن  که  آمده 
این راستا، مدیرعامل  را بی مورد می دانند. در 
در  کشور  روستایی  تعاون  مرکزی  سازمان 
گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان آغاز توزیع 
آغاز  زمانی  چه  از  عید  بازار  تنظیم  میوه های 
کارگروه  هنوز  داشت:  اظهار  شد؟  خواهد 
اتخاذ  تصمیمی  زمینه  این  در  بازار  تنظیم 
نکرده، متعارف این است که از ۲۰ اسفندماه 
این کار آغاز  گردد؛ اما احتمال دارد این تاریخ 
به توجه به شرایط بازار جا به جا و توزیع دیرتر 

یا زودتر از زمان مذکور شروع شود.
هنوز  هرحال  به  کرد:  تاکید  صفایی  حسین 
تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.  وی 
قرار  که  پرتقالی  و  درختی  درباره حجم سیب 

میزان  افزود:  شود،  توزیع  ایام  این  برای  است 
این محصوالت مشخص شده اما نمی توان آن را 

رسانه ای کرد.
صفایی در بخش دیگری از سخنان خود درباره 
واردات پرتقال از مصر و توزیع این محصوالت 
طی  کرد:  اضافه  عید،  شب  بازار  تنظیم  برای 
جهاد  وزارت  مسئوالن  از  یکی  آینده  روزهای 
این  درباره  مطبوعاتی  نشستی  در  کشاورزی  

مساله به طور مفصل صبحت خواهد کرد.
داخلی  بازرگانی  معاون  گزارش،  این  براساس 
خصوص  در  نیز  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت 
اساسی  کاالهای  عید  شب  بازار  تنظیم 
تنظیم  کارگروه  مصوبات  طبق  اظهارداشت: 
نامحدود  ابتدای بهمن ماه توزیع  از  بازارکشور، 
در  شرکت  این  توسط  شکر  و  وارداتی  برنج 
مصرف،  تعاونی های  و  زنجیره ای  فروشگاه های 
آغازشده و تا پایان فروردین ماه سال ۹6 ادامه 

خواهد داشت.
کارگروه های  افزود:  معروفان  عباسی  حسن 
تنظیم بازار در هر استان، تعیین فروشگاه های 
توزیع کننده و نظارت بر توزیع برنج و شکر را 

بر عهده دارند.
این مقام مسئول دولتی با تاکید بر اینکه امسال 
قیمت عرضه کاالهای اساسی برای تنظیم بازار 
شب عید نسبت به سال قبل افزایشی نداشته 
است، خاطر نشان کرد: عرضه کاالهای در اختیار 
با قیمت مصوب و بدون محدودیت، آرامش بازار 
هیچگونه  حاضر  حال  در  و  است  زده  رقم  را 
مشکلی بابت تنظیم بازار این کاالها وجود ندارد.

وی درخصوص قیمت عرضه کاالی شکر، اظهار 
بازار،  تنظیم  کارگروه  مصوبات  براساس  کرد: 
قیمت شکر سفید تصفیه شده درجه یک تحویل 
درب کارخانه ۲۵۲۰ تومان و برای فروش فله ای 
تعیین  تومان  فروشگاه ها ۲۸۵۵  و  مغازه ها  در 

شده است.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی 
ایران؛ قیمت عرضه برنج درجه یک ۱۱۲۱ هندی 
را برای مصرف کننده نهایی ۳۸۰۰ تومان اعالم 
کرد و افزود: برنج وارداتی DM با قیمت نهایی 
۲۷۰۰ تومان در سراسر کشور به مصرف کننده 

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

تعاونی های مصرف عرضه و توزیع خواهد شد.

جهاد درباره پرتقال مصری توضیح می دهد؛

جزئیات کامل توزیع کاالهای ویژه شب عید

افزایش دقت موشک های بالستیک دوربرد
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اخطار اجرایی

 مشخصات محکوم علیه: فاتح زمانی مجهول المکان
مشخصات محکوم له: احسان امینی سرپلذهاب شهرک جهاد خیابان شهید داور 

زاده منزل محمد  امینی
به موجب رای شماره ۵۸۹ تاریخ ۱۳۹۵،۱۰،۲۲ حوزه اول شورای حل اختالف 
شهرستان سرپل ذهاب و رای شماره ۹۵۹۹۷۸4۱۰۳۰۱۲۱۲ تاریخ ۲۵/۱۱/۹۵ 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی که قطعیت یافته است
و  تنظیم  و  رسمی  دفاتر  از  یکی  در  حضور  به:  است  محکوم  علیه  محکوم 
 ۹۰ مدل   L۲۰ لوگان  تیپ  رنو  سواری  دستگاه  یک  رسمی  سند  انتقال 
شاسی  شماره  و   R۱۲۳۵۰۰-KAMA6۹۰ موتور  شماره  به  روغنی  سفید 

NAPLSRALDG۱۲۵۷4۳۰
موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۱۵/۲/۹۵ در حق خواهان و پرداخت مبلغ ۵۰۰ 

هزار ریال در حق دولت
به استناد ماده ۱۹ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرائی ظرف 
ده روز مفاد آن را به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعهد و مفاد رای بدهد در غیر این صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد
مسئول شورا شعبه اول شورای حل اختالف فرزانه ییالقی 

قاضی شورای حل اختالف ابولقاسم اسدی

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(

موضوع: مزایده اموال غیر منقول رهنی پالک ثبتی ۱۱۵ فرعی از ۲- اصلی
خانه  دفتر  تنظیمی   ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ مورخ  شماره 4۷۳4  رهنی  سند  موجب  به 
آقای  راهن  و  فیروزجائی  حیدری  اکبر  علی  آقای  بدهکار  شرقی  بندپی   ۱۷۸
بابل، طبق  امیرکال  بانک ملی شعبه  مهدی شعبان زاده خوشرودی و بستانکار 
 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ مورخ   ۱۳۹۵۰۵۰۱۰۳۷۵۰۰۰۲۳۷ شماره  به  بستانکار  تقاضای 
غربی- خوشرودپی  بندپی  بابل،  در  واقع  مزبور  ارزیابی شده  منقول  غیر  اموال 
از ۲- اصلی بخش ۹ ثبت بندپی به شرح ذیل جهت  پالک ثبتی ۱۱۵ فرعی 
که  منقول  غیر  اموال  پرونده  کارشناس  ارزیابی  طبق  گردد:  می  آگهی  فروش 
ضمیمه آگهی می باشد را به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عبارتی پنج میلیارد 
ریال برآورد شده است اموال غیر منقول فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه 
مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ در شعبه اجرای ثبت بندپی واقع در گلوگاه از طریق مزایده 
به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقدأ وصول می گردد ضمنأ چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده در 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی: ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

سید روح اله اسماعیل پور-رئیس ثبت اسناد و امالک بندپی

دادنامه

شماره پرونده: ۱۱/4۱4/۹۵   شماره دادنامه: ۹۵/۷/۲۷-۷۳6
خواهان: سیده منیژه اسماعیل پور فرزند سید مرتضی با وکالت احمد کریمی 
دفتر  پویا  کامپیوتر  جنب  پارسیان  بانک  روبروی  مدرس  خ  بابل  بآدرس:  راد- 

وکالت
خوانده: علیرضا باقرپور فرزند حسن مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه
رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی سیده منیژه اسماعیل پور فرزند سید مرتضی با وکالت احمد 
کریمی راد بطرفیت علیرضا باقرپور دون فرزند حسن بخواسته مطالبه وجه چهل 
و چهار میلیون ریال  یک فقره سفته به شماره های خزانه داریکل 4۸6۱۳۰ ) 
سری ظ/۱( بتاریخ ۹۵/۳/۲۷ توسط خوانده با عنایت به تصویر سفته به پیوست 
دادخواست تقدیمی و ابالغ آن بعالوه وقت رسیدگی این شورا به خوانده و اینکه 
ایشان در جلسه رسیدگی حاضرنگردید ودفاع موجهی ابراز نداشت و دلیلی برای 
پرداخت ذمه مورد تعهد سفته مستند دعوی ارائه نداد لذا ادعای خواهان مطابق 
ماده ۳۰۹ و ۳۰۸و ۳۰۷ قانون تجارت و ماده ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین 
دادرسی مدنی وارد و ثابت تشخیص داده شد لذا مستندا به مواد یاد شده حکم 
اصل  بابت  ریال  میلیون  چهار  و  مبلغ چهل  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به 
خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال وحق الوکاله وکیل 
مطابق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۵/4/۸ تا زمان 
پرداخت بر مبنای شاخص تورم که بانک مرکزی اعالم می دارد در حق خواهان 
صادر و اعالم مینماید این رای غیابی است و در مهلت بیست روز پس از ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در این شورا و سپس در مهلت بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاه عمومی حقوقی بابل بابل است.
قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف بابل- محسن سیار

آگهی مزایده مال منقول

در خصوص پرونده کالسه ۹۵۱۱۸6 مدنی له امید محمدی شرمه علیه کابینت 
سازی دکور استار که مال منقول محکوم علیه توقیف گردیده که اموال توقیف 
شده به شرح لیست پیوستی می باشد که مراتب فوق توسط کارشناس رسمی 
دادگستری مورد بازدید قرار گرفته کال به مبلغ ۱4۷/۰64/۰۰۰ ریال قیمت پایه 
ارزیابی گردیده و در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۱ روز شنبه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۱ صبح 
به صورت مزایده حضوری در دفتر اجرای احکام مدنی بابلسر به فروش خواهد 
نماید  پرداخت  کارشناس  نظریه  به  توجه  با  را  قیمت  باالترین  کسانیکه  رسید 
برنده مزایده خواهد بود طالبین می توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده در دفتر 
اجرای  احکام مدنی مراجعه تا مورد مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه 
تا مورد مزایده به آنان ارائه گردید هزینه نقل و انتقال بعهده خریدار مزایده است.
۱- صفحه کابینت شرکتی اوریال تک لب – آبانوس ۱ شاخه فی ۲۰۰۰ ریال   

مجموعأ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ریال    ۳۰۰۰۰ فی  شاخه   ۱ )معین(   متری   ۲ آلومینیوم  قدی  دستگیره   -۲

مجموعأ ۲۷۰/۰۰۰ ریال
۳- ریل ساچمه ای ۳ تیکه ۵۰ سانت )prince(  ۱۳عدد فی ۸۰۰۰۰ ریال 

مجموعأ ۱/۰4۰/۰۰۰ ریال 
4- بسط گونیا متوسط ) ورق ضخیم(  ۱ کارتن    ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال

۵- بسط گونیا کوچک ) ورق ضخیم(  ۳۰ بسته ۵۰ تایی  ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
6- چسب ۱-۲-۳ ترک )Lazio(   ۱6 عدد فی ۱۰۰۰۰۰ ریال ۱/6۰۰/۰۰۰ 

ریال
۷- لوال گازور آرام بند )Stexer (  ۵ بسته ۱۰۰ تایی ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال 

۸- لوال گازور ساده )Stexer(  ۲۲ بسته ۲۰ تایی ۷/۰4۰/۰۰۰ ریال
۹- لوال گازور ساده چهارپیچ ) sorem(  ۳۵۰ عدد ۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال
۱۰- لوال گازور ساده) به مارک های مختلف(  ۸۰ عدد ۲۸۰/۰۰۰ ریال

۱۱- جک پمپی ۱۰۰n)Htn(   ۱۳۸ عدد   ۲/4۸4/۰۰۰ ریال
۱۲- قرقره درب ریلی ۸۰ کیلویی  ۲بسته )4عدد( ۳۰۰/۰۰۰ ریال

۱۳- میخ میخکوب سوزنی۵   ۱بسته  ۱۰۰/۰۰۰ ریال
۱4- پیم طبقه شیشه ای ۳بسته ۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال

۱۵- دستگاه فارسی بر دو کاره ) ایتالیا ۸46Femi( یک عدد 6/۰۰۰/۰۰۰ ریال
عدد  یک  فاز  تک  کاسپین  لیتری   ۳۵۰ صنعتی  باد  پمپ  دستگاه   -۱6

۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۷- دستگاه سوراخ کن لوال گازور)ALFA( یک عدد ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال

۱۸- دریل شارژی ماکیتا ۱4 ولت ۱ عدد ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۹- دریل شارژی ماکیتا ۱۲ ولت ۱عدد  ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال

۲۰- مینی فرز- سنگ رونیکس ۱ عدد ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
۲۱- فرز مچی- انگشتی رونیکس ۱عدد ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال

۲۲- اره عمودبر ماکیتا ۱عدد ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۳- دریل بتن کن )ONEK( ۱ عدد ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲4- منگنه کوب)sumakc( ۱ عدد ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
۲۵- میخکوب )Jitool( ۱عدد ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال 

۲6- تیغ اره دور کن سایز ۳۰    ۳ عدد ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۷- شیر روشویی 4 عدد ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال

براق ۱۲۲×۲۸۰-۱6 ورق ۲۷/۲۰۰/۰۰۰  تایلند سفید  MDF  مغز  ۲۸- ورق 
ریال

تیره   ۱۲۰×۲۸۰-۱۹ ورق ۳۲/۳۰۰/۰۰۰  براق  تایلند  مغز   MDF ۲۹- ورق 
ریال

۳۰- نوار ۱6 میل سفید مات ۱۱ حلقه ۳/۸۵۰/۰۰۰ ریال 
۳۱- نوار ۱6 میل سفید براق ۲۵ حلقه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳۲- نوار ۱6 میل آبانوس براق ۱4 حلقه ۵/6۰۰/۰۰۰ ریال

۳۳- نوار ۱6 میل شکالتی براق ۱ حلقه 4۰۰/۰۰۰ ریال
۳4- نوار ۱6 میل آنتیک براق ۱ حلقه 4۰۰/۰۰۰ ریال

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی بابلسر- فرج اله پور

برگ اجراییه

مشخصات محکوم له: بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی بابل نشانی: بابل- فلکه 
کارگر روبروی مایکرویو بانک توسعه تعاون

مشخصات محکوم علیه:۱- سید مهدی حسینی فرزند حسن به نشانی: شهرستان 
بابل شهاب نیا حر ۱4 ولیعصر ۲ آپارتمان ناهید ۲- علی شعبان پور قاسمعلی به 
نشانی: شهرستان بابل جاده آمل روستای دهک جنب کارخانه ۳- میثم مجرد 
اسبونی فرزند رجبعلی به نشانی: شهرستان بابل موزیرج ارشاد ۵ ساختمان کاران 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  محکوم 
 ۹4۰۹۹۷۱۱۱۰6۰۰۷۹۳ مربوط  دادنامه  شماره  و   ۹۵۱۰۰۹۱۱۱۰6۰۳۸۵۰
محکوم علیه محکوم است به خواندگان را متضامنا به پرداخت ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ 
هفتصد و پنجاه میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و )سی و دو میلیون و سیصد 
و پنجاه هزار ریال( ۳۲۳۵۰۰۰۰ ریال هزینه واخواست و هزینه دادرسی و نیز 
حق  در  الضرر  و  تسبیب  قواعد  رعایت  باب  از  الوکاله  حق  ریال   ۱۹۲۰۰۰۰۰
را  تادیه  تاخیر  خسارت  است  مکلف  احکام  اجرای  نماید  می  محکوم  خواهان 
در  و  محاسبه  له  محکوم  وصول  لغایت  واخواست(  )تاریخ   ۹۳/۱۲/۵ تاریخ  از 
حق محکوم له ایصال نماید رای صادره غیابی است و بپرداخت مبلغ نیم عشر 

اجرایی میباشد.
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- احمد عباسی

دادنامه

کالسه پرونده: ۷/۷۱4/۹۵   شماره دادنامه: ۹۵/۸/۲۸-۸۲۷
خواهان: محمد کهریزی فرزند یداله با وکالت زاهدیان و خانم حسن زاده- بابل- 

چهار راه فرهنگ- ساختمان جهانیان طبقه 4- واحد ۲۱
خوانده: امیر اسرافیلی و هانیه السادات نوربخش صالح- مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه
رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای محمد مهریزی فرزند یداله با وکالت زاهدیان و خانم 
بخواسته  نوربخش صالح  السادات  هانیه  و  اسرافیلی  امیر  بطرفیت  زاده   حسن 
مطالبه وجه به مبلغ هشتاد میلیون ریال شورا باستناد کلیه اسناد در صدور بلیط 
اقرار خواندگان به بدهکاری توسط پیامک لیست مسافران بانضمام کلیه خسارات 
دادرسی نظر به اظهارات خواهان و ارائه مستند دعوی خوانده دعوی علیرغم ابالغ 
قانونی از طریق آگهی روزنامه در جلسه شورا حاضر نشدند و هیچگونه ایراد و 
تکذیبی به صحت و اصالت سند به عمل نیاورده است لذا شورا دعوی خواهان 
را وارد دانسته و خوانده را مستندا به مواد ۱۹۸و۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی 
محکوم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور بانضمام هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تنظیم دادخواست لغایت اجرای 
حکم  طبق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی  ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و 
سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

شهرستان بابل می باشد.
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف بابل- عباسعلی سوادکوهی

آگهی حصروراثت

بشناسنامه۱۲4۵6صادره  پدرجاسم  نام  دریس  عبدالرحمان  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی  ازشادگان 
آبادان  بشناسنامه۳6۸6۹صادره  دریس  جاسم  مرحوم  پدرم  که  داده 
عبارتنداز۱- اش  ورثه  خودفوت  دائمی  درتاریخ۷۸/۲/4درخرمشهراقامتگاه 
464آبادان۳- شناسنامه  بشماره  الذکر۲-فیصل  فوق  بامشخصات  متقاضی 
۲۹۸۲خرمشهر۵- شناسنامه  بشماره  آبادان4-مکی  شناسنامه  مرداوبشماره 
بشماره  متوفی(6-مکیه  شناسنامه۱۷۰۱۵شادگان)پسران  بشماره  عبداله 
شناسنامه۵۰۳۵خرمشهر۸-زهرابشماره  بشماره  خرمشهر۷-نجیه  شناسنامه44 
شناسنامه۵۱۳4خرمشهر۱۰-حلیمه  بشماره  شناسنامه۵۱۳6خرمشهر۹-سهامه 
پوربشماره  فرسانی  متوفی(و۱۱-مکیه  شناسنامه۲۹۰۰بوشهر)دختران  بشماره 
شناسنامه6۲آبادان  بشماره  رابطی  شناسنامه۱۸۲۹6۰۱6۷۹خرمشهر۱۲-زویه 
)همسران متوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  هرکس  مینمایدتا  آگهی 
نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی 
است.                 ساقط  اعتبار  ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری 

شماره م.الف)۹/۱۱۷۹(
رئیس شعبه 7شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمد محمدی

برگ اجراییه 
مشخصات محکوم له: علی اکبر محمود جانلو فرزند محمود نشانی: گلوگاه- خ 

۱۵ خرداد جنب نانوایی عیسی خواجوی )موبایل دهکده(
مشخصات محکوم علیه:منصور سمیعی فرزند غالم حسین نشانی: مجهول المکان
اختالف  حل  شورای  دوم  شعبه   ۹6  ۸/۲۳ تاریخ   4۵۸ شماره  رای  بموجب   
شهرستان گلوگاه و رای شماره ۳6۳ تاریخ ۹۵/۱۱/۹ شعبه دوم دادگاه عمومی 
مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  گلوگاه 
۲6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4۱۰/۰۰۰ هزار ریال بابت هزینه 
لغایت  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی 
اجرای حکم در حق خواهان صادر خواهد شد در ضمن اعالم می دارد نیم عشر 

دولتی در اجرای احکام محاسبه گردد.
 به استناد ماده ۱۹ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 
احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.م الف: ۹۵/۱6۸                             
 شعبه دوم شورای حل اختالف گلوگاه

آگهی مفقودی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب رفعت صبور فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 
۲۰۰۲۲۲۷۷4۸صادره از دزفول درمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق–

قدرت صادره از واحد دانشگاهی دزفول با شماره ۱۹۰۵4۲۲مفقود گردیده است 
باشد.ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد  اعتبار می  فاقد  و 
اسالمی واحد دزفول به نشانی کوی آزادگان –بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد دزفول ارسال نماید.            تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۵/۱۱/۱۷     تاریخ 

انتشارنوبت دوم:۱۳۹۵/۱۲/۲-    تاریخ انتشارنوبت سوم:۱۳۹۵/۱۲/۱۷
شهرستان دزفول

آگهی وقت دادرسی
کالسه پرونده :۳/۹۵-6۲۲ح-وقت رسیدگی ۹۵/۱/۲6-خواهان:نام و نام خانوادگی 
:زینب صنوبر-خواسته:انتقال سند خودرو پژو 4۰۵-خواهان دادخواستی تسلیم 
شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  تعیین شده  رسیدگی  وقت  گردیده  ۳ارجاع  کد 
خوانده وبه درخواست خواهان وبه تجویزماده۷۳قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت درروزنامه رسمی جمهوری اسالمی ویا یکی ازجراید کثیر اال نتشار 
آگهی می شود تا خوانده آقای ۱- احسان کاشف۲-عظیم روستا۳- فاطمه کد 
ضمن  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  پورازتاریخ 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نمایدودروقت 

مقررباال جهت رسیدگی حضوربه هم رساند.شماره م الف )۱6/۱۳4۵(
شورای حل اختالف کد 3ماهشهر  

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری پراید مدل ۱۳۸۵ شماره شهربانی ۷۲-

بنام   S شاسی ۱4۱۲۲۸۵۸۳6۳۵۳  شماره  موتور ۱4۹4۸۲۰  شماره  ۱۹6م۷۳ 
بابلحسن رجبی مفقود از درجه اعتبار ساقط است.

رونوشت آگهي حصر وراثت

خانم ثریا شفائی گلورزی داراي شناسنامه شماره 6۷۳ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۵۰66۷/6۵ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان طالش شفائی گلورزی بشناسنامه ۲ در تاریخ ۹۵/۷/۲6 اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-حوا حسینی گلورزی ش ش 4۱6 متولد ۱۳۳۱ صادره از رودبار نسبت همسر متوفی
۲-ثریا شفائی گلورزی ش ش 6۷۳ متولد ۱۳۵۸ صادره از رودبار نسبت فرزند اناث 

متوفی
۳-معصومه شفائی گلورزی ش ش ۰۳۱۰۵۷۱4۰۵ متولد ۱۳۷۰ صادره از کرج نسبت 

فرزند اناث متوفی
4-خورشید شفائی گلورزی ش ش ۲ متولد ۱۳۵4 صادره از رودبار نسبت فرزند اناث 

متوفی
۵-عبداله شفائی گلورزی ش ش ۲6۷ متولد ۱۳۵۱ صادره از رودبار نسبت فرزند ذکور 

متوفی
6-محمد شفائی گلورزی ش ش ۲ متولد ۱۳۵6 صادره از رودبار 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. ۵۱۹م/الف
رئیس شعبه شورای حل اختالف ماهدشت

آگهی فقدان
 / ازبین رفتن سند مالکیت ) موضوع ماده ی ۱۲۰ آ. ق . ثبت (

 ۱۲4۱۵ شناسنامه  به  مصطفی  فرزند   سیچانی  حالج  رحیم  علیرضا  آقای 
اصفهان   ۱۱4 دفتر   ۱۳۹4/۸/۱۰ مورخه   4۸6۸۷ وکالت  موجب  به  ازاصفهان 
وارده  به شماره  ودرخواستی  اصفهان  ازدفترخانه ۱۱4  ای  استشهادیه  باتسلیم 
دستگاه  یک  دانگ  داشته سندمالکیت شش  اعالم  مورخه ۹۵/۳/۱۰    ۱۱۷6۰
مترمربع   4/۹۰ مقدار  که   ۳۸/۱۹ مساحت  به  همکف  طبقه  در  واقع  آپارتمان 
آن بالکن می باشد قطعه ۱۱6  تفکیکی  به شماره پالک 4۷۲6  فرعی  از ۵4  
اصلی مفروز ومجزی شده ازپالک 4۱۱۰  فرعی ازاصلی مذکور، واقع در بخش 
دوازده تهران ، ذیل ثبت شماره ۲۰۱6۷ صفحه ۳۵۸ دفتر ۱۱۹ به نام مهرداد 
کیانوش تحت شماره سریال ۱۳6۹46 الف ۸۲ مسبوق به صدور سند مالکیت 
بوده , سپس به موجب سند طعی ۲6۵6۷ مورخه ۱۳۹۲/۷/۲ دفتر ۹ اسالمشهر 
لذا  گردیده  مفقود  علت سرقت  به  که  گردیده  منتقل  دنبه  مهدی خدابنده  به 
تقاضای صدور سندمالکیت المثنی سندمذکور رانموده است. درهمین راستا وفق 
ماده ۱۲۰آیین نامه ق.ث مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۸ مراتب یک نوبت آگهی می گردد 
ازتاریخ  باشد  داشته  اعتراضی  یا  بوده  برای خود  تا چنانچه کسی مدعی حقی 
انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند 
بدیهی است درصورت  نماید.  تسلیم  را  اعتراض خود   ، معامله  یا سند  مالکیت 
عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر قانونی ویاعدم ارائه اصل سندمالکیت یا سند 
متقاضی  وبه  صادر  مقررات  طبق  مذکور  پالک  مالکیت  سند  المثنی   ، معامله 

تسلیم خواهد شد . م/الف ۲6۱۷  
کفیل ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سادات حسینی 

دادنامه 

پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸66۵۵6۰۰۱۸۱ شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره( شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷66۵۵6۰۰۳۳۹ 
آباد کوی  – خرم  لرستان  نشانی  به  آقامیرزا  فرزند  دالوند  :آقای جواد  خواهان 
به  اله معین  :آقای قدرت  –خوانده  جهاد گران خ سینا کوچه شهید سبزواری 

نشانی مجهول المکان – خواسته :مطالبه وجه بابت 
رای قاضی شورا : درخصوص دادخواست خواهان جواد دالوند به طرفیت قدرت 
اله معین به خواسته طلب به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت واریز کارت به کارت 
برای خوانده بابت خرید لوازم خانگی با توجه به اظهارات خواهان مبنی بر اینکه 
ایشان بابت لوازم دسته دوم خانگی از خوانده مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب 
کارت خوانده واریز و خوانده از ارائه لوازم خانگی به خواهان امتناع نموده و نسبت 
به عودت نمودن وجه مذکور امتناع می نماید با توجه به فیش واریزی و استعالم 
بعمل آمده از بانک مربوطه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به ماده 
مبلغ  پرداخت  به  به محکومیت خوانده  دادرسی مدنی حکم  آیین  قانون   ۱۹۸
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی 
مطابق  حکم  اجرای  لغایت  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت 
شاخص بانک مرکزی صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس بیست روز دیگر قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – فرود رضایی 

دادنامه
تاریخ: ۹۵/۱۰/۲۷             کالسه پرونده : 6۳۲/۱/۹۵                دادنامه : ۷۲6  

مرجع رسیدگی شورای حل اختالف حوزه ۱ اسالمشهر 
 – بلوک۵   – کاوه  ایران   – واوان   – اسالمشهر   / عظیمی   محمد   : خواهان 

ط4غربی – واحد۸ 
خوانده : ابراهیم تولی پور  / مجهول المکان 

 موضوع: مطالبه وجه 
نموده  تقدیم  به طرفیت خوانده  پرونده خواهان دادخواستی  : دراین  گردشکار 
است که شورا با بررسی مجموع اوراق ومحتویات پرونده به شرح آتی مبادرت 

به صدور رای می نماید. 
رای شورا 

درخصوص دادخواست خواهان محمد عظیمی به طرفیت خوانده ابراهیم تولی 
تاریخ ۸۹/۱۰/۱۵  به  به شماره ۵۲۲۹۸6  فقره چک  مطالبه ۱  به خواسته  پور 
عهده شعبه شهید بهشتی به مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توام با خسارات دادرسی 
وخسارت تاخیر درتادیه وخواهان درایضاح خواسته اعالم نموده با توجه به گواهی 
عدم پرداخت بانک محال علیه چندین بار به خوانده محترم مراجعه متاسفانه 
ازپرداخت دین خوداری نموده است شورا باعنایت به محتویات پرونده مالحظه 
می نماید که علیرغم وصف ابالغ قانونی خوانده درجلسه رسیدگی حضور ندارد 
به وجود سند درید خواهان که ظهور  باتوجه  است شورا  ننموده  ارائه  ودفاعی 
براشتغال ذمه خوانده داشته ولحاظ اینکه دعوای خواهان ازهرگونه تعرض خوانده 
مصون مانده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد ۳۱۰ و۳۱۳ 
قانون تجارت ومواد ۵۱۵ , ۵۱۹ و ۵۲۲  قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقالب درامور مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
به عنوان اصل خواسته درخصوص هزینه دادرسی مبلغ ۲/۳4۰/۰۰۰ ریال ونیز 
صدور  ازتاریخ  مرکزی  بانک  اعالمی  تورم  شاخص  ماخذ  تادیه  تاخیر  خسارت 
گواهی عدم پرداخت لغایت تاریخ اجرای دادنامه درخصوص الباقی مبلغ با توجه 
به بند ۵ ماده ۸4 سمت خواهان نسبت به امور عادی محرز نمی باشد لذا قرار 
رد دعوی درحق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی وظرف مدت 
۲۰ روز پس ازابالغ قابل واخواهی و۲۰ روز پس ازآن قابل تجدید نظر خواهی 

درمحاکم محترم اسالمشهر می باشد. م/الف ۲6۱6 
خادمی ممان – قاضی شعبه 1 شورای حل اختالف اسالمشهر

متن آگهی

آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  پیروآگهی   
وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  نژاد  فالح  داریوش 
شماره  پرونده  در   ۱۳۹۵/۷/۱۸ مورخ   ۹۵۰۹۹۷66۵66۰۰۰۵۰ دادنامه 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   ۹۵۰۹۹۸66۹4۷۰۰۰۸۹
۹۵۱۰۰۹66۵66۰۰۳۰۷ محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۱۹/۸۵۲/۰۰۰ 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت ۲۹۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)۱۳۹۵/۰4/۱۳(لغایت وصول آن وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در 
حق محکوم له شرکت سایه سمن با )وکالت خانم سیده عاطفه طبائی( و نیم 
عشر دولتی شده اید ظرف ۱۰ روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 
طبق  احکام  اجرای  دایره  اینصورت  غیر  در  نمایید  اقدام  اجراییه  مفاد  اجرای 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرائی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 16 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد – فریده نصرت پور.  

آگهی ابالغ
 دادخواست و دعوت برسیدگی

خواسته  به  دادخواستی  علی  سید  فرزند  محمدی  حسینی  حسن  سید  آقای 
ایران(  )بیمه  پوشش  مازند  ای  بیمه  خدمات  شرکت  بطرفیت  ثالث  اعتراض 
کالسه  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  تقدیم  غیره  و  خیرخواه  محمد حسین  و 
۹۵۰4۱۸ عمومی حقوقی ثبت شده چون احد از خواندگان بنام محمد حسین 
خیرخواه فرزند محمد جعفر مجهول المکان می باشد حسب دستور دادگاه طبق 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی درج و آگهی میشود که خوانده با مراجعه به دفتر شعبه سوم 
دادگاه عمومی حقوقی بهشهر نسخه ثانی دادخواست ضمائم را دریافت و در روز 
سه شنبه مورخه ۹6/۱/۱۵ ساعت ۹ صبح در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 
معمول خواهد  قانونی  اقدام  و  دادگاه رسیدگی  اال  و  رساند  بهم  بهشهر حضور 

داشت. م.الف: ۹۵۰۷۱۳
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 / اول  برابر رای شماره ۱۳۹۵6۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۹۷۳مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ هیات 
فاقد  اراضی و ساختمان¬های  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  دوم موضوع 
ناحیه دو تصرفات  سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن امیدوار لمعه دشت فرزند قامتعلی بشماره 
شناسنامه 4 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۵/۷۰ مترمربع مفروز 
و مجزی شده از ۱۹۰ فرعی از ۳6۲ اصلی واقع در محمدآباد خریداری از مالک 
رسمی علی بابائی پلخوابی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
انتشار  از تاریخ  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۵۲۱م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

متن آگهی

سعید  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  پیروآگهی   
وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  ای  سرخه  مله 
شماره  پرونده  در   ۱۳۹۵/۷/۱۸ مورخ   ۹۵۰۹۹۷66۵66۰۰۰4۸ دادنامه 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   ۹۵۰۹۹۸66۹4۷۰۰۰۸۵
۹۵۱۰۰۹66۵66۰۰۳۰4 محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۱۸/۳6۸/۸6۷ 
و  دادرسی  هزینه  ریال   ۲۷۵/۰۰۰ پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال 
تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  وفق  وکیل  الوکاله  حق 
بانک  از سوی  اعالمی  وفق شاخص  آن  وصول  لغایت   )۹۵/۰4/۵( دادخواست 
عاطفه  سیده  خانم  )وکالت  با  سمن  سایه  شرکت  له  محکوم  حق  در  مرکزی 
این آگهی مهلت  انتشار  از  اید ظرف ۱۰ روز  نیم عشر دولتی شده  طبائی( و 
دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای 
اقدام خواهد  اجرائی  هزینه  با  مطالبات  وصول  به  نسبت  مقررات  احکام طبق 

نمود. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 16 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد – فریده نصرت پور.  

رای دادگاه 
در خصوص دادخواست آقای مهدی بابا بهاروندی فرزند صید میرزا به طرفیت 
های  شماره  سفته  وجه  مطالبه  بخواسته  کاظم  فرزند  زاده  مومن  بهمن  آقای 
۷۰۸۲۵۱ – ۷۰۸۲۵۰ – ۸۹۹6۵۰ خسارات تاخیر تادیه بدوا اعسار از پرداخت 
از  تقدیمی  و صورتجلسه  استشهادیه  به  نظر  دادخواست  بشرح  دادرسی  هزینه 
جانب خواهان که در آن شهود به مشخصات شغل و وسیله امرار معاش و هم 
چنین عدم تمکن مالی خواهان جهت پرداخت مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار 
تومان بابت هزینه دادرسی اشاره نموده و منشاء اطالعات خود را دوستی و رفاقت 
با خواهان اعالم نموده اند لذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی –استشهادیه 
تقدیمی و اظهارات شهود تعرفه شده دعوی را وارد دانسته به استناد مواد ۵۰4 
هزینه  از  معافیت  و  اعسار  به  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون  و ۵۰۷  و ۵۰6 
این رای  نماید  اعالم می  و  تا متکن شدن خواهان صادر  دادرسی بطور موقت 
نظر  تجدید  محاکم  در  نظر  تجدید  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف 

استان لرستان میباشد. 
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 

آگهی ابالغ
 دادخواست بدوی و وقت رسیدگی

استردادعین  بر  مبنی  دادخواستی  احمدی  الدین  سیف  سید  آقای  خواهان 
طالجات به طرفیت خوانده خانم زهرا عاشقی تحت کالسه ۹۵/خ۳۵4/6  تقدیم 
شعبه ششم خانواده شورای حل اختالف چهاردانگه به نشانی آیت اله سعیدی 
-  روبروی ایران خودرو دیزل -  خیابان سدید-  خ صاحب الزمان  نموده که 
وقت رسیدگی به تاریخ  ۱۳۹6/۲/4 و ساعت ۱۵ تعیین شده است. لذا به تجویز 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی  مدنی مراتب ازطریق نشرآگهی به خوانده ابالغ می 
گردد تا خوانده با مراجعه به دفترشعبه ششم شورای حل اختالف چهاردانگه , 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست بدوی وضمائم را دریافت 

ونسبت به حضور درجلسه رسیدگی و دفاع ازخود اقدام نمایند. م/الف ۲6۲۳  
مدیر دفتر شعبه ششم  شورای حل اختالف چهاردانگه 

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: بهزاد موثقی دیزج، نام پدر: سخاوت ، مجهول المکان

مشخصات محکوم له: صورت مرادی ، نام پدر: مراد ،نشانی: سرپلذهاب، خیابان 
روبه روی اداره بهزیستی، خیابان اسد آبادی

تاریخ ۵/۱۰/۹۵ حوزه اول شورای حل  به: به موجب رای شماره ۵6۰  محکوم 
اختالف شهرستان سرپل ذهاب که قطعیت یافته است.

شماره  به   ۹۱ مدل  سواری  خودرو  سند  انتقال  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
انتظامی ۳۸۳ د 4۳ ایران ۲۹ در حق خواهان و پرداخت مبلغ پانصدهزا ریال 

بابت نیم عشر جزائی در حق دولت.
توسعه  سوم  برنامه  قانون   ۱۸۹ ماده  اجرائی  نامه  آئین   ۱۹ ماده  استناد  به 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار 
پرداخت  برای  ترتیبی  یا  و  بگذارد  اجرا  بموقع  انرا  مفاد  روز  ده  ظرف  اجرایی 
محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام 

قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
مسئول شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سرپل ذهاب، فرزانه ییالقی
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نوربخش: تالش تامین اجتماعی نداشتن معوقه 
در پرداختی ها است

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: همواره سعی کرده ایم در رابطه با 
پرداختی های این سازمان، هیچگونه معوقه ای نداشته باشیم. 

نوربخش  سیدتقی  اجتماعی،  تامین  ازسازمان  زمان  پیام  گزارش  به 
درجلسه ستاد ارتقای هتلینگ بیمارستانی که به صورت ویدئو کنفرانس با 
حضورمدیران درمان استانهای کشور برگزارشد، افزود: برنامه های عملیاتی 
این سازمان به طورقطع در قالب زمان نیست و اعتبارات درنظرگرفته شده 
برای واحدهای مختلف سازمان از بین نخواهد رفت و به سال آینده منتقل 
خواهد شد. وی اظهارداشت: تالش های گسترده ای برای وضعیت بهینه 

سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.
نوربخش بااشاره به اولویت بندی برنامه ها در سازمان تامین اجتماعی افزود: 
برخی از هزینه ها با وجود اینکه ضروری است، ولی باید با توجه به شرایط 
فعلی حاکم بر کشور و سازمان، اولویت بندی شوند. براساس آمارسازمان 
تامین اجتماعی، اعتبارات امسال این سازمان ۷۰ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان به اینکه بودجه سازمان تامین اجتماعی با بودجه دولتی کامال 
متفاوت است، گفت: بودجه این سازمان بر اساس نیازها و برنامه های 

عملیاتی صرف می شود و حذف و متوقف شدن آن مطرح نیست.
نوربخش ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی منابعی دارد که مربوط به 
خودش می باشد و در هر زمانی قابل انجام است. از این روهیچگونه دغدغه 
ای برای انجام اجرای برنامه های عملیاتی در استانها با توجه به روزهای 

پایانی سال وجود ندارد.
رئیس سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تمام تالشمان، برای ایجاد 
رفاه و رضایتمندی هرچه بیشتر شرکای اجتماعی این سازمان است، گفت: 
مجموعه تامین اجتماعی باید همانند سدی باشد تا آسیبی به مردم نرسد. 

رشد صعودی اضطراب در ایران 
دبیر علمی هفتمین همایش ساالنه سالمت روان و رسانه گفت: بررسی ها 
نشان می دهد که نسبت به ۱۵ سال پیش، اضطراب در ایران بیشتر شده 
است.   دکتر احمدعلی نورباال  در نشست خبری هفتمین همایش ساالنه 
سالمت روان ورسانه در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی افزود: 

اضطراب در جامعه ما پررنگ تر و تظاهر عالیم آن هم بیشتر شده است.
مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور روان پزشکی با اشاره 
به این که در حوزه سالمت روان تنها یک دستگاه مسئول نیست، افزود: 
همه دست اندرکاران از جمله نمایندگان مجلس شورای اسالمی، دستگاه 

های اجرایی و دستگاه قضا و رسانه ها در این زمینه نقش دارند.
نورباال ادامه داد: برخی موضوعات از جمله سیاسی اولویت اصلی ما قرار 
گرفته و از سالمت روان غفلت کردیم. نگاه به موضوع مهم و ملی سالمت 

روان نباید فدای موضوعات سیاسی شود.
وی به نقش رسانه ها در ارتقای سالمت روان اشاره کرد و گفت: رسانه ها 
پل ارتباطی صاحب نظران، اهل فن و مسئوالن و مردم هستند و با نگاه 

کارشناسی و متعهدانه می توانند در این زمینه موثر باشند.
وی با اشاره به اینکه با جامعه ایمن، آرام و بدون تنش فاصله داریم، گفت: 
باید از هرگونه اشاعه خشم و غم در جامعه جلوگیری شود. اگر هیجان خشم 
و غم در جامعه زیاد شود تاثیر مخرب بر سالمت روان مردم خواهد داشت.

نورباال بیان کرد: اشاعه رفتارهای ضداجتماعی از قبیل دروغ، عبور از چراغ 
قرمز و اختالس و نیز ترویج اضطراب و تشویش می تواند بر سالمت روان 

مردم تاثیر منفی داشته باشد.
وی تاکید کرد که همچنین از اشاعه برخی واژه های انگ زا مانند دیوانه، 
روانی و تیمارستانی باید در جامعه به طور جدی خودداری کرد و رسانه ها 
به خصوص صدا و سیما باید در سریال های خود به این موضوع توجه جدی 
داشته باشد. دبیر علمی هفتمین همایش ساالنه سالمت روان و رسانه اظهار 
کرد که تزریق نا امیدی و یاس در خانواده، جامعه و مدرسه هم بر سالمت 

روان افراد تاثیر منفی می گذارد.
وی، آگاهی رسانی و ارتقای سالمت، توسعه آموزش و اطالع رسانی صحیح 
و ارائه راهکار برای پیشگیری از معضالت سالمت روان را از جمله اهداف 
برگزاری این همایش برشمرد. دکتر نورباال همچنین در اشاره به برگزاری 
قریب الوقوع انتخابات، از احتمال نبود توجه جدی به سالمت روان مردم در 

این رویداد پیش رو ابراز نگرانی کرد.  
 

حدود نیمی از پزشکان را »زنان« تشکیل می دهند 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان آنکه نیمی از جمعیت 
ایران را زنان تشکیل می دهند و ۵6 درصد از دانشجویان دانشگاه های دولتی 
زنان هستند گفت: زنان نقش تعیین کننده ای در تحقق اهداف توسعه پایدار 
دارند و شاخص مشارکت اقتصادی زنان مستلزم بازنگری و توجه ویژه است.
شهیندخت موالوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و عضو 
شورای سیاستگذاری مرکز توسعه گردشگری سالمت کشورهای اسالمی 
در دومین کنگره بین المللی حوزه سالمت با اشاره به تالش های جمهوری 
اسالمی ایران جهت پیشبرد سطح همکاری های بین المللی و منطقه ای 
گفت: از سال های گذشته در جهت ارتقای همکاری ها و سطوح بین المللی 
انجام شده است که  زیادی  اقدامات  به ویژه در حوزه سالمت پزشکی 
توانسته ایم عالوه بر کشورهای منطقه روابط خوبی را در دیگر کشورها نیز 
برقرار کنیم اما بیش از پیش نیاز به ارتقای سطح مناسبات احساس می شود.
وی در ادامه ضمن بیان آنکه سالمت یکی از نیازهای اساسی انسان بوده و 
برخورداری از یک زندگی سالم، مولد، با کیفیت توام با طول عمر و عاری 
از بیماری و ناتوانی حقی است که در اعالمیه جهانی حقوق بشر و قانون 
اساسی ایران مورد تاکید است گفت: مسئولیت و تولیت این امر بر عهده 
دولت هاست و یکی از پیش شرط های اساسی تحقق توسعه پایدار در هر 

کشور است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: اساسنامه سازمان 
جهانی بهداشت نیز به برخورداری از باالترین حد استانداردهای منطقی 
و قابل قبول سالمت بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب و عقاید سیاسی و 
همچنین موقعیت اجتماعی، اقتصادی تاکید داشته و آن را حق مسلم هر 

انسان می داند.
موالوردی ادامه داد: سالمتی افراد با گذر طبیعی عمر مستهلک می شود 
و بیماری باعث استهالک غیر طبیعی آن است بنابراین سرمایه گذاری 
در سالمت شامل پیشگیری، بهداشت و درمان و بازتوانی این استهالک را 

جبران خواهد کرد.
وی در ادامه با بیان آنکه سالمت مبنای بهره وری شغلی، ظرفیت یادگیری 
در مدرسه و توانایی رشد روحی و هوشی در انسان می شود گفت: سالمت 
و آموزش به ویژه آموزش زنان دو وجه اساسی سرمایه های انسانی هستند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه خاطرنشان کرد: 
برآوردهای آماری نشان می دهد هر ۱۰ درصد بهبود در امید به زندگی در 
بدو تولد حداقل رشد اقتصادی معادل سه تا چهار درصد را در صورت ثابت 
بودن سایر عوامل تعیین کننده سالمت که به طور مستقیم و غیر مستقیم 

در ابعاد مختلف سالمت تاثیر مثبت و منفی می گذارد، ایجاد می کند.
موالوردی در ادامه با تاکید بر آنکه سیاستگذاران، برنامه ریزان و تصمیم 
گیران جمهوری اسالمی توجه ویژه ای به مسئله زنان دارند و موضوع 
سالمت را به طور عام و سالمت زنان را به طور خاص مورد توجه داشتند، 
گفت: هم اکنون بیش از 4۹ درصد پزشکان ایرانی زن بوده که ۳۲ درصد 
فارغ التحصیالن آنها متخصص و ۲۷ درصد آنها فوق تخصص در رشته های 

مختلف پزشکی هستند.
وی ادامه داد: هم اکنون بیش از 44۹ هزار کارشناس بهداشتی و پرستار در 

ایران فعالیت می کنند.
موالوردی ادامه داد: رشد ۳۰۱ درصدی پزشکان عمومی زن، رشد 4۰ 
درصدی پزشکان فوق تخصص و ۹۹ درصدی پزشکان زنان و زایمان در 
سال های گذشته را در ایران شاهد بودیم و این در حالیست که ۵6 درصد 
دانشجویان دانشگاه های دولتی را نیز زنان و دختران تشکیل می دهند که 

۵۳ درصد آنها در رشته های پزشکی مشغول به تحصیل هستند.

پیشنهاد بودجه 500 میلیاردی 
مقابله با ریزگردها

 عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس 
از ارائه پیشنهاد اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای 
مقابله با منشاء ریزگردها در الیحه بودجه سال ۹6 

خبر داد.
عباس پاپی زاده در خصوص اختصاص ۳۰ میلیارد 
تومان برای مقابله با ریزگردهای استان خوزستان، 
بودجه  در  شد  سعی  گذشته  سال های  در  گفت: 
ساالنه ۵۰ میلیارد تومان برای کنترل ریزگردها و 
کنترل بحران از سرچشمه درنظر گرفته شود اما 
دولت با این میزان مخالفت کرد و درالیحه بودجه 

این مبلغ حذف شد.
اسالمی،  شورای  درمجلس  دزفول  مردم  نماینده 
افزود: درحال حاضر عوارض ایجاد شده به واسطه 
ریزگردها بسیار بیشتر از ۵۰ میلیارد تومان است که 
یکی از این عوارض افزایش غبار روی سیستم های 
برق رسانی است، بنابراین ۳۰ میلیارد تومان تنها 
برای شستشوی شبکه های برق، صنایع زیربنایی و 

زیرساخت های حساس کفایت می کند.
وی با بیان اینکه دولت باید به جای ۳۰ میلیارد تومان 
۵۰ میلیارد برای مقابله با منشاء ریزگردها اختصاص 
می داد، تصریح کرد: ۳۰ میلیارد تومان تنها برای 
شست وشوی سیستم ها است و به طورحتم با هجوم 
مجدد ریزگردها به استان خوزستان سیستم های برق 
رسانی مملو از گردو غبار می شود، بنابراین اختصاص 
این میزان تنها دریک مقطع مشکالت را حل می 
کند و نمی توان به اجرای چنین راهکارهایی برای 

حل مشکل درطوالنی مدت امیدواربود.
پاپی زاده با اشاره به اینکه یک ردیف دائمی درالیحه 
بودجه برای مقابله با ریزگردها باید درنظرگرفته شود، 
گفت: با کنترل ریزگردها می توان از افزایش زیان 
ناشی از این پدیده زیست محیطی جلوگیری کرد، 
ازاین رو اختصاص این بودجه ها به صورت مقطعی 

تنها به هدررفت منابع کمک می کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در 
الیحه بودجه پیشنهاد اختصاص ساالنه ۵۰۰ میلیارد 
تومان برای مقابله با ریزگردها داده شده است، افزود: 
درحال حاضر زیان یک روز به اقتصاد کشور دربحث 
گردو غبار بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، به طوری 
که درطی چند وقت اخیر به دلیل هجوم ریزگردها 
تنها به میزان ۸۰۰ هزار بشکه از تولید نفت کاهش 
پیدا کرده است؛ ضمن اینکه خسارت به شبکه های 

برق رسانی به طور تقریبی بیش از این عدد است. 
 

 سکته قلبی در جوانان ایرانی 
شایع تر است 

رئیس انجمن قلب و عروق ایران گفت: اگر بیماران 
سکته قلبی در کمتر از 4 ساعت به بیمارستان منتقل 
شوند، با ارائه خدمات درمانی مناسب می توان از بروز 

عوارض ناشی از سکته پیشگیری کرد.
دکتر فریدون نوحی در پنجمین کنگره بین المللی 
مشترک قلب و عروق ایران با بیان اینکه سکته قلبی 
بیشتر در افراد باالی ۵۰ تا ۷۰ سال دیده می شود،  
گفت: از عوامل ابتال به سکته های قلبی می توان به 
تحرک،  کاهش  فشار خون، چربی خون،  افزایش 

چاقی، ژنتیک و غیره اشاره کرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما سکته قلبی 
در جوانان شایع تر است، فزود: زمانی که قلب دچار 
سکته قلبی می شود با عالئمی از قبیل درد بسیار 
شدید در قفسه سینه، تهوع، درد در اعضای سمت 
چپ بدن، عرق سرد، رنگ پریدگی و غیره همراه 
است که البته باید گفت تمام افراد مبتال به سکته 
قلبی دچار این عالئم نمی شوند، یعنی برخی افراد 
عالئمی  هیچ گونه  سکته  هنگام  در  است  ممکن 

نداشته باشند.
به گفته نوحی، درد قفسه سینه در هنگام سکته 
مغزی بیش از ربع ساعت طول می کشد، یعنی تمام 
دردهای قفسه سینه را نمی توان جزو عالئم سکته 

قلبی محسوب کرد.
رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی با تاکید بر اینکه 
افراد مبتال به سکته قلبی باید سریعا به بیمارستان 
منتقل شوند، یادآور شد: اگر فرد دچار سکته قلبی 
در کمتر از 4 ساعت به مرکز درمانی منتقل شود، 
می توان با ارائه خدمات درمانی از بروز بسیاری از 

عوارض سکته جلوگیری کرد.
نوحی با اشاره به دستاوردهای برنامه طرح تحول 
سالمت در حوزه قلب گفت: اجرای این برنامه ملی 
دستاوردهای بسیاری داشته است که از مهم ترین آن 
می توان به کاهش پرداختی از جیب مردم اشاره کرد.
وی افزود: یکی دیگر از دستاوردهای این برنامه اجرای 
طرح ۲4۷ است که برای بیماران سکته قلبی انجام 
می شود. بدین صورت که تمام مراکز درمانی در ۲4 
ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته آماده خدمت رسانی به 

بیماران مبتال به سکته قلبی خواهند بود.
 

 تشدید نظارت بر رستوران های 
بین راهی در نوروز

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر لزوم 
های  رستوران  بر  بهداشت  وزارت  نظارت  تشدید 
بین راهی در ایام نوروز به منظور جلوگیری از بروز 

مسمویت های غذایی تاکید کرد.
احمد حمزه در رابطه با اجرای برنامه سالمت نوروزی از 
سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: 
به دلیل افزایش میزان مسافرت ها و استفاده مردم 
از رستوران ها در ایام نوروز وزارت بهداشت هر سال 
اجرای برنامه سالمت نوروزی را در دستور کار قرار می 
دهد. وی بر لزوم تشدید نظارت وزارت بهداشت بر 
رستوران ها به ویژه مراکز بین راهی در ایام نوروز تاکید 
کرد وگفت: از جمله تخلفات رستوران ها در ایام نوروز 
آلودگی میکروبی برخی مواد غذایی است که ممکن 
است به دلیل استفاده از مواد ارزان قیمت و بی کیفیت 

و همچنین عدم رعایت نکات بهداشت رخ دهد.
حمزه با بیان اینکه عملکرد وزارت بهداشت در رابطه 
با پایش سالمت مواد غذایی رستوران ها در ایام نوروز 
مثبت بوده است، تصریح کرد: شهروندان در ایام نوروز 
باید به تغییراتی که در برنامه غذایی و الگوی غذایی 
پیش می آید توجه داشته  و سعی کنند از تناول غذا و 
آبی که سالمت آن مورد تایید نیست خودداری کنند.

خبرخبر

دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت در 
کشور  داروی  و  غذا  های  معاونت  همایش 
گفت: یکی از مهمترین نارضایتی های مردم 
در سال ۹۲ دارو بود و برخی حتی با فروش 
داروهای  توانستند  نمی  خود  زندگی  همه 
مورد نیاز خود را تامین کنند که این چالش 
جدی در  عرض چند ماه پشت سر گذاشته 
شد و کمبود دارویی کشور از ۳۰۰ قلم به 

۵۰ قلم کاهش یافت.
مدت  این  طول  در  گفت:  بهداشت  وزیر 
قیمت دارو به یک چهارم کاهش پیدا کرد 
و در عین حال به اقتصاد مقاومتی نیز توجه 
شد؛ صادرات تولیدات دارویی قوت گرفت و  

واردات محدود شد.
داخلی  تولید  مدت  این  در  افزود:  هاشمی 
و کمبود  به ۷۰درصد رسید  از 6۳ درصد 
دارویی در کشور تا حد قابل قبولی کاهش 
یافت و این دستاوردها در حالی بود که ما 
با اجرای طرح تحول سالمت  ۱۱ میلیون 
بیمه شده جدید داشتیم و با توزیع ۱۰هزار 
متخصص در سطح کشور، افزایش تجویز و 

نیاز به دارو در کشور نیز اتفاق افتاد.
در  داخلی  تولید  از  حمایت  مورد  در  وی 
موضوع دارو عنوان کرد: در طول این دوره 
و  بهداشت  وزارت  در  ما  همکاران  تالش 
سقف  که  بود  این  بر  دارو  و  غذا  سازمان 
حوزه  این  در  دالری  میلیارد  یک  واردات 
حفظ شود و تولیدکنندگان داخلی بتوانند 
ادامه  خود  فعالیت  به  مناسب  بستر  در 

دهند.
به  اشاره  با  همچنین  بهداشت  وزیر 
حوزه  در  گرفته  صورت  پیشرفت های 
مظلوم  را  حوزه  این  پزشکی،  تجهیزات 
این  در  گفت:  و  دانست  دارو  و  غذا  از  تر 
در  پزشکی  تجهیزات  مورد  در  دوره 
رغم  به  و  بودیم  تر  موفق  قیمت  کاهش 
توانستیم  شده  اعمال  سنگین  تحریم های 
به موفقیت های زیادی برسیم و نزدیک به 

۳۵ درصد کاهش قیمت داشتیم.
با  خود  صحبت های  ادامه  در  هاشمی 
دکتر  و  روحانی  دکتر  تالش های  به  اشاره 

ظریف در حوزه سیاست های خارجی کشور 
خاطرنشان کرد: این تالش ها و  حاصل آن 
که رفع تحریم ها در برجام بود، کمک قابل 
مالحظه ای در این حوزه به ما کرد و برجام 

به ما کمک کرد.
ضرورت  به  اشاره  ضمن  بهداشت  وزیر 
گفت وگو و رابطه صادقانه با مردم گفت: ما 
در طول این مدت با چندین چالش جدی 
پالم  بحث  آن  بارز  نمونه  بودیم که  مواجه 
موضوعات  این  در  کردیم  سعی  اما  بود، 
می کنم  فکر  و  باشیم  صادق  مردم  با 
این  گذاشتن  سر  پشت  دالیل  از  یکی 
توانستیم  ما  بود؛  مشکالت همین صداقت 
کمتر  به  تن  هزار   ۷۰۰ از  را  پالم  واردات 
این  در  اگرچه  و  برسانیم  تن  ۳۵۰هزار  از 
ولی  داشت  وجود  نیز  مخالفت هایی  زمینه 
با تالش همکاران به این مهم دست یافتیم.

این  مهم  بسیار  های  برنامه  از  یکی  وی 
مضر  غذایی  مواد  کردن  دار  نشان  را  دوره 
افزود: ما توانستیم میزان شکر و  دانست و 
صنایع  در  ترانس  چرب  اسیدهای  و  نمک 
غذایی را کنترل کنیم، اما باید تالش کنیم 
تا نظارت های ما بیش از گذشته باشد و در 
این راه نیاز به حمایت مردم و مجلس داریم.

صنایع  بر  موجود  قوانین  از  انتقاد  با  وی 
بر  باید  مجلس  و  دولت  گفت:  غذایی 
کاالهای آسیب رسان عوارض وضع کنند؛ 

حقیقت این است که ما سهم کوچکی در 
وضع قوانین در این مورد داریم و صاحبان 
صنایع در این حوزه تاثیر زیادی دارند اما 
در هر حال آنها که شعار پیشگیری مقدم 
بر درمان است را سر می دهند باید تالش 
در ظهور و عمل به این موارد را نیز داشته 

باشند.
خود  آرزوهای  از  یکی  ادامه  در  هاشمی 
موضوع  رساندن  نتیجه  به  را  دوره  این  در 
افزود:  پورتال دارویی و غذایی ذکر کرد و 
شده  انجام  بخش  این  در  زیادی  کارهای 
ولی مهم خروجی آن است که هنوز به ثمر 

ننشسته است.
مندی  گالیه  به  همچنین  بهداشت  وزیر 
و  کرد  اشاره  داروها  برخی  قیمت  از  مردم 
دادیم  انجام  را  خود  سعی  تمام  ما  گفت: 
ارائه  به داروها بیشتر و  تا دسترسی مردم 
خدمات بهتر باشد اما کاهش پوشش بیمه 
در برخی موارد موجب شد تا این تالش ها 

دیده نشوند.
قانون  طبق  اینکه  به  اشاره  با  هاشمی 
مواد  از  یک  هیچ  در  نداشتد  حق  بیمه ها 
خاطرنشان  دهند،  کاهش  را  خدمات خود 
این  از  از بیمه ها بیشتر  انتظارم  کرد: من 
پوشش،  سطح  کاهش  متاسفانه  اما  بود 
قیمت ها را برای مردم باال برد در حالی که 

این کار تخلف محسوب می شود.

وی افزود: اگر بیمه ها وظایف خود را انجام 
از  تر  مناسب  وضعیت  مطمئنا  دادند  می 

این بود.
چندان  نه  فعالیت  به  ادامه  در  هاشمی 
اشاره کرد  مطلوب کشور در صنعت دارو  
و گفت: تعداد فرمول های ما در این مدت 
بالغ بر صد قلم بوده که نسبت به گذشته 
به  توجه  با  نیست؛  کافی  اما  است  خوب 
توانمندی  بنیان  دانش  شرکت های  حضور 

ما در این حوزه بیشتر است.
را  صادرات  بر  خود  تاکید  و  اصرار  وی 
مردم   سود  و  تجهیزات  ارتقای  دلیل  به 
دانست و عنوان کرد: هرچند در این دوره 
فضاسازی های بسیاری علیه ما انجام شد 
ولی خوشحالم که در برابر این فضاسازی ها 
صادرات را در سطح معقولی ارتقا دادیم اما 
در عین حال باید سقف واردات را نیز حفظ 

می کردیم.
بوده  ما  کار  در  ای  کاستی  اگر  گفت:  وی 
عذر  ولی  کنیم  عذرخواهی  مردم  از  باید 
خواهی نه فقط در کالم؛ که باید در عمل 

نواقص را جبران کنیم.
وزیر بهداشت سال ۹۳ را اوج فعالیت های 
وزارت بهداشت ذکر کرد و گفت: سال های 
در  را  زیادی  مشکالت  ما   ۹۵ و    ۹4
ایم  گذاشته  سر  پشت  مختلف  حوزه های 
ایجاد  این مسیر  در   امیدوارم گشایشی  و 

شود.
وی خطاب به معاونین غذا و داروی کشور 
نگذارید  مانده  ماه های  این  در  گفت: 
دستاوردهای ما از بین برود و مردم از نظر 
دارو کمبود حس کنند؛ غوغاساالری ها را 
جدی نگیرید و با تمام توان به ارائه خدمت 
ما هم سعی می کنیم  و  بپردازید  مردم  به 
همین گونه در این مسیر همراه شما باشیم.

تکامل  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  هاشمی 
یک امر مستمر است و ناگهانی حاصل نمی 
شود، می توانیم با عبرت گرفتن از گذشته 
در  مطمئنا  و  کنیم  هموار  را  آینده  مسیر 
بیشتر  پیشرفت های  شاهد  بعد  دولت 

خواهیم بود.  

وزیر بهداشت: در تحریم ها 35 درصد کاهش قیمت دارو داشتیم

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: باید از ورود هر نوع مؤسسه علمی 
به مدارس جلوگیری شود و دانش آموزان ابتدایی را وارد آزمون ها و 

تست های این مؤسسات نکنیم.
در  پرورش  و  آموزش  وزیر  آشتیانی  دانش  احمدی  فخرالدین 
گردهمایی یک روزه معاونان آموزش ابتدایی ادارات کل آموزش و 
پرورش استان های کشور که در باشگاه فرهنگیان تهران برگزار شد 
با اشاره به رویکرد مدرسه محوری اظهار داشت: اگر در دوره ابتدایی 
سرمایه گذاری کنیم و اهداف تعلیم و تربیت را در این دوره محقق 

کنیم، نگرانی در دوره های دیگر تحصیلی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به تأکید سند تحول بنیادین بر اهمیت دوره ابتدایی 
از تالش این وزارتخانه برای اولویت دادن به برنامه های آموزش و 
پرورش در این دوره تحصیلی نام برد و تصریح کرد: مسئله اصلی  این 
نیست که خواندن و نوشتن را به کودکان آموزش دهیم، بلکه هدف 
اصلی شکل گرفتن شخصیت انسان ها با کسب  مهارت های الزم 

برای زندگی در جامعه است.
احمدی دانش آشتیانی دو موضوع، »تغییر نگرش« و »تأمین نیروی 
متخصص« را الزمه تحقق اهداف تربیتی در دوره ابتدایی دانست و 
افزود: در بازدیدهای سرزده ای که از مدارس داشتم، شاهد حاکمیت 
آموزش ها به صورت حافظه محوری بودم که البته علت آن شاید عدم 

فراگیری آموزش های الزم توسط معلمان بوده است.
وی تصریح کرد: امروزه در دنیا آموزش ها در مقطع ابتدایی به سمت 
تلفیقی پیش می رود، یعنی طرح درسی را ارائه می دهند که همه 
درس ها را در خود دارد، بنابراین در عین حالی که فرمول های 
ریاضی آموزش داده می شود، به هنر و ادبیات نیز مربوط می شود و 
در چنین شرایطی، مهارت ها در داخل کالس درس همراه با خالقیت 

معلم شکل می گیرد.

وزیر آموزش و پرورش ، مهم ترین مسئله در سنین کودکی را پرورش 
تفکر دانست و اضافه کرد: در روش های جدید تعلیم و تربیت اهداف 
از قبل تعریف نمی شوند، بلکه در مدرسه بستری فراهم می شود تا 
دانش آموزان به قدر توانایی خود مهارت ها را بیاموزند و خالقیت 

خود را بروز دهند.
وی اظهارکرد: با انجام اردوهای بیرون از مدرسه، مهارت ها محقق 
نمی شود، البته این امر تأثیرگذار هست، اما  برای تحقق مهارت 
ها باید موضوعات درسی، ابزار و فراگیری مهارت ها در کالس جزو 

اهداف باشد.
وی خاطرنشان کرد: برای تحقق رویکرد جدید تربیتی نیاز به افراد 
متخصص داریم و برگزاری دوره های ضمن خدمت برای معلمان 
به شکل سنتی و معمول نمی تواند این هدف را محقق سازد، بلکه 
بهترین راهکار آن است که ارکان و معلمان مدرسه با تشکیل کارگاه 
های آموزشی و با تبادل نظر راه حل هایی برای آموزش مهارت ها به 

دانش آموزان بیابند.
احمدی دانش آشتیانی ادامه داد: باید متخصص ترین، خالق ترین 
و متفکرترین معلمان برای دوره ابتدایی جذب شوند و برای معلمان 

کنونی نیز کارگاه های آموزشی در مدارس برگزار شود.
وی تفویض اختیار به مدارس را یکی از سیاست های مهم کنونی 
وزارتخانه دانست و افزود: استان ها و مناطق هم باید به مدارس 
تفویض اختیار کنند، سیاست ها و اعتبارات مالی را مشخص کنند و 
سپس برنامه ریزی را برعهده مدیران بگذارند و مدیران نیز با کمک و 

مشورت معلمان، مدرسه را اداره کنند.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: باید از ورود هر نوع مؤسسه علمی 
به مدارس جلوگیری شود و دانش آموزان ابتدایی را وارد آزمون ها و 

تست های این مؤسسات نکنیم.

احمدی دانش آشتیانی همچنین در دیدار با اعضای هیأت رئیسه 
مجلس دانش آموزی که در سالن جلسات ساختمان شهید رجایی 
برگزار شد، اظهار داشت: در بحث های تعلیم و تربیت بیشتر بر 

فعالیت های دانش آموزی  فراتر از آموزش صرف تأکید داریم.
وی افزود: دانش  آموزان باید برای زندگی در جامعه آینده تربیت 
شوند، بنابراین با مسئولیت پذیری در دوران تحصیل می توانند 

آمادگی بیشتری برای ورود به جامعه کسب کنند.
وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: دانش آموزان باید مهارت 
های الزم را کسب کنند تا بتوانند از پتانسیل ها و استعدادهای خود 

بیشتر بهره مند شوند.
ابعاد مجلس دانش آموزی را بُعد  وزیر آموزش و پرورش یکی از 
نظارتی دانست و اظهار کرد: از پتانسیل های مجلس دانش آموزی 
باید بیش از پیش استفاده شود و این مجلس می تواند  موضوعاتی را 

برای نظارت در دستور کار خود قرار دهد.
وی افزود: معتقدم در برخی تصمیم گیری ها، بهترین کسانی که می 
توانند مشاوره بدهند، دانش آموزان هستند، زیرا همه فعالیت های  ما 

برای دانش آموزان است.
احمدی دانش آشتیانی از آمادگی خود برای پذیرش پیشنهادهای 
دانش آموزان خبر داد واضافه کرد: اعضای مجلس دانش آموزی باید 
ارتباط بیشتری با مدیران ستادی داشته باشند و نظرات خود را به 

آنان ارائه دهند.

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد:

ممنوعیت ورود هر نوع مؤسسه علمی به مدارس ابتدایی

نهضت  سازمان  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
در  بی سوادی  ریشه کن شدن  اینکه  بیان  با  سواد آموزی 
کشور نیازمند عزم ملی است، گفت: بیش از ۲ میلیون 

بی سواد در کشور داریم.
نشست شورای سوادآموزی استان البرز   با حضور پرویز 

کوثری برگزار شد.
از  یکی  داشت:  اظهار  نشست  این  از  بخشی  در  وی 
تاکیدهای دین مبین اسالم، تحصیل علم و دانش است و 
پیامبر گرامی اسالم )ص( بارها بر این مهم تاکید فرموده اند.
نهضت  سازمان  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
مقدس  نظام  خوشبختانه  افزود:  کشور  سواد آموزی 
جمهوری اسالمی تاکید ویژه ای بر ضرورت آموزش علم 
و دانش داشته و بخش مهمی از آموزش ها در کشورمان به 

صورت رایگان انجام می شود.
کوثری تصریح کرد: به عنوان نمونه تحصیل اجباری است 
و کودکان و نوجوانان باید در مدارس حضور یافته و افرادی 
که به هر دلیل اجازه ندهند که کودکان به مدرسه بروند، با 

برخوردهای قانونی روبه رو می شوند.
دلیل  هر  به  که  افرادی  برای  دیگر  سوی  از  گفت:  وی 
نتوانستند در کالس ها و مدارس علم آموزی شرکت کرده 
و بی سواد به شمار می آیند، تمهیداتی در نظر گرفته شده 
است تا با حضور در کالس های سواد آموزی مراحل الزم 
را طی کنند. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان 
حوزه  این  در  داشت:  بیان  کشور  سواد آموزی  نهضت 
اقدامات بسیار خوبی در کشور انجام شده است، اما هنوز 

در کشور حدود ۲ میلیون نفر بی سواد داریم. 

معاون فنی دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: به منظور کاهش 
طالق از ابتدای سال آینده آموزش  پیش از ازدواج برای 
زوجین در مراکز بهداشتی از ۲ ساعت به 6 ساعت افزایش 

پیدا می کند. 
محمد اسالمی درجمع خبرنگاران اظهار کرد: آموزش های 
که  استانی  در ۱۰  آزمایشی  به  صورت  ازدواج  از  پیش 
بیشترین میزان طالق را دارد از جمله قم، اصفهان، فارس، 
تهران، البرز اجرایی خواهد شد و پس از آن در سراسر 

کشور گسترش پیدا می کند. 
وی از ارائه مشاوره پس از ازدواج به زوجین از سال آینده 
کتاب،  صورت  به  آموزش ها  این  اظهارکرد:  و  داد  خبر 
اینترنتی و یا حضوری به زوجین ارائه می شود تا مشکالت 

زناشویی از طریق آموزش برطرف شود. 
اسالمی گفت:در صورتی که مشکالت زناشویی این افراد 
از طریق آموزش برطرف نشود در مرحله بعد افرادی که 
با مشکل روبه رو هستند برای معالجه به مراکز درمانی 

مربوطه معرفی می شوند.
آموزشی  نشست  در  شرکت  برای  اسالمی  محمد 
برنامه ریزی برای کاهش سقط  جنین و تبیین علل ادراک 
شده طالق که با حضور مدیران ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی 
سراسر کشور به مدت دو روز سیاست های جمعیت کشور 
را در سال آینده مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند، به 

آبادان سفر کرد.
هتل  در  اسفند  چهارم  و  سوم  روزهای  نشست  این 

کاروانسرای آبادان برگزار شد. 

رئیس  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
خدمات،  کیفیت  ارتقای  گفت:  بهزیستی  سازمان 
توانمند سازی و فاصله گرفتن از سیاست های صدقه 
ای و به باور رساندن و حرمت گذاشتن به آحاد جامعه 

از اهداف سازمان بهزیستی است. 
نخستین  افتتاح  آیین  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
زایی گروه های  اشتغال  بر طرح های  نظارت  سامانه 
هدف بهزیستی و چند طرح دیگر بهزیستی فارس در 
اقدامات  تقویت  برای  جانبه  افزود: تالش همه  شیراز 
و  اجتماعی  های  آسیب  شیوع  و  بروز  از  پیشگیرانه 
معلولیت ها و در پیش گرفتن رویکرد اجتماع محور و 
بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی موجود در جامعه 

از دیگر رویکردهای سازمان بهزیستی است. 
وی ادامه داد:دولت ونظامی موفق است که بتواند برای 
فرایند محور،  و  اقدام همه جانبه، مستمر، سیستمی 
بروز و شیوع آسیب های اجتماعی و  از  پیش گیری 
و  اقدام  و  استراتژیک  برنامه  نظام  در  را  ها  معلولیت 

عمل خود نهادینه کند. 
او اظهار کرد: متاسفانه در گذشته آنطور که باید به این 
۲ مقوله یعنی تالش برای کنترل، مهار و پیشگیری در 
طیف دارای آسیب های اجتماعی و آسیب های ناشی 
از معلولیت توجه نکرده ایم اما در دولت تدبیر و امید 
با بکارگیری دستاوردهای علمی و تخصصی برای حل 
این مشکالت و فراهم کردن امید، شادابی و نشاط در 

جامعه  از سوی رئیس جمهوری تکلیف و ابالغ شد.  

منع کودکان از حضور در مدارس 
برخورد قانونی دارد 

افزایش آموزش پیش از ازدواج 
در ۱0 استان

 بهزیستی ازسیاست های صدقه ای 
فاصله گرفته
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برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له/محکوم لهم 
نام:صدیقه  نام خانوادگی:رنجبران نام پدر:حاج محمد  نشانی:کرج فردیس فلکه 

پنجم ۲۱غربی کوی بنفشه مجتمع پژمان پ۲۰ واحد 4 منزل قائم  مقامی 
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم .نام و نام خانوادگی :۱-مهران رنجبران 
۲-اعظم رنجبران ۳-مهرزاد رنجبران 4-اکبر مصلح ۵-مژگان مصلح 6-حسین 

مصلح ۷-اقدس رنجبران ۸-مهرداد رنجبران 
محکوم به :                          بسمعه تعالی

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۲646۱۰۰۸۹۲ 
محکوم علیه محکوم است به حضور در دفتر خانه و انتقال سهم االرث خود از 
پالکهای ثبتی ۱۹۳ و ۱۹4 فرعی از ۹۳ اصلی به نام محکوم له و پرداخت مبلغ 

۲/۵۵۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر  
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

۱- ظرف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا گذارد)ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی( 
۲-ترتیبی  برای پرداخت محکوم به بدهد ۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفاء محکوم به از ان 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 غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی 
به هر  او  اموالی که  به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه  دارد 
نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت  و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یه سال قبل از 
طرح  دعوای اعصار به ضمیمه دادخواست  اعصار به مقام قضایی ارائه نماید 
واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱۳۹4(.4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد .)ماده 
۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق م ا و ماده 6 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱۳۹4(۵-انتقال مال به دیگری به هر نحوی با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری در جه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات میشود )ماده۱ ۲ قانون نحوه اجرای محکومین ملی ۱۳۹4(.6-چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود ازادی محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود .)نبصره ۱ ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(
مدیر دفترشعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان رحیم صائمیان -

هیات موضوع

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
هیات   ۱۳۹۵،۱۱،۱۸ ۱۳۹۵6۰۳۱6۰۱4۰۰666۱مورخ  شماره    رای  برابر 
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  /دوم  اول 
دو  ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  فاقدسندرسمی 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید حسن عزیزی فرزند سید علی آقا 
بشماره شناسنامه  ۳۵۷ صادره از کرمانشاه در یک باب ساختمان به مساحت 
حومه   سه  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۱و۱۹  از  فرعی  پالک   مربع  متر   ۱۱۳،4۵
راست  پنجم سمت  بریدگی  لرستانی  بهداشت کوی  :نقلیه  آدرس  به  کرمانشاه 
به منظور اطالع  لذا  ازمالک رسمی محرزگردیده است.  باخریداری  پالک ۱۱۲ 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵،۱۲،۷ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵،۱۲،۲۲

فرهاد نوری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

دادنامه

کالسه پرونده:۵/۱4۰/۹۵   شماره دادنامه:۹۵/۷/۱۱-6۲۱
حقیقی  زاده  معصومه حسن  وکالت  با  آبادی  نجف  نیا  قیصری  وحید  خواهان: 

بابلسر خیابان امام روبروی مسجد ولیعصر س حاجی بابا یی
خوانده: علیرضا تیموری ف محمد مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه
با  آبادی  نیا نجف  قاضی شورا- در خصوص موضوع دعوی وحید قیصری  رای 
وکالت معصومه حسن زاده حقیقی بطرفیت علیرضا تیموری ف محمد بخواسته 
مطالبه  مبلغ ۱۷/۸۹۰/۰۰۰ ریال به استناد یک فقره چک به شماره ۳۸4۳6۷ 
خسارت  و  دادرسی  خسارت  احتساب  با  ملت  بانک  عهده  بر   ۹4/6/۱۵ مورخ 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل  نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات 
ابرازی خواهان که داللت بر استقرار دین بمیزان و مبلغ خواسته بر عهده خوانده 
داشته و بقاء اصول و مستندات ابرازی خواهان که داللت بر استقرار دین بمیزان 
و مبلغ خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول و مستندات مذکور در ید 
خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب مزبور و استمرار دین بر ذمه خوانده دارد 
ایراد موجه  ابرازی دفاع و  به دعوی مطروحه و مستندات  نیز نسبت  و خوانده 
بعمل نیاورده است لذا شورا با تمسک به اصل استصحاب و به استناد مواد ۱۹۸ 
ثابت  و  را صحیح  آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه  قانون  و ۵۱۹ و ۵۲۲۲ 
تشخیص و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۷/۸۹۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
مبلغ ۲6۸/۳۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه 
از باب تسبیب در حق خواهان دعوی محکوم می نماید و نیز بپرداخت مبلغی 
بابت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسیدمستند مزبور تا زمان اجرای حکم در 
حق خواهان محکوم که دائره اجرای احکام موظف به محاسبه و وصول از محکوم 
علیه میباشد رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی شهرستان بابل می باشد. 
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابل- سید مرتضی حسینی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

روانسر  عمومی  دادگاه  اول  ازشعبه  صادره   ۹۳/64 اجرائی  پرونده  درخصوص 
به  برمحکومیت  دایر  میراحمدی  یاری  آقای حسین  وزیان  ملت  بانک  سود  به 
احکام مدنی دادگستری کرمانشاه درنظر  اجرای  واحد  ریال   ۲/۷۱۳/۲۸۲/۲۱۷
دارد مال غیرمنقول موصوف در زیر رامطابق ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی 

بفروش برساند :
مشخصات مال غیرمنقول :

۱-نام ونام خانوادگی صاحب مال : حسین یاری میراحمدی
۲-محل وقوع ملک :مسکونی است یاتجاری یا زراعی وغیره )باتوجه به نظریه 

کارشناسی و..(مسکونی واقع در روستای حسن آباد
۳- ملک ثبت شده یا نه ؟ بله 

4-مال دراجاره است یانه :اگردراجاره است مدت ومیزان اجاره :خیر
۵- مال مشاع است یا مفروز وچه مقدار از آن بفروش می رسد:مفروز است به 

مساحت ۸۳۲/۲۰ مترمربع
6-هرنوع حق انتفاع یا ارتفاع که شخ یا اشخاص دیگر نسبت به آن دارند :خیر

۷-قیمتی که مزایده ازآن شروع می شود :۱/۲۱۷/66۰/۰۰۰ ریال 
۸-ساعت و روز ومحل مزایده :۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ساعت ۹:۰۰ صبح

ضمنا مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱ ارزیابی شده 
در  واقع  اجرا  این  به  مزایده  موعد  از  قبل  روز  پنج  وخریداران  طالبین  است. 
روانسر –میدان اورامان مراجعه تا ترتیب مالحظا آنها ازمال موضوع آگهی فراهم 
. مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که باالترین قیمت  شود 
است  مزایده مکلف  وبرنده  مزایده شناخته خواهد شد  برنده  نماید  پیشنهاد  را 
سپرده  حساب   به  سپرده  بعنوان  المجلس  فی  را  پیشنهادی  بهای  ۱۰درصد 
دادگستری تودیع ورسید دریافت وباقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه 
ازتاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند ،در صورت عدم پرداخت بقیه بهای 
مال درموعد مقرر مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر 

پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشد.
بنام  انتقال  دستور صدور سند  داگاه  توسط  مزایده  ازاحراز صحت جریان  پس 

خریدار صادر می شود.
هزینه نق وانتقال برعهده خریدار است .

داد ورز اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر  -مظهر زرساو 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
۱۳۹۵ورای   /  ۱۱/۱4 مورخه   ۱۳۹۵6۰۳۳۱۰۱۲۰۱۳6۳۸ شماره  رای  برابر 
اصالحی شماره ۱۳۹۵6۰۳۳۱۰۱۲۰۱466۲مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۵   جلسه هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
غالمرضا  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ساوجبالغ  ثبت  واحد  در  مستقر 
روشن     فرزند رضا    به شماره شناسنامه 4صادره ازبوانات در ششدانگ  یک 
قطعه باغ با بنای احداثی به مساحت ۳۲4,۵۰  متر مربع از  پالک ۹۷۰ فرعی 
از ۱۳۷اصلی از سهمی نازیال دائی زاده ذیل صفحه ۱۳ دفتر ۳۵۱ محرز گردیده 
است .لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه 
های کثیر االنتشار و محلی در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۸۱4
 تاریخ انتشار اول :  ۹۵/۱۲/۰۷   تاریخ انتشار دوم  :۹۵/۱۲/۲۲

 محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ  

هیات موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
۱۳۹۵،۱۰،۲۲هیات  مورخ   ۱۳۹۵6۰۳۱6۰۰۱۰۱۰۱۱۳ شماره   رای  برابر 
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  /دوم  اول 
یک   ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  فاقدسندرسمی 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای تیمور دهقان فرزند براتعلی بشماره 
شناسنامه۲۲۱ صادره از اسالم آبادغرب در یک باب خانه به مساحت ۱4۹،۵۰ 
متر مربع پالک 6 فرعی از ۱4۵ اصلی مفروز و مجزی شده واقع در کرناچی 
ایستگاه آخر خریداری از مالک رسمی ولی محمدی کرناچی فرزند آقا محرز  
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
اخذ رسید، ظرف مدت  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵،۱۱،۲۰تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵،۱۲،۷

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک

دادنامه

–جنب  انقالب  بلوار   – رحیم جوانرود  فرزند  منوچهری   فایق  آقای   : خواهان 
مسجد نور- ۰۹۱۸۸۵۹6۳۷۷

خواندگان:  آقای ناصرمحمدی  فعال مجهوالمکان
خواسته: مطالبه  وجه چک وخسارت تاخیر تادیه وهزینه های دادرسی

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

رأی شورا
به  ناصرمحمدی  آقای  طرفیت  به  منوچهری   فایق  آقای  دعوای  خصوص  در 
خواسته مطالبه وجه یک فقره چک نظر به شماره ۱4۹۰/۰۱۳۱44/۵6  عهده 
خواهان  ازناحیه  تقدیمی  6۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جوانرودبه  شعبه  ملت  بانک 
اصول  وبقای  داشته  درعهده خوانده  میزان خواسته   به  دین  براستقرار  ،داللت 
مستندات مذکور در یدمدعی داللت بربقای دین واشتغال ذمه خوانده واستحقاق 
برائت ذمه خود  بر  را دارد.لذا چون خوانده دلیلی  خواهان در مطالبه وجه آن 
اقامه وارائه  نکرده است مستندا به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ ق. آ . د .م وتبصره ماده 
۲ قانون صدور چک دعوا را وارد دانسته ورای بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 6۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ومبلغ ۱۸۰۵۰۰۰ ریال بابت هزینه 
های دادرسی  وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۵/۳/۱۵  لغایت زمان اجرای حکم 
در حق خواهان  صادر واعالم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰  روز 

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

دادنامه

شماره پرونده: ۱۲/۹66/۹4   شماره دادنامه:۹۵/۳/۲۹-۳۱۳
خواهان: بانک ملت به مدیریت آقای مرادی با وکالت خانم سیده فاطمه پاکنهاد- 

بآدرس: بابل ج قائمشهر خ اسالم روبروی مدرسه ابتدایی
خواندگان: ۱- مازیار غالم نژاد ۲- محمود کیانیه ۳- علی همایون نیا 4- سید 

علی احمد زاده مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه

رای قاضی شورا
پاکنهاد  با وکالت خانم  آقای مرادی  به مدیریت  بانک ملت  در خصوص دعوی 
بطرفیت آقایان ۱- مازیار غالم نژاد ۲- محمود کیانیه ۳- علی همایون نیا 4- 
سید علی احمد زاده بخواسته مطالبه وجه به مبلغ ۱4/۵۹۰/۵۳۲ ریال بانضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل خواهان بیان می دارد 
خوانده ردیف اول مازیار غالم نژاد از بانک تسهیالت دریافت نموده و خواندگان 
محمود کیانیه و علی همایون نیا و سید علی احمد زاده ضمانت آنرا نموده که از 
پرداخت مبلغ صدر االشاره استنکاف می ورزد در قبال دعوی خواهان، خواندگان 
با وصف ابالغ قانونی بعمل آمده  در جلسه حضور ندارد و الیحه ای ارائه نداده 
و  تشخیص  تائیدیه  و  وارد  پرونده خواسته خواهان  به محتویات  توجه  با  است 
به  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ۱۹۸و۵۲۲  ۵۱۹و  ۵۱۵و  مواد  استناد  با 
محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ ۱4/۵۹۰/۵۳۲ ریال اصل خواسته و مبلغ 
۱۵۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخه ۹4/۱۱/۱۵ لغایت وصول محکوم به و حق الوکاله وکیل صادر و اعالم می 
گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
میباشد و پس از انقضاء تاریخ اعالم شده ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 

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

متن آگهی

خواهان رباب تقی خانی دادخواستی به طرفیت خوانده محمد رضا تقی خانی 
به خواسته مطالبه ثمن تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین 
وقت  که  گردیده  ثبت   ۹4۰۹۹۸66۱۰4۰۰۱۳۸ کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   ۱۱:۱۵ ساعت  و   ۹6/۰۱/۱۵ آن  رسیدگی 
آئین  قانون   ۷۳ ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش 

آگهی مفقودی
سواری  خوروی  نامه  کمپانی،بیمه  خودرو،سند  خودرو،کارت  شناسنامه 
انتظامی  شماره  به  متالیک  خاکستری  رنگ  به  GLX4۰۵بنزینی  پژو 
NAAM۰۱CA۸FK۵۰۲۳۷4و  شاسی  شماره  ۳4-۲۸۹د۱۸و  ایران 
ملی  شماره  ،به  گشتیل  علیرضا  نام  موتور۱۲4K۰6۰۹۰۲6به  شماره 

66۱۰۰۱۲۷۱۷مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان هندیجان  

برداشتن خال و آنچه باید قبل از برداشتن خال بدانید  

که  هستند  پوست  برجسته  یا  مسطح  پوستی  ضایعات  خال ها 
روی پوست دیده می شوند. خال ها معموال ابتدا ضایعات قهوه ای 
رنگ مسطح و صاف، شبیه به کک و مک هستند. با گذشت زمان 

ممکن است بزرگتر، پررنگ تر و یا برجسته تر شوند. 
é  نکاتی درباره برداشتن خال ها

که  می شناسیم.  مادرزادی  خال   ، عنوان  با  را  خال ها  از  بعضی 
خال  نوع  این  دچار  تولد،  هنگام  در  نوزادان  درصد  یک  حدود 
هستند. اندازه این خال ها می تواند از کوچک، متوسط تا بزرگ 
متغیر باشد. خال های بزرگ ممکن است به قدری بزرگ باشند 
خال های  بگیرند.  بر  در  را  اندام  یا  تنه  از  قسمتی  یا  تمام  که 
نوزاد  رشد  به  نسبت  کمتری  رشد  سرعت  متوسط،  و  کوچک 

دارند و با گذشت زمان کوچک می شوند.
 خال های دیگری نیز در بدن وجود دارد، که می توان به خال های 

هاله دار، خال آبی، خال برجسته و... اشاره کرد.
 بعضی از انواع خال احتمال سرطانی شدن را دارند. مالنوم، خطرناک ترین 

سرطان پوستی، می تواند روی بعضی از خال ها ایجاد شود.
 خال های خوش خیم اغلب دارای شکل متقارن، مدور، لبه دار، 

رنگ یکنواخت و اندازه ای )قطر( کمتر از 6 میلی متر دارند.
é  چه خالی را برداریم؟

به  نیاز  و  هستند  سرطانی  غیر  و  خیم  خوش  خال ها  بیشتر 
دارند  درمانی  اقدام های  به  نیاز  آن هایی  فقط  ندارند،  برداشتن 
که به نحوی غیر عادی باشند، یا از لحاظ زیبایی، فرد بخواهد 
آن را بردارد. هر لکه خالی که  به طور ناگهانی دچار تغییراتی 
در اندازه، شکل و یا رنگ و خونریزی، خارش یا درد شود، نیاز 
به بررسی بیشتری دارد. همچنین باید مراقب خال های بعد از 

۲۰ سالگی بود.
é  بهترین راه برداشتن خال

و خارج  برداشتن خال، جراحی  برای  راه  عملی ترین  و  بهترین 
پوست  دوختن  سپس  و  جلدی  زیر  چربی  از  خال  کل  کردن 
لطمه  زیبایی  به  کار  این   باشد،  ماهر  جراح  اگر  است.  بخیه  با 
نمی زند. روش دیگر تراشیدن ضایعه با تیغ جراحی است. برای 
برداشتن خال از روش های غیر جراحی، مثل سوزاندن با دستگاه 

و یا برخی اسیدها هم استفاده می شود.
اگر متخصص پوست تشخیص داد که خال از نظر بالینی، کامال 
الیه  لیزرهای  از  می تواند  فراوان  احتیاط  با  است،  خوش خیم 
که  لیزری  از  استفاده  کند.  استفاده  خال  برداشتن  برای  بردار، 
برای  وجه  هیچ  به  می کنند،  استفاده  خالکوبی  برداشتن  برای 
بین  از  را  فعال  رنگ  فقط  زیرا  نیست.  مناسب  خال  برداشتن 
باقی می ماند. و اگر روزی سرطانی شود،  می رود و سلول خال 

تشخیص آن بسیار سخت خواهد بود.
خال های  برای  شود.  جراحی  باید  حتما  مادرزادی  خال 
و  جراحی  راه،  بهترین  هستند(  دار  مو  اغلب  مادرزادی)که 
برداشتن کامل آن هاست، زیرا خطر سرطانی شدن این خال ها 
از سایر خال ها بیشتر است. هرچه اندازه خال مادرزادی بزرگ تر 

باشد، خطر سرطانی شدن آن بیشتر است. 

به اشیاء زل بزنید تا روشن شوند! 

شاید تصورکردن این موضوع دشوار باشد، اما در 
آینده نه چندان دور برای روشن کردن وسایل 
تنها   ... و  تلویزیون  منازل،  المپ  مانند  برقی 
کافیست برای مدت کوتاهی به آنها خیره شوید.

بر  ترندز،  از دیجیتال  نقل  به  به گزارش مهر   
اساس اختراعی که به تازگی توسط آمازون به 
ثبت رسیده فناوری خاصی توسط این شرکت 
ابداع شده که روشن کردن وسایل برقی را با زل 

زدن به آنها ممکن می کند.
 آمازون تالش برای ابداع این فناوری را از ماه می 
سال ۲۰۱۲ آغاز کرده بود، اما ظاهرا به تازگی 

موفق شده اختراع مذکور را به تکامل برساند.
  Kenneth M. Karakotsios 
و  Issac S. Noble به همین منظور عینک 
کنترل  برای  که  اند  کرده  طراحی  را  خاصی 
وسایل برقی با نگاه کردن به آنها قابل استفاده 
است. البته این عینک ها صدور فرامین دیگری را 
به صورت صوتی ممکن می کنند. همچنین می 
توان با استفاده از عینک های یاد شده اطالعاتی 
را در مورد اشیای پیرامونی و حتی افرادی که 

دور و بر شما هستند، دریافت کرد.
کتاب  یک  به  شدن  خیره  با  مثال  عنوان  به   
می توانید از نام و مشخصات نویسنده، شرح حالی 
مرتبط،  های  کتاب  کتاب،  محتوای  مورد  در 

قیمت این کتاب و نحوه خرید آن مطلع شوید.
کاربران عالوه بر زل زدن می توانند برای روشن 
کردن هر ابزار کلمه روشن یا on را به کار ببرند 
و برای کم و زیاد کردن صدای تلویزیون دست 
برای  توان  می  همچنین  کنند.  بلند  را  خود 
تعویض شبکه ها از روش های دیگری استفاده 

کرد.
 عینک های یاد شده عالوه بر شناسایی چهره 
افراد می توانند به ورودی ها یا خروجی های 
صوتی متصل شوند و لذا وقتی شما وارد یک 
اتاق شوید می توانید اطالعاتی در مورد تمامی 
افراد حاضر در یک اتاق مانند اسامی و شغلشان 

دریافت کنید. 

 بهداشت و سالمتفناوری

زنان سراسر جهان از یک امتیاز ویژه برخور 
دارند: با وجود آن که زنان با افزایش سن، 
از مشکالت سالمت رنج می برند، اما بیش 
به همین منظور  از مردان عمر می کنند، 
این  از  رمزگشایی  برای  دانشمند  چند 

موضوع تحقیقاتی را انجام داده اند.
طول  زمینه  در  انسانی  جنس  دو  تفاوت 
عمر یکی از عمده ترین مقوله ها در زیست  

شناسی می باشد.
کاتلین  دکتر  و  اوستاد  استیون  دکتر   
در  بیرمنگام،  در  آالباما  دانشگاه  از  فیشر 
ها  انسان  می گویند:  باره  این  در  مقاله ای 
از  یکی  آن  در  تنها موجوداتی هستند که 
زمینه  در  رایج  امتیاز  یک  از  جنس،  دو 
طول عمر برخوردار است. محققان دانشگاه 
آالباما افزودند، تفاوت دو جنس انسانی در 
عمده  از  یکی  می تواند  عمر  طول  زمینه 
انسانی  شناسی  زیست   در  ها  مقوله  ترین 

باشد. 
علمی  ویدئوهای  کارشناس  آراندا،  مایکل 
که  این  ی  درباره  می گوید:   SciShow
می کنند،  عمر  مردان  از  بیش  زنان  چرا 
تعدادی فرضیه اجتماعی و زیست شناختی 
وجود دارد که مردان و زنان یا افراد دارای 
یکدیگر  از  را   XY و   XX کروموزوم های 
متمایز می کند. دهه ۱۹۷۰ یا پیش از آن 
گفته می شد، احتمال بیشتری وجود دارد 
که مردان از صدمات مرتبط با شغل و نیز 
منجر  قلبی  های  بیماری  به  که  استرس 

مثل  ناسالمی  عادات  ببرند؛  رنج  می شود، 
سیگار کشیدن از عواملی است که می تواند 
از طول عمر مردان بکاهد، اما این روندهای 
متفاوت  مختلف  فرهنگ های  در  اجتماعی 
است و نمی تواند توضیح  دهنده همه چیز 

باشد. 
از این رو دانشمندان بر این عقیده اند که 
آنچه باعث تفاوت طول عمر مردان و زنان 
زیست  تفاوت های  با  مرتبط  باید  می شود، 
است  این  احتمال  یک  باشد.  شناختی 
وجود   X کروموزوم  روی  که  ژن هایی  که 
دارند، بر طول عمر تاثیرگذار باشند، اما این 
هم  دیگری  زیست شناختی  تاثیرات  ژن ها 
را  آنها  همه  می توان  سختی  به  که  دارند 
برشمرد. به عنوان مثال، کروموزوم ها جفت 

جفت هستند و در حالی که زنان دارای دو 
کروموزوم جنسی X هستند، کروموزم های 
 X کروموزوم  یک  شامل  مردان  جنسی 
دو  داشتن  است.   Y کروموزوم  یک  و 
زنان  که  است  معنی  این  به   X کروموزوم 
از هر ژنی دو کپی مشابه دارند و اگر یکی 
از ژن ها ناقص باشد، یک ژن پشتیبان دیگر 
را  این ژن پشتیبان  اما مردها  وجود دارد، 
ندارند و این باعث می شود خطر بیماری ها 

بیشتر آنها را تهدید کند.
آنچه باعث تفاوت طول عمر مردان و زنان 
می شود، باید مرتبط با تفاوت های زیست 

شناختی باشد.
از  که  دارد  نیز وجود  دیگری  فرضیه های 
جمله آنها تاثیر هورمون های جنسی است. 

دو مطالعه که در بیمارستان روانی آمریکا 
که  مذکری  افراد  داد  نشان  شد،  انجام 
آنها  در  جنسی  هورمون  تولیدکننده  اندام 
با شرایط  افرادی  به  نسبت  برداشته شده، 
هر  داشتند.  بیشتری  عمر  طول  معمولی، 
به  نسبت  تری  طوالنی  عمر  زنان  چند 
شرایط  سن،  افزایش  با  اما  دارند،  مردان 
باره استخوان ها و  به ویژه در  آنها  سالمت 
مفاصل، بدتر می شود. فیشر می نویسد، این 
موضوع یکی از گیج  کننده ترین جنبه های 

زیست شناسی جنسی در انسان است. 
بروز  می رود  گمان  محققان،  گفته  به 
کنار  در  سن  افزایش  با  سالمت  مشکالت 
امتیاز  متفاوت،  هورمون های  داشتن 
متناقضی برای زنان به همراه داشته باشد: 
را  ایمنی  های  واکنش  سالمت،  مشکالت 
های  واکنش  فعال شدن  و  کند  می  فعال 
پیوندی  بافت های  از  ایمنی که محافظت 
را به دنبال دارد، به طول عمر بیشتر زنان 
شناختی  زیست  راز  این  می شود.  منجر 
قطعا وجود دارد، اما دانشمندان برای حل 
این معما هنوز باید تحقیقات زیادی درباره 
افراد هر دو جنس و در سنین مختلف انجام 
دهند. در این میان، مردان نیز باید عوامل 
کشنده عمده مثل فشار خون باال، بیماری 
های قلبی و استعمال دخانیات را بشناسند 
و کنترل کنند تا امید به زندگی را در این 

جنس افزایش دهند. 
  jamejamonline.ir  : منبع

چرا زنان بیشتر از مردان عمر می کنند؟  

محققان مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی کودکان 
در سوئد دریافتند که نه تنها افسردگی مادر 
تولد  بروز  با  نیز می تواند  افسردگی پدر  بلکه 
زودرس کودک مرتبط باشد. بر اساس نتایج این 
پژوهش شناسایی و درمان مشکالت سالمت 
ذهنی پدر و مادر می تواند، خطر تولد زودرس 

فرزند را کاهش دهد.
 پدران افسرده تعادل هورمون استرس را در 
افسردگی  این  و  داده  قرار  تأثیر  تحت  مادر 
می تواند کیفیت اسپرم پدر را تحت تأثیر قرار 
بین  تولد  هزار  پژوهش ۳6۰  این  طی  دهد. 
قرار  مطالعه  مورد  تا ۲۰۱۲  سال های ۲۰۰۷ 

اساس  بر  مردان  و  زنان  افسردگی  گرفتند. 
میزان استفاده و تجویز داروهای ضد افسردگی 
تعیین شد. تمامی این اطالعات ۱۲ ماه پیش از 

بارداری تا 6 ماه پس از آن به دست آمد.
افسردگی  تجربه  اولین  که  افسرده  مادران   
را تجربه می کردند،  افسردگی خود  یا عود  و 
در معرض خطر ۳۰ الی 4۰ درصدی زایمان 
زودرس قرار داشتند. در مورد پدرانی که حالت 
افسردگی »جدید« را تجربه می کردند )منظور 
تجربه نداشتن افسردگی در ۱۲ ماه پیش از 
تشخیص کنونی افسردگی است(، خطر تولد 
وجود  نارس  فرزند  آمدن  دنیا  به  و  زودرس 

داشت. این پدران در معرض خطر ۳۸ درصدی 
برای داشتن فرزند بسیار نارس قرار داشتند. 

تولد زودرس معموالً دلیل اصلی مرگ نوزادان 
نمی میرند،  که  نوزادانی  و  می شود  محسوب 
پیامدهای طوالنی مدت مرتبط با سالمتی را 
تجربه می کنند. به گفت  محققان استرس و 
تأثیر  باردار  مادر  بر  می تواند  پدر  افسردگی 
آورد. محققان  به وجود  گذاشته و مشکالتی 
توصیه می کنند که زوج ها بهتر است، پیش از 
بارداری و به دنیا آوردن فرزند از نظر خلق و خو، 
سالمت ذهنی و اضطراب برنامه های مناسبی در 

نظر بگیرند.

مجله در  پژوهش  این   نتایج 
 An International Journal of Obstetrics and Gynaecology

منتشر شده است.
 isna.ir : منبع

افسردگی پدر و افزایش خطر تولد زودرس فرزند!  
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پیمان جهت کسب  احراز صالحیت  شرایط 
به  مناقصه  برگه  و دریافت  بیشتر  اطالعات 
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پایان تحویل مدارک: 95/12/21
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 نوبت دوم

آگهی

آگهی تحدید حدود اختصاصی به شماره ۱۱4/6/۹۲۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰4ثبت 
اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان پیرو آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و آرای هیات حل اختالف قانون 
استناد  به  دلفان  نورآباد  شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  مذکورمستقردر 
حدود  تحدید  موعد  اینکه  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۲۱و۱4  مادتیین 
قسمتی از پالک ۱۵۵ اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان نورآباد 

دلفان به شرح ذیل اعالم میدارد:
آقای عباس نادی فرزند آقاخان نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 

۲۰۰/6۵ متر مربع تحت پالک ۷۰۲۵ فرعی از۱۵۵ اصلی 
نوراباد دم آویزه بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان نورآباد دلفان در  واقع در 
مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ راس ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر در محل وقوع ملک مورد 

تحدید عملیات تحدید حدود انجام  میپذیرد.
لذا بدینوسیله به صاحبان امالک و مستغالت مجاور امالک پالک های فوق در 
محل مورد تحدیدی ابالغ میگردد در وقت مقرر در محل حاظر تا اگر کسی حقی 
دارد رعایت شود در غیر اینصورت با حدود احضار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد هر گاه کسی حقی دارد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدودبه مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت نورآباد دلفان تسلیم نماید 

واال حق اعتراض از وی ساقط خواهد شد. تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
  امیر حسین خلیلی-      رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

آگهی حصر وراثت

بانو امینه عیدی زاده نام پدرعمران بشناسنامه ۹۰صادره ازخرمشهر درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که فرزند مرحوم لطیفه 
سلمان بچاری بشناسنامه ۱۲۹۰صادره ازخرمشهر در تاریخ ۸۷/۲/۲۷دربندرامام 
زاده  عیدی  محمد  متقاضی   -۱ عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  )ره(اقامتگاه  خمینی 
فرزندعمران به شماره شناسنامه ۵۵64صادره از خرمشهر)به عنوان پسرمتوفی(۲- 
امینه عیدی زاده فرزند عمران به شماره شناسنامه۹۰صادره ازخرمشهر۳- حسنه 
عبدی زاده فرزندعمران به شماره شناسنامه ۹۷صادره ازخرمشهر4- یاسه عیدی 
عبدی  زلیخا   -۵ ازخرمشهر  ۳4صادره  شناسنامه  شماره  به  عمران  فرزند  زاده 
زاده فرزند عمران به شماره شناسنامه ۳۳صادره ازخرمشهر )به عنوان دختران 
متوفی( والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به 

جزسری ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف بندر امام خمینی)ره(-وحید خندانی

آگهی دادنامه

پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸6۰666۰۰۳۱۳شعبه ۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
سید  :آقای  ۹۵۰۹۹۷6۱666۰۰۷۳۱-خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  شوشتر 
محمد علی میرمرعشی فرزند سید علی با وکالت آقای علیرضا منصوری فرزند 
محمد جواد به نشانی شوشتر-خیابان شریعتی غربی-جنب کتاب شهر،مجتمع 
صغری  خانم  وکالت-خواندگان:۱-  دفتر  سوم  واحد  دوم  حیدری،طبقه  تجاری 
فرزند  پوستی  زاده  حسین  رضا  محمد  آقای  غالمرضا۲-  فرزند  حیدر  غالم 
امامی  ایرج  المکان۳-آقای  خوزستان-شوشتر-مجهول  نشانی  به  همگی  حسن 
خوزستان- نشانی  به  جوادهمگی  فرزند  پویا  راد  ابراهیم  نامدار4-آقای  فرزند 
شوشترمجهول المکان۵-آقای رحمان حاجی پورشوشتری فرزند حسن به نشانی 
انتقال  به  قولنامه۲-الزام  المکان-خواسته ها:۱-تنفیذ  خوزستان-شوشترمجهول 
سند.                        رای دادگاه –درخصوص دادخواست آقای سید محمد 
طرفیت  به  منصوری  علیرضا  آقای  وکالت  با  علی  سید  فرزند  میرمرعشی  علی 
پوستی  زاده  حسین  حسن۲-محمدرضا  فرزند  پورشوشتری  حاجی  ۱-رحمان 
فرزند حسن۳- ابراهیم رادپویا فرزند جواد4- صغری غالم حیدرفرزند غالمرضا 
۵-ایرج امامی فرزند نامداربه خواسته صدورحکم به تنفیذ قولنامه و الزام خوانده 
رحمان حاجی پور شوشتری و صغری غالم حیدربه انتقال سند به نام خواهان با 
احتساب هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی با توجه به 
متن دادخواست مختصرا خواسته به این شرح است خواهان یک واحد آپارتمانی 
با وکالت ۱فرعی از ۳۳4۸اصلی بخش یک شوشتر از خوانده ردیف پنجم )ایرج 
و خانم  است  بوده  مالک  از طرف  وکیل  امامی  ایرج  وآقای  است  امامی(خریده 
صغری غالم حیدر و آقای رحمان حاجی پورمالک رسمی پالک هر کدام سه 
دانگ مشاع می باشند آقای رحمان حاجی پور شوشتری با وکالت نامه واقرار 
نامه ثبتی سهم خود را به آقای محمد رضا حسین زاده پوستی)خوانده ردیف 
دوم(انتقال داده وایشان نیز به ایرج امامی منتقل کرده است و خانم صغری غالم 
حیدر هم سهم خود را با وکالت نامه و تعهد نامه به ایرج امامی واگذار کرده است 
دراین  لذا  است  کرده  امامی مسترد  ایرج  به  نسبت  دادخواست خودرا  خواهان 
خصوص مستندا به بند ب ماده ۱۰۷از قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی 
صادرواعالم می شود این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
دردادگاه تجدید نظر استان خوزستان است ولی در خصوص سایر خواندگان و 
خواسته ها که تقاضای رسیدگی شده است دادگاه با توجه به این که مالکین 
رسمی ملک اقدام به دادن حق فروش ملک خود به آقای ایرج امامی کرده اند 
و نامبرده هم مطابق قرار داد عادی استنادی ملک را به خواهان فروخته است و 
ایراد و انکاری نسبت به عقد بیع به دادگاه ارایه نشده است مستندا به ماد۱۰از 
قانون مدنی و ماده ۲۲۰از همان قانون و مواد ۵۱۵و ۵۱۹از قانون آیین دادرسی 
مدنی آقای رحمان حاجی پور شوشتری و خانم صغری غالم حیدربه انتقال سند 
رسمی ملک به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل درحق 
قابل  ازابالغ  پس  روز  بیست  ظرف  غیابی  رای  این  شوند  می  محکوم  خواهان 
واخواهی دراین شعبه سپس ظرف بیست روزقابل تجدید نظردردادگاه تجدید 

نظراستان خوزستان است.
رئیس شعبه سوم حقوقی شوشتر- مصطفی محمدی

دادنامه 

حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه   ۹۵۰۹۹۸66۱۰۳۰۰۸۵۱ کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷66۱۰۳۰۱۹۹6 
خواهان :خانم زهرا شیرنژاد فرزند صیدعلی به نشانی استان لرستان شهرستان 
خرم آباد بخش مرکزی شهرستان خرم آباد کرگاه غربی روستای بهرامی ک الله 
۱۲ –۰۹۰۱۸۲۲4۱۲۷ –خوانده :آقای محمدرضا دانشور عالی فرزند صیدرضا 

به نشانی مجهول المکان –خواسته :طالق به درخواست زوجه 
رای دادگاه :درخصوص دادخواست و اظهارات خانم زهرا شیرنژاد فرزند صیدرضا 
به طرفیت آقای محمدرضا دانشور عالی فرزند اصغر به خواسته طالق به لحاظ 
عسر و حرج ناشی از ۱-عدم پرداخت نفقه از تاریخ ۹۳/۱/۱ تاکنون ۲-رها کردن 
زوجه و بال تکلیفی وی از ۹۳/۳/۱ تا کنون ۳-اعتیاد زوج به الکل و شراب خواری 
این دادگاه توجها به مجموع اوراق و محتویات پرونده احراز رابطه و علقه زوجیت 
طرفین بر اساس رونوشت سند نکاحیه فیما بین به شماره ترتیب ۸۳۹۳ مورخ 
۱۳۹۲/۳/۷ دفتر ازدواج شماره ۱۱ شهرستان خرم آباد حوزه ثبتی استان لرستان 
مثمر ثمر واقع نشدن تالش و مساعی دادگاه در اصالح ذات البین ارجاع امر به 
داوری بنا به تکلیف شرعی مقرر در آیه ۳۵ سوره مبارکه نساء و در اجرای مواد 
شورای  مجلس  مصوب   ۱۳۹۱/۱۲/۱ مصوب  خانواده  حمایت  قانون   ۲۸ و   ۲۷
اسالمی و عدم توفیق داوران در سازش تحقیقات محلی صورت یافته و مجهول 
المکان بودن زوج –مودای گواهی گواهان خواهان –محکومیت قطعی و قبلی و 
اجرایی زوج به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ ۹۳/۱/۱ لغایت ۹4/۵/۳۰ و استنکاف 
شوهر از دادن نفقه زوجه و عدم امکان الزام و اجبار وی به تادیه نفقه زوجه با 
وصف صدور حکم-اجرائیه و دستور های جلب محکوم علیه بنا به گواهی شماره 
۹۵/۸۳۲-۱۳۹۵/۹/۲۹ مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف خرم آباد 
و فراهم ساختن موجبات عسرزوجه که به عدم پرداخت نفقه و رها کردن زوجه 
بیش از شش ماه متوالی و یا بیش از ۹ ماه متناوب و بلکه بیش از دو سال و 
همراه  حرج  و  عسر  با  را  زوجه  برای  زوجیت  دوام  که  سال  سه  و...قریب  نیم 
ساخته است و زوج علیرغم نشر آگهی )ابالغ قانونی (در جلسه دادرسی حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه دفاعیه یا اعتذاریه هم تقدیم و ارسال نکرده است لذا 
دعوای خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده و اعالم می نماید هر بند به داللت 
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و قاعده فقهی الطالق بیده من اخذ باالساق (طالق از 
اختیارات مرد می باشد لیکن از باب قاعده الضررو نفی عسر و حرج می بایست 
از قاعده فوق عدول نماید و من باب حکم ثانوی زن را از بالتکلیفی نجات داد 
به همین منظور به داللت مطالب مذکور ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش 
به تبصره ماده  المتنع و مستندا  الحاکم ولی  از قاعده فقهی  با اجازه حاصل  و 
۱۱۳۳ و مواد ۱۱۲۹ -۱۱۳۰ با مواد ۱۱4۵ -۱۱۲۹ قانون مدنی و مواد ۲۰-4-
الزام زوج به  ۲۱-۲۹-۳۱-تا ۳۳ -۳۷ قانون حمایت خانواده یاد شده حکم به 
مطلقه نمودن زوجه خود با شرایط ذیل را صادر و اعالم می نماید:۱-زوجه در 
قبال طالق مهریه و کلیه حقوق مالی –قانونی و شرعی خود را به زوج بذل و به 
وکالت مکتسب از سند نکاحیه از جانب وی نیز قبول بذل نموده است ۲-زوجین 
صرفا در عقد یکدیگر بوده و تاکنون مراسم عرفی عروسی صورت نگرفته ۳-زوجه 
حسب االقرار خود و نظریه شماره ۰۸۰۲۸/۰۱/۱/۲۲/۱۳۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۷ 
سازمان پزشکی قانونی استان لرستان باکره می باشد 4-نوع طالق بائن قضایی 
است ۵-مدت  اول  نوبت  برای  (و  مدخوله  غیر  باکره  و  نزدیکی  از  قبل  )طالق 
اعتبار این حکم 6 ماه پس از تاریخ قطعیت آن می باشد و رعایت جهات شرعی 
و قانونی و شرایط فوق به منظور اجرای صیغه طالق بر عهده دفتر خانه مجری 
صیغه طالق است و سردفتر محترم مربوطه در زمان اجرا با رعایت کلیه موارد 
اقدام  طالق  صیغه  نمودن  جاری  به  نسبت  دادگاه  این  از  نمایندگی  به  مزبور 
خواهد کرد رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز بعد از انقضاء مدت واخواهی 
قابل درخواست تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان و سپس ظرف 
مدت بیست روز بعد از انقضاء مهلت تجدید نظرخواهی قابل فرجام خواهی در 

دیوانعالی کشور است .
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – رضا قاسم پور. 

متن آگهی

سجاد  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  پیروآگهی   
وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  دهنو  اکبری 
شماره  پرونده  در   ۱۳۹۵/۷/۱۸ مورخ   ۹۵۰۹۹۷66۵66۰۰۰4۹ دادنامه 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   ۹۵۰۹۹۸66۹4۷۰۰۰۸۸
 ۸/۱۷4/6۰۱ پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹۵۱۰۰۹66۵66۰۰۳۰6
دادرسی و حق  پرداخت ۱۲۰/۰۰۰ریال هزینه  و  اصل خواسته  عنوان  به  ریال 
الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)۹۵/۰4/۵( لغایت وصول آن وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق 
محکوم له شرکت سایه سمن با )وکالت خانم سیده عاطفه طبائی( و نیم عشر 
دولتی شده اید ظرف ۱۰ روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 
مقررات  احکام طبق  اجرای  دایره  اینصورت  غیر  در  نمایید  اقدام  اجراییه  مفاد 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرائی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 16 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد – فریده نصرت پور.  

دادنامه

به تاریخ:۹۵/۱۰/۸       کالسه پرونده:۹۵/۷۹۵              شماره دادنامه: ۹۵/6۲6 
مرجع رسیدگی: شعبه ۸ شورای حل اختالف بوشهر 

هاللی،  خ  بوشهر-  آدرس:  به  نمکی  فرزند  سنگری  باستانی  غالمرضا  خواهان: 
کوچه تالش ۱4، ایزوگام باستانی

خواندگان: مصطفی محمد پور به آدرس: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه به مبلغ ۱4/۰۰۰/۰۰۰ ریال

العاده جلسه شعبه ۸ شورای حل  فوق  وقت  در  تاریخ ۹۵/۱۰/۸  به  گردشکار: 
امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه ۹۵/۵۰۸  اختالف بوشهر به تصدی 
تحت نظر است. قاضی شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ومالحظه نظریه 
و  شرف  و  وجدان  بر  تکیه  با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضاء  مشورتی 

استعانت از پروردگار متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا- در خصوص دعوی غالمرضا باستانی فرزند نمکی به طرفیت 
پور بخواسته مطالبه وجه و هزینه دادرسی و خسارت  خوانده مصطفی محمد 
)فیش  عادی  رسید  بموجب  است  مدعی  خواهان  که  بدین شرح  تادیه،  تاخیر 
واریزی( موجود در پرونده مبلغ فوق را اشتباها از طریق عابر بانک به حساب 
خوانده واریز نموده و با توجه به امتناع  از پرداخت بدهی تقاضای صدور حکم 
رسیدگی  وقت  قانونی  ابالغ  علیرغم  دعوی  خوانده  است  نموده  فوق  شرح  به 
ذمه  برائت  بر  دال  مدرکی  یا  الیحه  و  ننموده  شرکت  مذکور  جلسه  در  لکن 
از  ماخوذه  استعالم  اوال:  اینکه  به  توجه  با  بنابراین  است  ننموده  ارائه  خویش 
به حکم ظاهر هر کس  ثانیا:  باشد  می  ادعای خواهان  با  منطبق  مربوط  بانک 
بی آنکه مقروض باشد مالی به دیگری بدهد ظهور در عدم تبرع دارد و به حکم 
ماده ۲6۵ قانون مدنی می تواند استرداد کند بنابراین با توجه به موارد فوق و 
عدم هر گونه دفاع خوانده لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و 
مستندا به ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف و ماده ۲6۵ قانون مدنی و مواد 
۵۲۲و۵۱۹و۵۱۵و۱۹۸ قانون آئیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱4/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ دادخواست یعنی مورخه ۹۵/۸/۱۹ لغایت وصول محکوم به که توسط 
رای  نماید  می  واعالم  صادر  خواهان  در حق  گردد  می  محاسبه  احکام  اجرای 
صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
پس از آن ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

بوشهر می باشد.
قاضی شورای حل اختالف بوشهر- حیدر حسین پور

آگهی مفقودی 
برگ سبز ماشین سواری پژو مدل ۱۳۹۲ به شماره شهربانی ۸۲-۲۳۹ص۷۳ و 
 NAAN۰۱CA4DH۹۰۹۸۸۲ ۱۲4 و شماره شاسیK۰۳۲۲۳۲۲ شماره موتور

به نام سید رستم موسویان مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

متن آگهی 
در خصوص دعوی آقای میرمحمد صفرزاده بطرفیت خانم سارا طالشی با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده جهت رسیدگی در تاریخ ۹6/۱/۱6راس ساعت 

۰۹:۰۰ در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 

)ره( شهرستان خرم آباد –محسن چگنی. 

برگ اخطاریه

اکبر       پدر:علی  المکان     محل:مجهول  محمود          شونده:  اخطار  نام 
شهرت:رضائیان       محل حضور:شورای حل اختالف      شعبه : دوم    وقت 

حضور:۹6،۱،۲۰    ساعت: ۱۰ 
علت حضور:در خصوص دادخواست افشار محمدی بطرفیت شما بخواسته الزام به 
انتقال سند تراکتور در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گیالن غرب

اردوی تیم والیبال جوانان از ۱4 اسفند 
آغاز می شود

نخستین اردوی انتخابی تیم والیبال زیر ۲۱ سال ایران از ۱4 
بهمن ماه با حضور ۳۵ بازیکن آغاز می شود.

زیر ۲۱  مردان  قهرمانی  والیبال  های  رقابت  ایرنا،  گزارش  به 
سال جهان از دوم تا یازدهم تیر سال ۹6 به میزبانی شهرهای 
»موراویایی جنوبی« و »برنو« کشور جمهوری چک برگزار می 
شود و تیم والیبال جوانان ایران با کسب مقام نایب قهرمانی 
سال ۲۰۱6 آسیا در رقابت های چین تایپه، مجوز حضور در 

رقابت های جهانی سال ۲۰۱۷ را به دست آورد.
اردوی انتخابی تیم والیبال زیر ۲۱ سال )جوانان( از ۱4 تا ۲4 

اسفند در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.
بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال جوانان برای نخستین 
اردوی انتخابی این تیم ۳۵ بازیکن را دعوت کرد که فهرست 

این افراد به قرار زیر است:
پاسور: جواد کریمی، علی رمضانی، امیر عباس مرادی، میالد 

حسن لو، حسین گنگرج و مصطفی خلیلی.
 ، اسفندیار  امیرحسین  مسافر،  اسماعیل  قدرتی:  دریافت 
علیرضا  رحمانی،  حامد  صالحی،  میثم  فرهادی،  امیرحسن 
جواد  محمد  موسوی،  میربابک  والیی،  اکبر  تهرانی،  صفایی 

حیدری، شایان شاهسوند، امیر قربانی و آرمین افشین فر.
رسول  یلی،  پوریا  رسولی،  محمود  رنجبر،  سعید  پاسور:  قطر 

آقچه لی.
زاده،  برات  سهیل  طرقی،  براتی  بیرن  نودوزپور،  پوریا  لیبرو: 

اسماعیل طالبی خامنه.
دفاع وسط: علی اصغر مجرد، طیب عینی ثمرین، سینا بوداقی، 
پور، محمد کاظم غفاری، مهراب ملکی سرخی،  علی یوسف 

امیر ثمینی، مهدی لطفی و توحید صمدی.

لیگ برتر فوتسال زنان

تداوم صدرنشینی شرکت ملی حفاری

تیم فوتسال زنان شرکت ملی حفاری در هفته بیست و دوم 
لیگ برتر باشگاه های کشور با برتری مقابل شهرداری رشت 

به صدرنشینی خود تداوم بخشید.
برتر فوتسال زنان  ایرنا، هفته بیست و دوم لیگ  به گزارش 
باشگاه های کشور دیروز با برگزاری چهار دیدار در شهرهای 
ملی  شرکت  دیدار  مهمترین  در  که  شد  پیگیری  مختلف 

حفاری با سه گل برابر شهرداری رشت به برتری رسید.
های  باشگاه  زنان  فوتسال  برتر  لیگ  رده بندی  جدول  در 
آزاد اسالمی و پاالیش  کشور، شرکت ملی حفاری، دانشگاه 

نفت آبادان رده های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
نتایج هفته ۲۲ لیگ برتر فوتسال از این قرار است:

دانشگاه آزاد تهران ۱۳ - سپاهان اصفهان صفر
کارا شیراز 4 - دختران کویر کرمان ۲

ملی حفاری ایران ۳ - شهرداری رشت صفر
سایپا تهران ۲ - پاالیش نفت آبادان ۸

می رشت سپیدرود ۷ - استقالل ساری ۲

با شرکت تیراندازان ایرانی

رقابت های جام جهانی تیراندازی 
در هند آغاز شد

سال  در  تیراندازی  جهانی  جام  های  رقابت  نخستین 
۲۰۱۷ روز جمعه با شرکت 4۵۲ ورزشکار از 4۹ کشور 

جهان در دهلی نو آغاز شد.
نجمه  مسابقات   این  روز  نخستین  ایرنا،در  گزارش  به 
حسین  و   نوروزیان   پوریا    ، احمدی  الهه  خدمتی،  
باقری  چهار تیرانداز ایرانی رشته تفنگ، مسابقات خود 

را در رشته ۱۰ متر آغاز می کنند.
الهه  شامل  تیرانداز  هشت  با  ایران  تیراندازی  کاروان 
احمدی، نجمه خدمتی، حسین باقری،  پوریا نوروزیان  
در رشته تفنگ و  گلنوش سبقت الهی، الهام هریجانی 
، محمد احمدی  و  وحید گل خندان  در رشته تپانچه 
به این رقابت ها اعزام شده است. سکینه خدابنده  لو،  
ابراهیم اینانلو  و  مصطفی احمدی  نیز به عنوان مربی 

دراین رقابت ها شرکت کرده اند.
رشته  در  کشورمان  تیرانداز  مردان  و  زنان  است  قرار 
تفنگ بادی، سه وضعیت و تپانچه ۵۰ متر و همچنین 

رقابت های میکس شرکت کنند.

اسطوره بسکتبال چین 
رئیس فدراسیون شد

ستاره  و  چین  بسکتبال  اسطوره  مینگ«  » یائو 
ای  حرفه  لیگ  در  راکتس«  »هیوستون  تیم  سابق 
فدراسیون  رئیس  عنوان  به  آمریکا،  »ان بی ای« 

بسکتبال این کشور منصوب شد.
به گزارش ایرنا، اینکه چین موفق ترین ورزشکار این 
رشته محبوب و پرطرفدار در این کشور را به عنوان 
رئیس فدراسیون انتخاب کرده است نشان می دهد 
رشته  تا  دارد  تالش  فوتبال  همچون  کشور  این  که 

بسکتبال را نیز به طور گسترده توسعه دهد.
بر عهده می گیرد که  را  او حاال ریاست فدراسیونی 
هم بر لیگ های حرفه ای بسکتبال این کشور نظارت 
و مدیریت می کند و هم بسکتبال چین در خارج از 

کشور را در اختیار دارد.
این انتخاب را کنگره ملی فدراسیون بسکتبال چین 
رسانه  در  قبل  مدتی  از  که  داد  انجام  شرایطی  در 
های گروهی چین مطرح شده بود که بسکتبالیست 
معروف ۲ متر و ۲۹ سانتیمتری کشور، اصلی ترین 

گزینه ریاست فدراسیون بسکتبال است.
سرویس خبری »چاینا تاون« روز جمعه در تازه ترین 
گزارش خود آورده است که »یائو مینگ« ۳6 ساله از 
هفته آینده در محل کار جدید خود حاضر می شود 
تا رهبری و هدایت بسکتبال چین را بر عهده بگیرد.

خبــرخبــر

تیـم تراکتورسـازی تبریـز در دیـدار معوقه 
از هفتـه بیسـت و دوم لیـگ برتـر فوتبـال 
باشـگاه های کشـور با گل دقیقـه ۸۹ فرزاد 
مقابـل سـیاه  امتیـاز حسـاس  حاتمـی ۳ 
تـا  کـرد  آن خـود  از  را  مشـهد  جامـگان 
همچنـان در کـورس قهرمانی باقـی بماند.

دیـدار معوقـه تیـم هـای سـیاه جامـگان 
هفتـه  از  تبریـز  تراکتورسـازی  و  مشـهد 
۲۲ لیـگ برتـر فوتبال باشـگاه های کشـور 
در   ۱4:۳۰ سـاعت  از   - جمعـه   - دیـروز 
ورزشـگاه ثامـن مشـهد بـا قضاوت اشـکان 
و  ایلـدروم  علیرضـا  و کمـک  خورشـیدی 

علـی اکبـر عظیـم پـور آغـاز شـد.
با  دیدار  این  در  تراکتورسازی  فوتبال  تیم 
 44 با  تا  رسید  پیروزی  به   ۱ بر   ۲ نتیجه 

امتیاز و با 6 امتیاز کمتر از پرسپولیس، در 
کورس قهرمانی باقی بماند.

حسین بادامکی در دقیقه ۲۷ تنها گل سیاه 
جامگان را به ثمر رساند و محمدرضا مهدی 
زاده در دقیقه 4۵ و فرزاد حاتمی در دقیقه 
۸۹ گل های تراکتورسازی تبریز را به ثمر 

رساندند.
لیگ  در  خوبی  وضعیت  که  جامگان  سیاه 
 ۱۷ همان  با  و  شکست  این  با  ندارد  برتر 
امتیاز در رده پانزدهم لیگ برتر باقی ماند.

از  ابراهیمی  محمد  و  نوری  محمد 
زرد  کارت  داور  از  نیز  تبریز  تراکتورسازی 

دریافت کردند.
سیاه جامگان: محمد ناصری، رضا شربتی، 
محمدرضا خانزاده، میثم حسینی، حسین 

سیف  ا...  روح  افراسیابی،  ساالر  بادامکی، 
یرکوویچ،  گوران  آذرپاد،  محسن  اللهی، 

میالد میداوودی و علیرضا جلیلی
سعید  اخباری،  محمدرضا  تراکتورسازی: 
آقایی )۷6 مهدی شریفی(، خالد شفیعی، 

ایرانپوریان،  محمد  محمدی،  هادی 
کیانی،  مهدی  زاده،  مهدی  محمدرضا 
 ۳۷( گودرزی  شهرام  ابراهیمی،  محمد 
فرزاد حاتمی(، کرار جاسم محمد و لوسیانو 

ادینهو )۵۷ محمد نوری(

پیروزی تراکتورسازی در دقایق پایانی

سرمربی تیم بسکتبال پاالیش نفت آبادان 
پس از پیروزی برابر نیروی زمینی تهران 
فرصت  حریف  تیم  بازی  این  در  گفت: 
نیمکت  بازیکنان  از  استفاده  برای  خوبی 

نشین به ما داد.
جمع  در  پنجشنبه  عصر  سامری  هماد 
خبرنگاران افزود:بازی بسیار خوبی انجام دادیم 
و در بیشتر وقت بازی، تیم برتر میدان بودیم.

از لحاظ  وی در ادامه اظهار کرد: این بازی 
کیفی یکی از بهترین بازی های لیگ برتر بود 

و تماشاگران از دیدن این بازی لذت بردند.
سرمربی تیم پاالیش نفت گفت: در حمله 
و دفاع ما عملکرد خوبی ارائه دادیم و کمتر 

اشتباه کردیم. سامری تصریح کرد: تیم نیروی 
زمینی در این بازی به ما فرصت خوبی داد تا از 

بازیکنان نیمکت نشین استفاده کنیم.
بازیکنانم  و  تیم  بازی  نحوه  از  افزود:  وی 
روند  این  امیدواریم  و  دارم  کامل  رضایت 

همچنان ادامه داشته باشد.
سرمربی تیم بسکتبال نیروی زمینی تهران نیز 
گفت: بازی سنگینی پیش رو داشتیم زیرا با 

یک تیم قدرتمند مقابله کردیم.
تیم  شد:  خاطرنشان  اسالمی  محمدرضا 
پاالیش نفت آبادان خود را برای حضور در 
باشگاه های آسیا آماده می کند و در لیگ نیز 

بسیار خوب نتیجه گرفته است.
وی تصریح کرد: برابر تیمی به میدان رفتیم 
که حتی نیمکت نشینانش نیز دارای تجربه 

بازی بین المللی هستند.
سرمربی تیم نیروی زمینی تهران اظهار کرد: 
اول  نیمه  بر خالف  بازی  این  نیمه دوم  در 
عملکرد خوبی داشتیم ولی تیم پاالیش نفت 

با تجربه ای که داشت پیروز شد.
عصر  آبادان  نفت  پاالیش  بسکتبال  تیم 
پنجشنبه از هفته نخست دور سوم لیگ برتر 
کشور موفق شد در سالن ۱۷ شهریور آبادان 
۸۷ بر ۷۷ میهمانش نیروی زمینی تهران را 

شکست دهد.

دارنده مدال نقره المپیک ۲۰۱6 ریو در رشته 
کشتی آزاد گفت: توقع دوستداران کشتی به 
شدت از این رشته افزایش یافته و به همین 
در  باید  اصولی  ریزی  برنامه  یک  با  دلیل 
رقابت های پیش رو به عناوین برتر دست یابیم.

کمیل قاسمی افزود: کارها برای آینده بسیار 
سخت تر از قبل شده و توقع عالقمندان و 

مردم ایران از کشتی بیشتر شده است.
وی اظهار داشت: مسابقات سنگین و مهمی 
را پیش رو داریم و باید با یک برنامه ریزی 
علمی و اصولی بتوانیم در کشتی مقام خوبی 
کسب کنیم، چرا که کشتی در ایران ظرفیت 

بسیار باالیی دارد.
وی که مدال برنز المپیک ۲۰۱۲ لندن را 
پیروزی  در خصوص  دارد  کارنامه  در  نیز 
در  آمریکا  مقابل  آزاد  کشتی  ملی  تیم 
فینال جام جهانی در کرمانشاه خاطرنشان 
من  و  بود  تیمی  کار  قهرمانی  این  کرد: 
کردم.  تمام  را  دوستان  زحمات  فقط  هم 
به عنوان یکی از اعضای تیم، همانقدر به 
بودم،  سهیم  قهرمانی  این  در  بقیه  اندازه 
اما حساسیت مسابقه باعث شد که کار به 
دیدار آخر کشیده شود و خدا را شکر که 

شرمنده مردم نشدیم.
جام  برگزاری  خصوص  در  همچنین  وی 
گفت:  آبادان  در  فرنگی  کشتی  جهانی 

امیدوارم ملی پوشان کشتی فرنگی نیز کار 
ما را تکمیل کنند و بتوانند جام قهرمانی را 

در خانه نگه دارند.
چهل و پنجمین دوره جام جهانی کشتی آزاد 
روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه درسالن ورزشی 
امام خمینی )ره( کرمانشاه با حضور هشت 
تیم برتر جهان شامل ایران، روسیه، آمریکا، 
ترکیه، هند، مغولستان، گرجستان و جمهوری 
آذربایجان برگزار شد که تیم ایران در دیدار 
فینال ۵ بر ۳ آمریکا را شکست داد و برای 
ششمین مرتبه متوالی و در مجموع هشتمین 

مرتبه قهرمان شد. 
های  تیم  شد،  دوم  که  آمریکا  از  بعد 
جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز به ترتیب 

سوم و چهارم شدند. 

قاسمی: توقع دوستداران کشتی از این 
رشته به شدت افزایش یافته است

سرمربی تیم بسکتبال پاالیش نفت آبادان:

نیروی زمینی فرصت خوبی برای استفاده 
از نیمکت نشینان به ما داد
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تجدید آگهی مناقصه

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

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

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

 نوبت دوم

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

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

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

آگهی مزایده

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

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

شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

آگهی اجاره

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

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

شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

 نوبت دوم نوبت دوم
 نوبت دوم

حصر واثت 

آقای محمد کبیری  به شماره شناسنامه  ۹4۹4  به شرح دادخواست به کالسه 
۹۵۱۲۱۲/۳۵۲      از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عصمت ترازوئی  به شماره شناسنامه۵۹۵   در تاریخ 
آن مرحوم  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   ۸۸/6/6

منحصر است به:
 محمد کبیری ش ش ۹4۹4 ت ت ۱۳44 صادره از تهران پسر متوفی

اکبر کبیری ش ش ۲۸۹ ت ت ۱۳۳4 صادره از تهران پسر متوفی
اصغر کبیری ش ش ۷۳۹ ت ت ۱۳۳6 صادره از تهران پسر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده ۳6۱ 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.
 110/143446         دبیر  شعبه   352  شورای حل اختالف مجتمع شماره8   تهران

متن آگهی

آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  پیروآگهی   
وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  الوار  قبادی  رامین 
شماره  پرونده  در   ۱۳۹۵/۷/۱۹ مورخ   ۹۵۰۹۹۷66۵66۰۰۰۵4 دادنامه 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   ۹۵۰۹۹۸66۹4۷۰۰۰۸۷
۹۵۱۰۰۹66۵66۰۰۳۰۵ محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۱۹/۳۵۰/۰۰۰ 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت ۲۹۳/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ هر کدام از چک 
ها لغایت وصول آن وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له 
شرکت سایه سمن با )وکالت خانم سیده عاطفه طبائی( و نیم عشر دولتی شده 
اید ظرف ۱۰ روز از انتشار این آگهیمهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه 
اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرائی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 16 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد – فریده نصرت پور.  

حصر واثت 

آقای حسین ریاحی  به شماره شناسنامه  ۸۲۰۱  به شرح دادخواست به کالسه  
از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین    ۹۵۱۲4۹/۳6۵
تاریخ   در    ۱۲ شناسنامه  شماره  به  ریاحی  عضنفر  شادروان   که  داده  توضیح 
۹۵/۱۱/۷    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
 مولود حیدری ش  ش۱۰۰۰ ت ت ۱۳۲۱ صادره از نور همسر 

زهره ریاحی ش  ش۱۰۰۸ ت ت ۱۳۵4 صادره از تهران دختر متوفی
عبداله ریاحی ش ش ۲6۵۷ ت ت ۱۳۵۰ صادره از تهران پسر متوفی
حسین ریاحی ش ش ۸۲۰۱ ت ت ۱۳۵6 صادره از تهران پسر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده ۳6۱ 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.
 110/143448         دبیر  شعبه  365   شورای حل اختالف مجتمع شماره 8  تهران

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه۹۵۰۹۹۸6۱۱۰۷۰۰۱۱۷شعبه4دادگاه  پرونده 
اژدری  عباس  شماره۹۵۰۹۹۷6۱۱۰۷۰۱۳44-خواهان:آقای  نهایی  اهوازتصمیم 
استان  نشانی  به  فرزندادریس  حبیبی  سعدی  آقای  باوکالت  فرزندقاسم  پاک 
بانمای  خیام-ساختمان4-طبقه  خرمشهر-خرمشهر-خیابان  خوزستان-شهرستان 
زاده  امیرکاکلی  حبیبی-خوانده:آقای  سعدی  دوم-دفتروکالت  کامپوزیت-طبقه 
اهواز-اهواز-پادادشهر-خیابان  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  فرزندمحمدبه 
ها:۱- خوزستان-خواسته  امیرآرتین  پخش  غربی-پالک4۷-شرکت  سیزدهم 
تاخیرتادیه.                                                                                                                                       خسارت  دادرسی۳-مطالبه  خسارت  چک۲-مطالبه  وجه  مطالبه 
                                                                                                                                                رای 
دادگاه -درخصوص دعوی آقای عباس اژدری پاک فرزندقاسم وباوکالت آقای سعدی 
وتقاضای مطالبه  فرزندمحمدوبخواسته  زاده  امیرکاکلی  آقای  وبه طرفیت  حبیبی 
مبلغ هشتصدوپنجاه وسه میلیون دویست وبیست وچهارهزارویکصدوسی ودوریال 
وجه4فقره چک به شماره های۵4۰۳۸۷6و۵4۰۳۸۷۷و۵۳۹۳۲۰۵ و۵۳۹۹۲۰6عهده 
بانک توسعه تعاون بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم ازهزینه دادرسی وحق الوکاله 
وکیل وتاخیرتادیه لغایت اجرای حکم قطعی،دادگاه وباتوجه به رونوشت مصدق چک 
ها وگواهی عدم پرداخت بانک محال الیه مستنددعوی به شماره های مذکورعهده 
بانک توسعه تعاون وامضاء خوانده درذیل آن که توسط بانک مربوطه گواهی شده است 
ونظربه اینکه خوانده درجلسه دادرسی حاضرنشده ودلیلی ومدرکی دال برپرداخت 
مافی الذمه خودویاابراء ذمه خودارائه ننموده اندومنکرصدورمستندابزاری خواهان نشده 
اندلذادعوی خواهان رامقرون به صحت تشخیص وبه استنادمواده۳۱۰و۳۱۳ ۳۲۰قانون 
تجارت وتبصره الحاقی به ماده۲قانون صدورچک ومواد۱۹۸و ۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتصدوپنجاه وسه 
میلیون دویست وبیست وچهارهزارویکصدوسی ودوریال بابت اصل خواسته وهمچنین 
به پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی ونیزخسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم 
اعالمی بانک مرکزی درحق خواهان واعالم می نمایدرای صادره غیابی وظرف مهلت 
بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین مرجع وظرف مهلت بیست روزپس ازآن 

قابل اعتراض وتجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان خوزستان است.      
رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی اهواز-علیرضاعبادی نیا

حصر واثت 
آقای   ژاله اکرادلو به شماره شناسنامه   ۸۰۸ به شرح دادخواست به کالسه 
از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین    ۹۵۰۷۳۲/۳۵۲
توضیح داده که شادروان  میثم شاملو  به شماره شناسنامه ۳44۰  در تاریخ  
۹4/۳/۵    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
 ژاله اکراد لو ش ش ۰۰۵۰۲۱۷۲۸۳ ت ت ۱۳۳۵ صادره از تهران مادر 
حسین شاملو ش ش ۰۰4۱۵۸۸۱۳4 ت ت ۱۳۲۸ صادره از تهران پدر 

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده ۳6۱ 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.
 110/143444         دبیر  شعبه  352   شورای حل اختالف مجتمع شماره8   تهران

آگهی
آقای۱- طرفیت  به  دادخواست  فرزندحویف  مذهورباوی  آقای  خواهان 

نیکنام  فرزندعبدالکریم۳-مصطفی  فرزندعبدالکریم۲-احمدنیکنام  محمدنیکنام 
فرزندعبدالکریم4-محمدرضانیکنام فرزندعبدالکریم به خواسته تنفیذمبایعه نامه 
به کالسه۹۵۰۹۹۸6۱۵۹۱۰۰۸۹۰  تقدیم دادگاه شهرستان شادگان نموده که 
مورخه۱۳۹6/۱/۳۰ساعت۹صبح  رسیدگی  گردیده،وقت  وبایگانی۹۵۰۹۰4ثبت 
وبه  بودن خوانده ودرخواست خواهان  المکان  به علت مجهول  تعیین شده که 
درامورمدنی  وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  تجویزماده۷۳قانون 
می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی  نوبت  یک  مراتب  ودستوردادگاه 
شودتاخواندگان پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
مقررفوق  ودروقت  رادریافت  وضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  کامل خود  نشانی 

جهت رسیدگی حاضرگردند.
عبدالقادرعساکره-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شادگان

آگهی 

ارائه خدمات  فاکتور  و  فروش  قرارداد  در  الطرفین  مرضی  داور  انتخاب  به  نظر 
مورخ ۱۳۹۵/۳/۲4 فی مابین آقایان احمد یداللهی پور و علی جنادله و نظر به 
درخواست صدور رای داوری از طرف آقای احمد یداللهی پور مبنی بر صدور رای 
به محکومیت علی جنادله به پرداخت مبلغ ۳۱/۰6۰/۰۰۰ ریال بابت اصل بدهی 
فاکتور موصوف و پرداخت مبلغ ۱۳6/664/۰۰۰ ریال بابت خسارت عدم انجام 
تعهد به مدت ۲۲۰ روز مطابق با بند ۲ تراضی شده در فاکتور صدر الذکر بدین 
وسیله به آقای علی جنادله به شماره ملی ۱۷۵۱۹۹۸6۷۳ ابالغ می گردد در 
تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی به آدرس خرم آباد –جاده 
یابند  یداللهی حضور  )ع(گاراژ  ابوالفضل  سپاه  پادگان ۵۷  از  –باالتر  کمربندی 

.عدم حضور مانع از رسیدگی داور بنا بر تراضی و توافق طرفین قطعی است 
داور قرارداد –اسد یداللهی پور

تقدیر استاندار از آبفاي البرز
استاندار از آبفاي البرز بخاطر خدمات رساني گسترده 

ومدیریت جهادي طي سه سال اخیر تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومي آبفاي البرز، مهندس طهایي 
اقتصاد  فرماندهي  ستاد  ي  درجلسه  البرز  استاندار 
مقاومتي استان اظهارداشت: مجموعه اقدامات فني و 
مهندسي،عمراني و مدیریتي که آبفاي البرز طي سه 
سال اخیر صورت داد، باعث شد که با وجود مشکالت 
کم آبي و رشد جمعیت شهري دراین استان، با قطع 
آب مواجه نشویم که دراین راستا پیگیریهاي آبفاي البرز 
براي به ثمر رسیدن سهمیه هاي تخصیصي منابع تامین 

آب بسیار موثر بوده است.
استاندار البرز با اشاره به نقش کارساز مدیریت جهادي 
ودرنتیجه اجراي طرح هاي بزرگ درکوتاه ترین زمان 
وکمترین هزینه درسال اقتصاد مقاومتي توسط آبفاي 
البرز و سایر دستگاههاي اجرایي خواستار انعکاس و 
بازنمایي بیشتر مجموعه فعالیتهاي این دستگاهها به 

مردم شریف استان شد.

تجهیز مناطق عملیاتی نفت و گاز 

کارون به درمانگاه های صنعتی
با راه اندازی درمانگاه های صنعتی واحد پاالیشگاه 
شیرین سازی گاز و مجتمع صنعتی شماره ۳ اهواز، 
بهره  شرکت  شهر  از  خارج  عملیاتی  مناطق  کلیه 

برداری نفت و گاز کارون به درمانگاه مجهز شدند. 
به گزارش روابط عمومی، مدیر خدمات شرکت بهره 
برداری نفت و گاز کارون در تشریح این خبر، گفت: 
پس از راه اندازی درمانگاه های صنعتی مجتمع های 
آبتیمور و منصوری در سال گذشته، طرح بازسازی و 
راه اندازی درمانگاه های پاالیشگاه شیرین سازی گاز 
و مجتمع صنعتی شماره ۳ اهواز نیز در دستور گار 

قرار گرفت. 
سیامک نریمیسا، گفت: با توجه به وجود گاز هیدروژن 
سولفوره با غلظت باال در پاالیشگاه شیرین سازی گاز، 
به منظور حفظ سالمت کارکنان و همچنین موجود 
بودن ساختمان درمانگاه، عملیات بهسازی درمانگاه 
هفتاد  و  میلیارد  یک  هزینه  برآورد  با  کارخانه  این 

میلیون ریال انجام و به لوازم درمانگاهي تجهیز شد. 
وی، افزود: همچنین درمانگاه مجتمع صنعتی شماره ۳ 
اهواز نیز نیاز به بهسازی و توسعه داشت که با اختصاص 
یک میلیارد و ۹۰ میلیون ریال، این پروژه نیز انجام شد 

و هم اکنون در آستانه راه اندازی قرار دارد. 
نریمیسا، با اشاره به اینکه، این درمانگاه ها بر اساس 
کادر  مشاوره ي  با  و  درمانگاهی  رایج  استانداردهای 
پزشکي سازمان بهداشت و درمان راه اندازی شده اند، 
ادامه داد: درمانگاه ها به کلیه لوازم اورژانسی از جمله 
دستگاه DC شوک، دستگاه اکسیژن ساز، دستگاه 
 ECG فشار سنج، ترازوی قد و وزن، دستگاه نوار قلب
ملزومات  سایر  و  الرنگوسکوپ  متعلقات،  همراه  به 
تجهیز شده و عالوه بر آن یک دستگاه آمبوالنس در 

این درمانگاه ها مستقر هستند . 

مناطق نفت  خیز جنوب و گروه مپنا تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند

پنجمین تفاهم   نامه و قرارداد محرمانگی مبتنی بر چارچوب قراردادی 
شرکت ملی مناطق نفت  خیز جنوب، بین این شرکت و گروه مپنا امضا 

شد.
 به گزارش روابط عمومی، این تفاهم   نامه و قرارداد محرمانگی با هدف 
مطالعه سه میدان کرنج )مخازن آسماری، پابده و خامی(، پارسی )مخزن 
آسماری( و رگ سفید )مخازن آسماری، بنگستان و خامی(،   بین حمید 
دریس مدیر امور فنی  شرکت ملی مناطق نفت  خیز جنوب و عباس علی 

آبادی مدیرعامل گروه مپنا در اهواز امضا و مبادله شد.
این تفاهم نامه بر اساس مدل قراردادی پیشنهادی شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب که به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران 
رسیده است منعقد شد و طی آن گروه مپنا متعهد شده است در مدت 
زمان حداکثر 6 ماه طرح پیشنهادی خود را برای توسعه این میادین ارائه 
نماید.شرکت ملی مناطق نفت  خیز جنوب، تا کنون برای توسعه 4 میدان 
کرنج، پارسی، رگ سفید و شادگان با شرکت های پرگس، شلمبرژه، 
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا و شرکت توسعه انرژی نفت نوین کیش 

)تنکو( تفاهم نامه همکاری امضا کرده است.

خطر رانش در 40 هزار هکتار از عرصه های 
منابع طبیعی گیالن

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن گفت: ۱۰۰ هزار هکتار 
از حوضه های آبخیز گیالن در زمینه رانش و لغزش حالت بحرانی 

دارد که 4۰ هزار هکتار در معرض خطر است.
داود زارع در کارگاه آموزشی »همیار طبیعت باشیم«، با اشاره به 
وسعت ۱ میلیون و ۱۷ هزار هکتاری عرصه های منابع طبیعی گیالن، 
اظهار کرد: گیالن ۵64 هزار هکتار جنگل و ۲۲4 هزار هکتار مرتع 
در کنار اراضی ساحلی و جلگه ای دارد که در اختیار حافظان انفال 
است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن تعداد حوضه های 
افزود:  و  دانست  را ۵۲ حوضه  براساس طرج جاماب  استان  آبخیز 
این حوضه ها در غرب، شرق، مرکزی و سپیدرود تقسیم شده است.
جنگلی  های  عرصه  از  برداشت  درصدی سطح   ۸۰ کاهش  از  وی 
و  مراتع  رویکرد سازمان جنگل ها،  کرد:  تصریح  و  داد  استان خبر 
در  و چندمنظوره  یکپارچه  مدیریت  برنامه های  اجرای  آبخیزداری 
اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  است.این  جنگل  تنفس  طرح  راستای 
مدیریت چند منظوره جنگل به دنبال توانمندسازی جوامع محلی 
از عرصه هاست، عنوان  و جنگل نشین در کنار حفاظت و صیانت 
کرد: میزان بارندگی در استان گیالن دارای وضعیت مناسبی است 
طبیعی،  منابع  پایداری  به  سطحی  های  آب  و  باران  مدیریت  لذا 
آب و خاک و آبخوانداری کمک می کند.زارع بر لزوم ذخیره سازی 
حداکثری آب های سطحی و روان آبها تاکید کرد و گفت: با مدیریت 
آب های سطحی می توانیم در هر هکتار ۵۰۰ مترمکعب آب ذخیره 

کنیم که در نهایت موجب کاهش 6,۵ تنی رسوبات می شود.
اقدامات  به  اشاره  با  گیالن  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
موثر این اداره کل در حوضه های آبخیز برای جلوگیری از سیل، 
خاطرنشان کرد: عملیات های مکانیکی، بیولوژی و بیومکانیکی در 
انجام شده است.  اکثر حوضه های در معرض خطر رانش و لغزش 
در گیالن ۱۰۰ هزار هکتار از حوضه های آبخیز در زمینه رانش و 
لغزش حالت بحرانی دارد که 4۰ هزار هکتار در معرض خطر است.

خبر خبر

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد: از این 
پس در هیچ کدام از بنادر مسافری که تحت مالکیت 
نمی  ارایه  بندری  ندارد، خدمات  قرار  بنادر  سازمان 
دهیم و صرفا به ایفای نقش حاکمیتی در حوزه دریایی 

خواهیم پرداخت.
به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، »اله مراد عفیفی پور« 
در دومین نشست کمیته حمل و نقل دریایی استان 
هرمزگان ویژه ساماندهی سفرهای دریایی نوروز۹6 که 
در بندر شهید حقانی برگزار شد، اظهار داشت: همه 
دستگاه ها عالوه بر انجام تکالیف قانونی، باید در عمل 
به مسؤولیت های اجتماعی خود نیز همت کنند.وی 
ارایه خدمات به مردم در بنادر مسافری را بخشی از 
مسولیت اجتماعی سازمان بنادر دانست و افزود: بندر 
شهید حقانی به عنوان بزرگترین پایانه مسافری دریایی 
کشور از جمله بنادر تحت تملک سازمان بنادر است که 
در آن، روزانه به ۱6 هزار نفر مسافر به صورت میانگین 

خدمات ارایه می شود.
عفیفی پور بر لزوم خدمات رسانی به مردم در فضایی 
ایمن، صیانت از محیط زیست دریایی، رعایت ضوابط 
بهداشتی و درمانی و همچنین ایجاد محیط بصری 

زیبا در بنادر مسافری تأکید کرد و گفت: در بازه زمانی 
بیست روزه اجرای طرح نوروزی سال ۹۵ ترابری حدود 
۵,۵ میلیون نفر سفر در استان هرمزگان به عنوان 
پایتخت سفرهای دریایی کشور بدون هیچ گونه سانحه 
دریایی ثبت شد و پیش بینی می شود این رقم در 
نوروز ۹6 بیش از ۵درصد افزایش یابد.مدیرکل بنادر 
و  حمل  کمیته  ریاست  که  هرمزگان  دریانوردی  و 
نقل دریایی ستاد خدمات سفر استان را نیز عهده دار 
است، با اشاره به پرهیز دستگاه ها از تداخل وظایف، 
ایمنی و امنیت تفاوت وجود  گفت: بین دو مفهوم 
دارد؛ سازمان بنادر در مباحث ایمنی سفرهای دریایی 
مسؤولیت و تکلیف قانونی دارد. وی اضافه کرد: سازمان 
بنادر به عنوان مرجع دریایی کشور طبق مقررات ملی 
و کنوانسیون های بین المللی وظیفه نظارت بر رعایت 
و اجرای استانداردها در شناورها و فعالیت های دریایی 
را بر عهده دارد.عفیفی پور با بیان این مطلب که مالکین 
بنادر باید خدمات مورد نیاز مشتریان خود را ارایه دهند، 
تأکید کرد: از این پس در هیچ کدام از بنادر مسافری که 
تحت مالکیت سازمان بنادر نیست، به هیچ وجه خدمات 
بندری ارایه نمی دهیم و صرفا به ایفای نقش حاکمیتی 

در حوزه دریایی خواهیم پرداخت.

رییس کمیته حمل و نقل دریایی ستاد خدمات سفر 
استان هرمزگان از فرمانداری های شهرهای ساحلی و 
جزایر خواست تا به عنوان نماینده عالی دولت در منطقه 
جغرافیایی خود در خصوص ارتقای کیفیت خدمات 
دستگاه های مسؤول با قاطعیت و اقتدار بیشتری عمل 
کنند.  این مقام مسؤول خطاب به شرکت های تعاونی 
شناورهای دریایی از الزامات قانونی بکارگیری نیروهای 
متخصص بر اساس شاخص های کیفی تعیین شده 
سخن به میان آورد و خاطرنشان کرد: باید در ایام 
تعطیالت نوروزی که بنادر مسافری پذیرای میلیون 
ها مسافر دریایی است، رعایت ساعات استاندارد کار 
و شیفت بندی فرماندهان و خدمه شناورها به صورت 
جدی مدنظر تعاونی ها قرار گیرد، زیرا عامل اصلی بروز 

بسیاری از حوادث، خطای انسانی است و خسارات آن 
نیز جبران ناپذیر خواهد بود.

عفیفی پور همچنین به ضرورت استقرار مهماندار زن 
بر روی شناورها نیز اشاره کرد و در ادامه  سخنانش 
از تعاونی ها خواست تا برای تامین سهمیه سوخت 
شناورها با شرکت پخش فرآورده های نفتی نشست ها 

و مذاکرات مستمر داشته باشند. 
وی در پایان از فراهم شدن امکان فروش اینترنتی 
www. بلیت سفرهای دریایی با استفاده از سامانه
daryasafar.pmo.ir خبر داد و گفت:  عالوه بر 
این تالش هایی در حال انجام است تا با استفاده از 
اینترنت و اپلیکیشن های تلفن همراه از ایجاد صف و 

ازدحام در بنادر مسافری کاسته شود.

پرهیز از ارایه خدمات بندری
 در بنادر مسافری

استان  آگاهی  پلیس  البرز؛  ها–  استان  گروه 
از  منزل،  باند سارقان  اعضای  تصاویر  انتشار  با 
شهروندان درخواست کرد چنانچه اموال منزل 
است  رفته  سرقت  به  افراد  این  توسط  ها  آن 
جهت شناسایی اموال و طرح شکایت به پلیس 
آگاهی مراجعه کنند. سرهنگ »جواد صفایی« 
و  گفت  در  البرز   استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، با اعالم این 
از  منزل  هاي  وقوع سرقت  پي  در  گفت:  خبر 
از  نفر در شهرهای مختلف کشور  سوی چهار 
جمله »مشهد«، »ساری«، »قزوین«، »تهران«، 
»کرج« و »نظرآباد« پیگیری موضوع به منظور 
اداره  ماموران  کار  دستور  در  سارقان  شناسایي 
عملیات ویژه پلیس آگاهي استان البرزقرار گرفت.
وی افزود: بالفاصله با انجام اقدامات ویژه فني و 
اطالعاتي و پایش تصاویر دوربین های مداربسته 
در اطراف محل سرقت، هویت چهار نفر از سارقان 
شناسایی و با انجام تحقیقات گسترده میداني و 
مخفیگاه  گذشته،  هفته  چند  طي  اطالعاتي 
نامبردگان شناسایي شد .سرهنگ صفایی بیان 
داشت: ماموران پس از چندین روز تحت نظر 
قرار دادن تحرکات نامبردگان با هماهنگی مقام 
قضائي، متهمان را در یکی از استان های غربی 

کشور دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاه 
آن ها تعداد زیادي اموال مسروقه همچون طال و 

جواهرات متعلق به مالباختگان کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: با توجه 
افراد  از  باند  این  اعضای  سرقت  احتمال  به 
متعدد، بازپرس شعبه اول شهرستان »نظرآباد«  
دستور چاپ تصاویر بدون پوشش متهمان را در 
بنابراین  است،  کرده  صادر  جمعي  هاي  رسانه 
ماه  چند  در  ها  آن  منزل  که  شهروندانی  از 
افراد مورد سرقت قرار گرفته  این  اخیر توسط 
درخواست می شود تا جهت پیگیری شکایت 
خود به اداره عملیات ویژه پلیس آگاهي استان 
البرز واقع در »میدان طالقاني کرج ، بلوار تعاون« 
تلفن ۰۲6۲۱۸۷۲۹۰۰  شماره  با  یا  و  مراجعه 

تماس حاصل کنند.

درخواست پلیس آگاهی البرز از شهروندان: 

سارقان منزل را شناسایی کنید
در  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
استان اردبیل مردمی فهیم و کوشا داریم که 
در همه بخش ها دارای قهرمان هستند و در 
همین راستا استان اردبیل باید در تجارت با 

جمهوری آذربایجان پیشتاز باشد.
در  خبرنگاران  جمع  در  واعظی  محمود   
سرعین با بیان اینکه اقتصاد بخش غیرنفتی 
جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری  میان 
تصمیم  افزود:  می یابد،  افزایش  آذربایجان 
آن  به  ایران  در  که  آنچه  که  است  این  بر 
احتیاج داریم اولویت را به آذربایجان بدهیم 
باید  بستری  راستا  همین  در  که  برعکس،  و 
بتوانند  تا  شود  فراهم  خصوصی  بخش  برای 

فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه باید کاری کنیم که بخش 
خصوصی دو کشور از مشوق ها استفاده کنند، 
ویزا  صدور  راستا  همین  در  کرد:  تصریح 
تسهیل شده و تعرفه حمل و نقل به صورت 
تالش  باید  که  است  یافته  کاهش  چشمگیر 

کنیم این قبیل مشوق ها را افزایش دهیم.
اکنون در مساله حمل  اینکه  بیان  با  واعظی 
و نقل و گمرک و گردشگری تعامالت خوبی 

میان دو کشور حاکم است، خاطرنشان کرد: 
آغوش ما در جمهوری اسالمی ایران و بویژه 
آذربایجان  اهالی  حضور  برای  اردبیل  استان 
مراکز  از  استفاده  و  گردش  استراحت،  برای 

درمانی باز است.
اقتصادی  مشترک  کمیسیون  ایرانی  رئیس 
جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
باید  اردبیل  استان  تاکید کرد: در  آذربایجان 
اکر یک  تا  فراهم شود  بسیار خوبی  امکانات 
می کند،  سفر  استان  این  به  آذربایجانی  فرد 

احساس کند در خانه خودش است.
وی با بیان اینکه روابط کشاورزی دو کشور در 
یک سال گذشته پیشرفت خوبی داشته است، 
افزود: در استان اردبیل مردمی فهیم و کوشا 
قهرمان  دارای  بخش ها  همه  در  که  داریم 
هستند و در همین راستا استان اردبیل باید 
پیشتاز  آذربایجان  جمهوری  با  تجارت  در 
با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  باشد.وزیر 
بیان اینکه استان اردبیل دارای انواع و اقسام 
افزود:  است،  خدماتی  و  کشاوری  محصوالت 
زمین های  دارای  نیز  آذربایجان  جمهوری 
فراوانی در این خصوص برای همکاری است.

استان اردبیل در تجارت 
با جمهوری آذربایجان پیشتاز باشد
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شرکت تعاونی مهر شماره 2 کرج
آگهی دعوت مجمع-عمومی عادی )نوبت دوم(

باتوجه به عدم حد نصاب نوبت اول مورخ 95/12/02
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی )نوبت 
دوم( که راس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 95/12/16 در محل دفتر تعاونی واقع در مسجد امام 

رضا )ع( تشکیل می گردد، حضور بهم رسانید.
یادآوری می شود:

در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از 
سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی 

بیش از ..... عضو را بپذیرد.
همچنین برگه های نمایندگی مزبور با امضا یک نفر معتبر خواهد بود.

مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضا 
اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

دستورجلسه:
1-گزارش مشترک هیات تصفیه

2-تمدید فعالیت هیات تصفیه
رئیس هیات مدیره- ابراهیم رحمانی

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

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

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

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

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

ردیف

1

عنوان پروژه

اصالح ،بهسازي و 

ایمن سازي معابر 

اصلي شهر وحیدیه

مبلغ برآورد اولیه

50،800،000،000ریال

مبلغ تضمین بانکي جهت شرکت 

در مناقصه

2،216،000،000ریال

توضیحات

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

پروژه در قالب مصوبات پروژه هاي عمراني شهرداري نمي باشد . این پروژه شامل  
تعدیل  نمي باشد . 

حصر واثت 
الدین عباس پور  به شماره شناسنامه  ۱  به شرح دادخواست به  آقای محی 
کالسه  ۹۵۰۱۲۲۲/۳۵۲ از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان پری رخ احمد زاده برابر  به شماره شناسنامه  
۵۰ در تاریخ  ۹۵/۱۱/۱۰    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 محی الدین عباس پور کچی کاغی ش ش ۵۱۹۹6۸۱۹۲۳ ت ت ۱۳۲6 صادره 

از  کلیبر همسر 
لیال عباس پور کچی کاغی ش  ش۰۰۵۵۲۵۱4۱۲ ت ت ۱۳۵۰ صادره از تهران 

دختر متوفی
از  پور کچی کالغی ش  ش۰۰64۵4۳۹۰۰ ت ت ۱۳۵۹ صادره  شهال عباس 

تهران دختر متوفی
زهرا عباس پور کچی کاغی ش  ش۰۰۵۹۵4۰۲6۵ ت ت ۱۳۵۳ صادره ا زتهران 

دختر متوفی
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده ۳6۱ 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.
 110/143447         دبیر  شعبه    352 شورای حل اختالف مجتمع شماره8   تهران

حصر واثت 

آقای رزیک داودیان  به شماره شناسنامه ۳۱   به شرح دادخواست به کالسه 
و چنین  نموده  وراثت   گواهی حصر  درخواست  این  شعبه  از   ۹۵۱۱۸۷/۳6۵
توضیح داده که شادروان  توماس داودیان به شماره شناسنامه  ۱۷۸ در تاریخ 
۹۳/۷/۱۹     اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
 سیروس داودیان ش ش ۳۰ ت ت ۱۳۳۰ صادره از فریدونشهر پسر متوفی

هنریک داودیان ش ش ۱۰۰6 ت ت ۱۳4۵ صادره از فریدونشهر پسر متوفی
رزیک داودیان  ش ش۳۱ ت ت ۱۳۳۰ صادره از فریدونشهر فرزند متوفی
هایگانوش داودیان ش  ش۹۸۲ ت ت ۱۳44 صادره ا ز فریدونشهر فرزند 

نریمان داودیان ش ش ۹۰۷ ت ت ۱۳۳۳ صادره ا زفریدونشهر پسر متوفی
آندره داودیان ش ش ۵۰۹۹ ت ت ۱۳4۸ صادره از تهران فرزند 

جانی داودیان ش ش ۱۱4۰ ت ت ۱۳4۸ صادره از شمیران فرزند
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده ۳6۱ 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.
 110/143450         دبیر  شعبه  365   شورای حل اختالف مجتمع شماره 8  تهران

حصر واثت 

 خواهان رونوشت حصر وراثت مجید عبادی نیکجه به شرح دادخواست به کالسه 
۹۵۰۹۹۸۱۰۸۱۱۰۰۳۵۰  از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان  حمید عبادی نیگجه  در تاریخ  ۹۵/۱۰/۲۳  
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه 

است به:
 مجید عبادی نیگجه ش  ش۰۰۱۵6۲6۸4۹ ت ت ۱۳۷۱ صادره از تهران پسر 

متوفی
مریم عبادی نیگجه ش ش ۵۲۲۳ ت ت ۱۳6۰ صادره از تهران دختر متوفی

سولماز عبادی نیگجه ش  ش۸۸۹۹ ت ت ۱۳64 صادره از تهران دختر متوفی
نرگس عبادی نیگجه ش  ش۳۲4۹4 ت ت ۱۳6۷ صادره از تهران دختر متوفی
تهران  از  صادره   ۱۳۷۰ ت  ت   ۰۰۱۳۷۹۱۸۲6 ش  ش  نیگجه  عبادی  فاطمه 

دختر متوفی
گل تاج عبادی ش ش ۱۵ ت ت ۱۳4۱ صادره از میانه همسر متوفی
جمیله اصغر زاده ش ش ۸ ت ت ۱۳۱۱ صادره از میانه مادر متوفی

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

خواهد شد.
 110/143442         دبیر  شعبه 811  شورای حل اختالف مجتمع شماره 17   تهران

تاریخ رسیدگی -95/10/4

شماره پرونده -۹۵۰۵۵۵/۲۳۰4
مرجع رسیدگی شعبه ۲۳۰4 شورای حل اختالف شهید باهنر تهران 

خواهان-  ملوک غالمی    خوانده –  مجتبی بابایی    خواسته –مطالبه وجه   
الذکر  بطرفیت خوانده صدر  فوق  به خواسته  دادخواستی  – خواهان  گردشکار 
جری  و  فوق  کالسه  به  ثبت  و  شعبه  این  به  ارجاع  از  پس  که  داشته  تقدیم 
امضا کننده ذیل تشکیل  به تصدی  العاده مقرر  قانونی در وقت فوق  تشریفات 
است  با توجه به  محتویات پرونده پس از اخذ نظریه مشورتی مورخ ۹۵/۱۰/4   
اعضا محترم شعبه ۲۳۰4با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید.
مجتبی  بطرفیت  غالمی  ملوک  تقدیمی  دادخواست  خصوص  –در  شعبه  رای 
با  ریال  میلیون  یکصد  معادل  تومان  میلیون  ده  مبلغ  مطالبه  بخواسته  بابایی 
توضییح که خواهان  این  با  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  احستاب خسارات 
پیوست  عادی  رسید  موجب  به  خوانده  داشته  اظهار  تقدیمی  دادخواست  در 
 ۹۵/۳/۲۳ تاریخ  به  تومان  میلیون  ده  مبلغ  به  واریزی  فیش  و  دادخواست 
موضوع خواسته را به وی بدهکار می باشد و از پرداخت آن امتناع می نماید لذا 
محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعاست خوانده با وصف صحت ابالغ 
و جری تشریفات قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی که داللت 
ابراز  ابراز نداشته و دعوی خواهان و مدارک  نماید  ایشان  بر عدم اشتغال ذمه 
ایشان را مصون از هر گونه تعرضی باقی گذاشته است و از آنجائیکه هر گاه دین 
یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شود و اصل بر بقای آن است مگر خالف آن ثابت 
شود که در ما نحن فیه دالیل خالفی ارائه نشده و بر بقای دین یا استصحاب 
و  تشخیص  ثابت  و  صحت  به  مقرون  را  خواهان  دعوی  شعبه  لذا  و  شود  می 
مستندا به مواد ۱۹۸-۵۱۹-۵۱۵-۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب حکم بر محکومیت خوانده هب پرداخت مبلغ یکصد ملیون ریال بعنوان 
اصل دین و هزینه دادرسی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  وفق  طلب  وصول  لغایت   ۹۵/۷/۱۳ دادخواست 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و سپس با انقضا مهلت واخواهی ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی تهران می باشد.
110/143443   قاضی شعبه 2304 شورای حل اختالف تهران 

حصر واثت 

آقای غالمرضا صوفی  به شماره شناسنامه  ۳۷۳۲  به شرح دادخواست به کالسه 
و چنین  نموده  وراثت   گواهی حصر  درخواست  این  شعبه  از   ۹۵۱۲۱۸/۳6۵
توضیح داده که شادروان  معصومه صوفی  به شماره شناسنامه ۱۱۳  در تاریخ  
۹4/6/6    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
 غالمرضا صوفی ش ش ۳۷۳۲ ت ت ۱۳4۸ صادره از تهران همسر متوفی

فاطمه صوفی ش ش ۰۰۲6۲66۸6۵ ت ت ۱۳۸۷ صادره از تهران دختر متوفی
علیرضا صوفی ش ش ۰۰۲۱4۳۳۲۳۲ ت ت ۱۳۷۷ صادره از تهران پسر متوفی

پسر  تهران  از  صادره   ۱۳۸۰ ت  ت   ۰۰۲4۲۱۸۳6۷ صوفی ش ش  حمیدرضا 
متوفی

اشرف شهبازی ش ش ۲۰۷۲6 صادره از نهاوند ماشاا... 
منوچهر صوفی ش ش ۲۸6 صادره از نهاوند ف محمد یوسف 

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده ۳6۱ 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.
 110/143449         دبیر  شعبه   365  شورای حل اختالف مجتمع شماره 8  تهران

متن آگهی

وشهرسازی  مسکن  اداره  خواندگان  بطرفیت  دادخواستی  محمدشرفی  خواهان 
خرمشهروخدیجه خلیفه نجف وحمزه القاسمی وحسین القاسمی وحیدرالقاسمی 
دادگاه  تقدیم  صدورسندمالکیت  خواسته  به  القاسمی  وفاطمه  القاسمی  وعلی 
دادگاه حقوقی  به شعبه سوم  های حقوقی خرمشهرنموده که جهت رسیدگی 
خرمشهرواقع دراستان خوزستان شهرستان خرمشهرخیابان4۰متری سایت اداری 
کالسه۹۵۰۹۹۸6۱4۱۳۰۰۸۱۲ثبت  وبه  خرمشهرارجاع  شهرستان  دادگستری 
علت  است.به  شده  ۹6/۱/۱۹ساعت۱۰تعیین  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
القاسمی وحسین  مجهول المکان بودن خواندگان خدیجه خلیفه نجف وحمزه 
خواهان  ودرخواست  القاسمی  وفاطمه  القاسمی  وعلی  وحیدرالقاسمی  القاسمی 
وبه تجویزماده۷۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی 
می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی  نوبت  یک  مراتب  ودستوردادگاه 
شودتاخواندگان پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
مقررفوق  ودروقت  رادریافت  وضمائم  دادخواست  دوم  خودنسخه  کامل  نشانی 

جهت رسیدگی حاضرگردد.         شماره م.الف)۹/۱۱۷۹(
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جوادایمانیان

متن آگهی 
شهین  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  تبار  حیدر  سعید  شاکی   / خواهان 
دادگاه  تقدیم  البیع  ثمن  طلب  بابت  وجه  مطالبه  هواسته  به  شهسواری 
 ۵ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های 
خیابان  آباد  خرم  شهرستان  )ره(  خمینی  امام  مجتمع  اختالف  حل  شورای 
کالسه  به  و  ارجاع  لرستان  استان  کل  دادگستری  عدالت  میدان  )ره(  امام 
 ۱۳۹6/۱/۲۰ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵۰۹۹۸66۵۵۵۰۰۲۷۲
و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   ۱۰:۰۰ ساعت  و 
های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست 
یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  خوانده  تا  شود  می  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از 
نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع 
رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 

حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 5 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – مریم یوسفوند.

متن آگهی 

آگهی حضور مردان قنبری) مجهول المکان( جهت انجام و اجرای صیغه طالق 
با هزینه زوجه خانم شکوفه آزادی در  احتراما تقاضامند است یک فقره آگهی 
یکی از جراید کثیر االنتشار با متن زیر چاپ و پس از انتشار یک نسخه از آن را 

جهت درج در پرونده به این دفتر ارسال شود
کالسه  پرونده  و   ۹۵۰۹۹۷۸4۱۰4۰۰۹۱۵ شماره  دادنامه  اجرای  در 
به  سرپلذهاب  حقوقی  دوم  شعبه   ۲۱/۹/۹۵ بتاریخ   ۹۵۰۹۹۸۸4۱۰4۰۰۵4۸
استناد تبصره ماده ۳۵ قانون حمایت خانوده مصوب ۱۳۹۱ و ماده 6۳ آئین نامه 
اخطار  المکان(  فرزند خورشید)مجهول  قنبری  مردان  آقای  زوج  به  آن  اجرائی 
میشود حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی با حضور در دفتر 
عدم  گواهی  صدرور  خواهان  خواسته  به  باتوجه  سرپلذهاب   ۵۰ شماره  طالق 
امکان سازش به درخواست زوجه و صدور حکم طالق نسبت به جاری نمودن 
صیغه طالق همسرش خانم شکوفه آزادی اقدام نماید بدیهی است عدم حضور 

شما در مهلت مقرر اجرا و ثبت صیغه طالق را در بر خواهد داشت
محل حضور: دفتر طالق و ازدواج شماره ۷4/۵۰ سرپل ذهاب به آدرس خیابان 

شهید رجایی کوی ثبت
دفتر ازدواج و طالق شماره 50،74 سرپلذهاب سردفتر فریدون الماسی

اگهی مفقودی
برگ سبز و تائیدیه نقل و انتقال سواری پژو 4۰۵ مدل ۱۳۸۳ به شماره انتظامی 
شاسی  شماره  به  و   ۱۲4۸۳۰۳۷۵۵4 موتور  شماره  به  و  ۷۸-۸6۲ب۱۱  ایران 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  ولوکال  جانبراری  رحمت  سید  نام  به   ۸۳۰۱۷6۲۷

بابلاعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
برگ سبز پژو ۲۰6 مدل ۱۳۹۰ به شماره انتظامی ایران ۸۲-4۸۲م۱۳ و شماره 
موتور ۱4۱۹۰۰۷۱۹۳۵ و شماره شاسی NAAP۰۳ED۹CJ۵۵46۸۸ به نام 

رضا اکبرزاده کتابی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

برگزاری آموزش ارتقا سالمت اداری 
در شرکت برق خوزستان

سالمت  ارتقا  مبانی  و  اصول  آموزش  دوره 
برق  شرکت  در  فساد   با  مبارزه  و  اداری 

برگزارشد. خوزستان  ای  منطقه 
سالمت  ارتقا  مبانی  و  اصول  آموزشی  دوره 
اداری و مبارزه با فساد  در سالن اجتماعات 
منطقه  برق  شرکت  برق  شهدای  ساختمان 

برگزارشد. خوزستان  ای 
برق  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
صالحی  علی  محمد  خوزستان،  ای  منطقه 
های  پژوهش  محقق  و  دانشگاه  مدرس 
 : گفت  اداری  فساد  تعریف  در  مدیریتی 
کسب  برای  عمومی  قدرت  از  استفاده  به 
منافع  تاثیر  تحت  اداری،  خصوصی  منافع 
فساد  خانوادگی  عالیق  و  روابط  یا  شخصی 

شود. می  گفته  اداری 
اداری  فساد  بر  موثر  عوامل  داد:  ادامه  وی 
استانداردهای  به  نرسیدن  اقتصاد،  شامل 
شفافیت،  عدم  و  پیچیده  بروکراسی  جهانی، 
زیر نبود  بزرگنمایی،  اعتماد،   عدم 
مواد  به  اعتیاد  و  مناسب  های  ساخت   

هستند. مخدر 
فساد  با  مبارزه  کرد:  تصریح  صالحی 
جامع،  های  حل  راه  به  اتکا  با  باید  اداری 
طور  به  باید  و  باشد  مستمر  و  یافته  نظام 
را  فساد  های  ریشه  و  ها  علت  هم  همزمان 
مناسب  برخورد  متخلفان  با  هم  و  خشکاند 

شود. انجام 
شایان ذکر است قبل از شروع دوره، کیوان 
شرکت  انسانی  منابع  معاون  خورسند 
را  مطالبی  نیز  خوزستان  ای  منطقه  برق 
ها  دستورالعمل  قوانین،  رعایت  درخصوص 
ارتقا  و  حفظ  در  مشخص  های  وچارچوب 

داشت. بیان  حاضران  برای  اداری  سالمت 
که  آموزشی  دوره  این  در  است  گفتنی 
انسانی  نیروی  ریزی  دفتربرنامه  همت  به 
معاونان،  کلیه  شد،   برگزار  وآموزش 
کمیته  بازرسان  اعضایو  و  مدیران  مشاوران، 
که  مردم  از حقوق  صیانت  و  اداری  سالمت 

داشتند. حضور  بودند،  نفر   4۰

    در  سومین جلسه کارگروه آبفاي هرمزگان مطرح شد؛

رضایتمندی شهروندان در اهمیت حوزه 
کنترل کیفیت آب 

سومین جلسه کارگروه منطقه اي کنترل کیفیت آب منطقه ۵ 
کشور به میزباني آبفاي هرمزگان برگزار شد.

استان، »امین قصمي«  به گزارش روابط عمومي آب و فاضالب 
اهمیت  به  اشاره  با  نشست  این  در  هرمزگان  آبفاي  مدیرعامل 
با  گفت:  فاضالب،  و  آب  هاي  شرکت  آب  کیفیت  کنترل  حوزه 
سطح  باالرفتن  تبع  به  و  مردم  آگاهي  سطح  افزایش  به  توجه 
ما  آنان، شاخص هاي کیفي آب مد نظر جامعه هدف  انتظارات 
بوده که این موضوع نشان دهنده مسئولیت بیشتر و اهمیت کار 
این حوزه است.قصمي به کاهش نزوالت جوي و افزایش تقاضاي 
محیطي  زیست  هاي  آالینده  افزایش   : گفت  و  کرد  اشاره  آب 
پیش  هاي  چالش  جمله  از  نداریم،  ها  آن  روي  بر  کنترلي  که 
کیفیت  کنترل  واحد  نقش  و  اهمیت  تا  شده  سبب  که  روست 
آب دو چندان شود.در ادامه مدیر دفتر کنترل کیفیت آب آبفاي 
و فاضالب و  آزمایشگاه هاي آب  از وضعیت  نیز گزارشي  استان 
فعالیت این دفتر در استان ارائه کرد و گفت: تجهیز و راه اندازي 
آزمایشگاه هاي کنترل کیفیت آب و فاضالب از جمله مهمترین 
اقدامات این شرکت در راستاي بهبود و ارتقاء کنترل کیفیت و 

بهداشت آب استان بوده است.
آزمایشگاه آب شامل   ۱۱ در حال حاضر  افزود:  زارعي«  »پریسا 
ریزآالینده هاي آلي و معدني، میکروبي، فیزیکوشیمي و بیولوژي 
و  بیولوژي  باکتریولوژي،  شامل  فاضالب  آزمایشگاه  هفت  و 
بندرلنگه و هرمز  بندرعباس، میناب،  فیزیکوشیمي در شهرهاي 
پایش  آزمایش هاي مستمر جهت  انجام  کرد:  اضافه  داریم. وي 
کلرسنجي،  شیمیایي،  و  فیزیک  هاي  آزمایش  شامل  کیفیت 
بیولوژي و میکروبي از دیگر اقداماتي است که به طور مستمر و 

در جهت اطمینان از سالمت و کیفیت آب انجام مي شود.
زارعي تصریح کرد: براي رفع چالش هاي پیش رو، بخش کنترل 
کیفیت آب و فاضالب استان بر اساس شاخص هاي اصلي بهره 
وري در خصوص اصالح و بهبود مستمر خدمات نسبت به تجهیز 
تمدید  و  معدني،اخذ  و  آلي  ریزاالینده  آزمایشگاه  اندازي  راه  و 
گواهینامه مدیریت کنترل کیفیت آزمایشگاه ایزو ۱۷۰۲۵ توسط 
آزمایشگاه  خریدتجهیزات  و  ساخت  و  ترکیه  ترکاک  شرکت 
... اقدام نموده  ابوموسي و آزمایشگاه تصفیه خانه آب جاسک و 
ابزار  هاي  سیستم  اندازي  راه  و  گفت:نصب  همچنین  است.وي 
و  شهرها  در   )on line( کیفي  پارامترهاي  گیري  اندازه  دقیق 
فعال  کربن  سیستم  گیري  بکار   ، عباس  بندر  آب  خانه  تصفیه 
برنامه  تعمیم  و  عباس  بندر  شهر  آب  خانه  تصفیه  خروجي  در 
ایمني آب شرب به سایر منابع شرب استان از جمله برنامه هاي 
آتي شرکت آب و فاضالب استان در راستاي ارتقاي کیفیت آب 
مدیران  با  حضور  نشست  این  است،  ذکر  شایان  است.   شهرها 
دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب  شرکت هاي آب و فاضالب 
بختیاري،  و  اصفهان، چهارمحال  استان هاي  و روستایي  شهري 
هرمزگان  آبفاي  در  کاشان  شهرستان  و  هرمزگان  یزد،  کرمان، 

برگزار شد. 

خبر خبر

و  درمان  بهداشت،  وزیر  علیزاده؛  سامان  ساری– 
و  ناپایداری  رغم  به  گفت:  کشور  پزشکی  آموزش 
مشکالت مالی، طرح تحول سالمت ادامه می یابد 

اما تجمیع بیمه ها امری الزم است.
دکتر قاضی زاده هاشمی در حاشیه افتتاح همزمان 
6۵۷ واحد ارائه خدمات بهداشتی سراسر کشور در 
گفتگو با خبرنگاران در مازندران درپاسخ ناپایداری 
مالی طرح تحول سالمت اظهار داشت: عدم تجمیع 
تحول  طرح  اجرای  مشکل  مهمترین  از  ها  بیمه 
توسعه  برنامه ششم  این طرح در  و  سالمت است 

نیز رخ نداد.
پروژه در هرمزگان،  6۸  وی گفت: همچنین ۷6 
پروژه در مازندران با ۲۵ هزار متر مربع نیز امروز 
بهره برداری می شود و هزار و ۲۹۰ مرکز خدمات 
جامع سالمت و سه هزار و ۸4۱ مرکز جامع شهری 

خدمات نوین بهداشتی را ارائه می دهد.
وی با بیان اینکه طرح تحول سالمت حتما ادامه 
می یابد گفت: برای اینکه طرح تحول سالمت بدون 
نقص اجرا شود باید منابع و مصارف دقیق و همطراز 

شود.
هاشمی با اظهار اینکه توجه ویژه ای در دولت به 
بخش سالمت و درمان شد و گفت: حاصل یک نظام 
سالمت کامل و کارامد مستلزم آن است که منابع 

درآمدی پایدار برای آن تعریف شود.
مصمم  گفت:  کارگران  بیمه  درباره  بهداشت  وزیر 

هستم تا حق ۹ بیست و هفتم را احیا کنم و اگر 
این طرح رخ دهد شرایط بهداشتی و درمانی برای 
کارگران متفاوت از گذشته خواهد بود زیرا احقاق 
حق و حقوق کارگران مهمترین وظیفه است و در 
طرح تحول سالمت خدمات شایانی به همه اقشار از 

جمله کارگران داده شده است.

هاشمی درباره پزشک خانواده گفت: هنوز تا داشتن 
یک نظام ارجاع کامل فاصله داریم و مازندران در 
زمینه پزشک خانواده پیشرو است هرچند نارضایتی 

هایی وجود دارد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر زیرساخت ها نظیر 
را  بیمارستان  های  تخت  و  بهداشتی  های  پایگاه 
می شود  موفق  خانواده  پزشک  کنیم طرح  کامل 
بیمارستان  نیازمند دو هزار تخت  مازندران  گفت: 

است.
اینکه پزشک متخصص خانواده  با عنوان  هاشمی 
نیز به طرح پزشک خانواده اضافه می شود، گفت: 
پزشک خانواده کنونی در کشور مورد رضایت نیست 

اما نسبت به سه سال قبل وضعیت خوبی داریم.
وی میزان طلب و مطالبات از بیمه ها را ۱۲ هزار 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: بخش عمده از آن 
مربوط به بیمه ایرانیان است و تاکنون هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان نقدی و هزار میلیارد تومان در قالب 
اوراق وصول شد، همچنین از بیمه تامین اجتماعی 

نیز چهار هزار میلیارد تومان طلب داریم.

وزیر بهداشت در ساری:

طرح تحول سالمت در کشور ادامه دارد

اصفهان- در چهل و هفتمین برنامه هر هفته چند افتتاحیه 
شهرداری اصفهان، منطقه ۱۱ شهرداری با حضور شهردار 
و اعضای شورای شهر، امام جمعه و استقبال گرم جمعی 
ازاهالی منطقه از افتتاح پروژه های بوستان شهدای شهاب 
در محله لیمجیر، دفتر محلی تسهیل گری بافت فرسوده در 
منطقه، خیابان فضیلت و ساماندهی گلزار شهدای رهنان 

برخوردار شد.
جمع  در  اصفهان  شهردار  نژاد  جمالی  مهدی  دکتر 
محله  در  شهاب  بوستان  پروژه   4 افتتاح  از  خبرنگاران 
کمتر برخوردار لیمجیر با مساحت ۷۱۰4 مترمربع، احداث 
دفتر محلی تسهیل گری بافت فرسوده در منطقه، فاز اول 
خیابان فضیلت در محله ماشاده به وسعت 6۰۰۰ متر مربع 
و ساماندهی گلزار شهدای رهنان که شامل دیوارکشی و 
فضاسازی محیطی در بخش سخت افزاری وبرنامه کاربردی 
گردشگری- مذهبی در بخش نرم افزاری سخن راند. وی با 
اشاره به نقش مهم و موثر دفتر تسهیل گری در توسعه محله 
، بیان داشت: در ستاد بازآفرینی شهرها، این دفاتر محرک 
اندازی  راه  با  بود.  خواهند  برخوردار  کمتر  مناطق  توسعه 
برخوردار  کمتر  محله  منطقه،  این  در  گری  تسهیل  دفتر 
لیمجیر می تواند از تسهیالت شهرداری به منظور بازسازی 
از  بافت فرسوده استفاده کند. شهردار اصفهان  نوسازی  و 
بافت  احیائ  برای  شهرداری  عوارض  تخفیف  درصد   ۷۰
خبرداد.  راستا  این  در  دولتی  های  وام  و  منطقه  فرسوده 
وی خاطر نشان کرد: مجاورت دفاتر تسهیل گری با مناطق 

فرسوده می توان به بازسازی منطقه کمک کند و همکاران 
توانند در پیشبرد  این دفتر می  با  تعامل  با  ما در منطقه 
استقبال گرم  باشند. وی  اقدامات توسعه ای منطقه موثر 
اهالی منطقه ۱۱ را مایه دلگرمی و مشوقی برای شهرداری 
با  آبادانی محله لیمجیر توصیف کرد. شهردار اصفهان  در 
بیان اینکه شهر به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده 
تا  از پروژه های بزرگ عمرانی شهر  است، گفت: بسیاری 
با حضور رئیس  ابتدای سال آینده  یا  پایان سال جاری و 

جمهور به بهره برداری می رسند.
در  اصفهان  شهر  شورای   رئیس  امینی  رضا  مهندس 
اصفهان،  شهرداری   ۱۱ منطقه  های  افتتاحیه  آیین 
افتتاحیه،  چند  هرهفته  برنامه  ادامه  در  داشت:  بیان 
شهر  ای  منطقه  محلی  طرح   4 از  برداری  بهره  شاهد 
به  و رسیدن  توسعه شهری  برای  ریزی  برنامه  با  رهنان 
و  کارشناسان مجرب  مشاوره  و  نظرات  با  توسعه  اهداف 
متخصص هستیم. وی این افتتاحیه را نتیجه گزارش ها 
و اقدامات چند سال اخیر توسط شورای شهر و همکاران 
شود.  می  تقدیم  منطقه  اهالی  به  که  خواند  شهرداری 
مایه  را  منطقه  اهالی  احساسات  ابراز  امینی  مهندس 
خورسندی و سنگین تر شدن وظایف شورا و شهرداری 
عنوان نمود و تصریح کرد: تطابق خاستگاه ها و دیدگاه 
به  مردم  اعتماد  افزایش  باعث  برنامه های شهر  با  مردم 
مدیریت  در  راستا،  این  در  که  شود  می  شهری  مدیران 

شهری طبق تعهدات برنامه ریزی خواهیم کرد.

منطقه 11 شهرداری اصفهان؛

میزبان چهل و هفتمین برنامه »هر هفته با چند افتتاحیه« 

کمیته  دبیر  و  صنعتي  شهرک هاي  شرکت  عامل  مدیر 
این  گفت:  مرکزي  استان  رکود  از  صنایع  خروج  و  رونق 
هوشمند  تسهیالت  اعطاي  در  مهمي  و  بسزا  نقش  کمیته 
آنان  بازگشت  و  رکود  داراي  کوچک  صنایع  به  واقعي  و 

دارد. اشتغال  ایجاد  و  تولید  چرخه  به 
جلسات  تشکیل  با  کمیته  این  افزود:  آمره  مصطفي 
واحدهاي  و  صنایع  شناسایي  و  کاربردي  و  منظم 
گام  است  توانسته  کنون  تا  نقدینگي  تزریق  به  نیازمند 
کوچک  اقتصادي  هاي  بنگاه  خروج  در  اساسي  هاي 
و  ازرکود  استان  صنعتي  نواحي  و  شهرک ها  در  مستقر 

بردارد. تولید  چرخه  به  بازگشت 
هزار   ۱6 کشور  در  مهم  این  تحقق  براي  کرد:  اضافه  وي 
در  کوچک  و  متوسط  بزرگ،  صنایع  براي  میلیاردتومان 
این  در  مرکزي  استان  سهم  که  است  شده  گرفته  نظر 
میلیارد   ۱۵۸ که  باشد  مي  تومان  میلیارد   4۵۰ میان 
رکود  از  و خروج صنایع  رونق  کمیته  نظارت  با  آن  تومان 
تومان  6۰میلیارد  از  بیش  وهمچنین  است  شده  پرداخت 
استان  صنعتي  ونواحي  مستقردرشهرک ها  واحدهاي  به 

است. شده  پرداخت 
نقش  بخشي  میان  هاي  همکاري  این  کرد  تاکید  وي 
توسعه  و  استان  صنایع  جانبه  همه  توسعه  در  اساسي 

دارد. مداوم  اشتغال  همراه  به  پایدار 

مدیر عامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان مرکزي تاکید کرد:

نقش کمیته نظارت در اعطاي تسهیالت به 
صنایع کوچك



وزیر نیرو: دیگر آب اهواز قطع نمی شود 
وزیر نیرو در حاشیه افتتاح پروژه تأمین برق اضطراری تأسیسات آب شرب 
اهواز، گفت: به هیچ وجه دیگر در این زمینه مشکلی نیست و آب قطع 

نخواهد شد.
حمید چیت چیان در حاشیه بازدید رئیس جمهور و جمعی از وزرای دولت 
از تصفیه خانه شماره ۲ اهواز و افتتاح پروژه تأمین برق اضطراری تأسیسات 
آب شرب، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دیزل ژنراتورها از گازوئیل استفاده 
می کنند؛ لذا در تصفیه خانه شماره دو اهواز از گازوئیل استفاده می کنیم 
و مخزن گازوئیل خواهیم داشت که اگر گاز و برق قطع شود این دیزل 
ژنراتورها می توانند با استفاده گازوئیل برق تولید کنند تا تصفیه خانه به 

فعالیت خود ادامه دهد.
وی افزود: البته این دیزل ژنراتورها نمی توانند دائما در مدار باشند زیرا 
گازوئیل مصرف می کنند و گازوئیل یک سوخت گران است؛ بنابراین در 
اینجا از سیستم سوم گزاینجین gase engine استفاده می شود که 
دیزل ژنراتورهایی هستند که از گاز طبیعی استفاده می کنند. این دیزل 
ژنراتورها را شرکت آبفا سرمایه گذاری می کند.  وزیر نیرو در پاسخ به سؤال 
رئیس جمهور مبنی بر اینکه آیا دیگر آب مردم قطع نخواهد شد؟ گفت: به 

هیچ وجه دیگر در این زمینه مشکلی نیست و آب قطع نخواهد شد.

کمبود تولید پروپیلن در پتروشیمی ها  
مدیرعامل هلدینگ تاپیکو گفت: بیشتر واحدهای تولیدکننده مواد مورد 
نیاز محصوالت پلیمری، خصوصی شده اند لذا از استراتژی خاصی پیروی 
نمی کنند.  محمدحسن پیوندی درباره برخی نگرانی های صنایع پایین 
دستی پتروشیمی از عدم عرضه محصوالت و مواد اولیه مورد نیازشان در 
بورس گفت: بنده هنوز هم معتقدم ظرفیت نصب شده پایین دستی ما 

متناسب با کل تولید نیست. 
وی افزود: ما هر قدر که توانستیم پلی اتیلن تولید کردیم و اکنون میزان 
تولید پروپیلن کمتر از یک میلیون تن و در مقابل 6 میلیون تن اتیلن تولید 
کرده ایم. پیوندی تصریح کرد: در حال حاضر بیشتر مشکل صنایع پایین 
دستی عدم عرضه ترکیباتی مثل پلی پروپیلن است و در مورد عرضه اتیلن 
مشکلی ندارند. وی خاطرنشان کرد: تمام مشکل صنایع پایین دستی عدم 

عرضه در بورس نیست بلکه این واحدها با مشکل کمبود ارز نیز مواجهند.
مدیر عامل هلدینگ تاپیکو تاکید کرد: غیر از مشکالت یاد شده مسئله این 
است که بیشتر واحدهای تولیدکننده مواد مورد نیاز محصوالت پلیمری 
خصوصی شده اند لذا از استراتژی خاصی پیروی نمی کنند و هر چه را که 

به صرفه شان باشد تولید می کنند. 

افزایش تولید برق بدون احداث نیروگاه های جدید 
ساخت  به  نیاز  بدون  کرد:  اعالم  انرژی،  وری  بهره  سازمان  مدیرعامل 
نیروگاه های جدید امکان افزایش توان تولید ۳۵۰۰ مگاوات برق از بازیافت 

تلفات حرارتی در نیروگاه های موجود کشور وجود دارد. 
سیدحسین سجادی گفت: اصالح الگوی تولید و بهینه سازی در حوزهٔ 
مدیریت مصرف انرژی، بهره گیری از سرمایه گذاری های خارجی و داخلی 
از جمله فرآیندهایی بوده که منجر به حرکت اقتصاد کم کربن و استفاده از 

انرژی های پاک خواهد شد.
او افزود: امروزه در جهان شاهد تحوالتی هستیم که بیش از گذشته اهمیت 

حرکت به سوی انرژی های نو را نشان می دهد.
مدیر عامل سازمان بهره وری انرژی، تصریح کرد: در زمینه بازیافت 
حدود  کشور   حرارتی  نیروگاه های  حاضر  حال  در  حرارتی  تلفات 
۳۵۰۰ مگاوات توان تولید برق به صورت های مختلف از جمله گاز به 

حالت فشار باال را دارند.
این مقام مسئول، افزود: سابا با همکاری سانا در زمینه بهره وری بازیافت 
تضمینی  خرید  برای  مگاوات  در حدود ۱46  قراردادی  حرارتی  تلفات 

بلندمدت برق دارند که تاکنون 66 مگاوات آن اجرایی شده است. 
 

تولید زودهنگام اولین ESBR سبز خاورمیانه 
در صورت تامین منابع مالی 

برای  و  آینده  از سال  اعالم کرد:  پتروشیمی صدف،  مدیرعامل شرکت 
نخستین بار ایران تولید محصول پتروشیمی ESBR با گرید زیست 

محیطی و تحت دانش فنی یک شرکت معتبر اروپایی را آغاز می کند.
احمد جزایری  در تشریح آخرین وضعیت ساخت پتروشیمی صدف با بیان 
اینکه عملیات کلنگ  زنی پتروشیمی صدف ۲۲ مهر سال گذشته انجام 
شد که تا پایان دی ماه امسال پیشرفت اجرای این طرح پتروشیمیایی از 
مرز ۵۰ درصد عبور کرده است، گفت: بر اساس برنامه زمان بندی تولید 
زودهنگام در صورت تزریق منابع مالی از این طرح پتروشیمیایی در سال 

آینده آغاز خواهد شد.
این طرح  اینکه محصول  با اعالم  مدیرعامل شرکت پتروشیمی صدف 
سازی  الستیک  و  تایرسازی  صنایع  در  که  بوده   ESBR پتروشیمی 
تولید  محصول  این  سازگاری  دلیل  به  کرد:  تصریح  می شود،  استفاده 
پتروشیمی صدف با محیط زیست، در تولید تایر سبز از آن استفاده می شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از آنجا که این محصول پتروشیمی 
براساس استاندارد »ورسالیس« ایتالیا مطابق با تکنولوژی روز جهان 
تولید خواهد شد، مجوز صدور به کشورهای اتحادیه اروپا را دارد که 
یک مزیت برای پتروشیمی صدف است، اظهار داشت: ظرفیت ساالنه 
پتروشیمی صدف حدود ۱۳6 هزار تن بوده که محصوالت در ۵ گرید 

تولید می شود.

نفت جهانی افزایش یافت 
قیمت های نفت در بازار جهانی تحت تاثیر آماری که 
نشان داد ذخائر نفت خام آمریکا هفته گذشته کمتر 
از حد انتظار افزایش پیدا کرده است و همچنین خبر 
فروش ذخائر نفت در آسیای جنوب شرقی رشد روز 

پنجشنبه را حفظ کرد.
اینترمدیت  تگزاس  وست  نفت  ایسنا،  گزارش  به 
را  معامالت  اوائل  ضرر  نیویورک  بازار  در  آمریکا 
جبران کرد و بدون تغییر در ۵4.4۵ دالر در هر 
بشکه ایستاد. بهای معامالت این بازار از ابتدای هفته 
جاری تاکنون حدود دو درصد رشد نشان می دهد 
که بزرگ ترین رشد هفتگی در سال میالدی جاری 
بازار  پایه  قیمت  برنت که  نفت  بهای  بود.  خواهد 
بین المللی است، سه سنت افزایش یافت و در ۵6.6۱ 
دالر در هر بشکه ایستاد. بهای معامالت برنت حدود 

۱.4 درصد رشد هفتگی نشان می دهد.
اداره اطالعات انرژی آمریکا روز پنج شنبه اعالم کرد 
ذخائر نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۱۷ 
فوریه، ۵64 هزار بشکه افزایش یافته که هفتمین 
با این همه این رقم  افزایش هفتگی متوالی بوده 
کمتر از ۳.۵ میلیون بشکه افزایش مورد پیش بینی 

تحلیلگران بود.
شامل  سازمان  این  تولیدکنندگان  سایر  و  اوپک 
با اشباع  اند به منظور مقابله  روسیه متعهد شده 
عرضه نفت در بازار جهانی که ریزش قیمت ها از سال 
۲۰۱4 را به دنبال داشته است، حدود ۱.۸ میلیون 

بشکه در روز از تولیدشان را کاهش دهند.
نظر  به  که  حالی  در  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
می رسد اوپک به توافق کاهش تولید پایبند بوده 
است، تولیدکنندگانی که در توافق مذکور مشارکت 
نداشتند به خصوص شرکت های نفت شیل آمریکا 
تولیدشان را افزایش داده و ذخائر نفت خام این کشور 
را به رکورد باالیی رسانده اند. به گفته تحلیلگران 
شرکت »اس اند پی گلوبال پالتس«، بهبود تولید 
شیل آمریکا، کاهش عرضه بشکه های نفت از سوی 
اعضای اوپک را جبران می کند و ناظران صنعت 
شیل نسبت به سرعت بهبود فعالیت تولیدکنندگان 

آمریکایی در سال ۲۰۱۷ ابراز شگفتی کرده اند.
 گولدمن ساش دورنمای خود برای بهبود قیمتهای 
نفت در سه ماهه دوم سال میالدی جاری را تکرار 
کرد و انتظار دارد بهای هر بشکه نفت خام آمریکا به 
۵۷.۵۰ دالر و برنت به ۵۹ دالر افزایش پیدا کند اما 
در ادامه سال، نفت خام آمریکا به ۵۵ دالر و نفت 

برنت به ۵۷ دالر کاهش خواهند یافت.
این بانک سرمایه گذاری اعالم کرد اگرچه کاهش 
عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان اوپک در خلیج 
فارس و روسیه از انتظارات فراتر رفته، اما بازار نسبت 
به موثر بودن این کاهش عرضه در کاهش سطح 
ذخایر بزرگ نفت خام در سه ماهه دوم امسال دچار 

تردید شده است.

تشدید اختالف نظر کویت و 
عربستان بر سر میدان نفتی مشترک 

با ادامه توقف فعالیتهای نفتی در دو میدان مشترک 
کویت و عربستان سعودی ادامه ناهماهنگی و تشدید 
اختالف نظرمیان دو کشور برای از سرگیری عملیات 

استخراج نفت مشکالتی را ایجاد کرده است.
به گزارش ایرنا منابع مطلع نفتی کویتی در گفت 
نهادهای  اعالم کردند مدیریت  وگویی مطبوعاتی 
نفتی کویتی و عربستانی تصمیمات مغایر با یکدیگر 
در زمینه آغازفعالیت این میادین نفتی مشترک صادر 
می کنند و تعطیالت رسمی روز ملی استقالل کویت 
بیشترمیان دو کشور در  ناهماهنگی  بروز  موجب 
زمینه شروع فعالیت میادین نفتی الوفره والخفجی 

در منطقه مرزی گردیده است .
از ادامه روند توقف  این در حالی است که کویت 
فعالیت میدان نفتی الخفجی ناراضی است و طی 
ماههای اخیر به علت توقف عملیات میلیاردها دالر 

به کویتی ها ضرر وارد شده است .
به گفته این منابع دولتی کویتی این گونه ناهماهنگی 
ها و توقف کار مشکالت گسترده ای را نیز برای 
کارکنان ومهندسان این منطقه نفتی ایجاد می کند.

تولید نفت در میدان الخفجی که روزانه ۲۸۰ الی 
۳۰۰ هزار بشکه نفت از آن استخراج می شد در 
سعودی  طرف  سوی  از   ۲۰۱4 سال  اکتبر  ماه 
بطور یکجانبه متوقف شد اما پس از توقف ۲ ساله 
و سرگردانی مهندسان و کارگران این میدان و به 
دنبال رایزنی های دو کشور، توافق برای از سرگیری 

فعالیت آن انجام شده است. 

وزیـر نفـت بـا بیـان اینکـه تاکنـون کمتـر 
از ۲۰۰۰ میلیـارد تومـان از بدهـی بابـک 
زنجانـی پرداخـت شـده اسـت، گفـت: بـا 
تعطیلـی پاالیشـگاه نفت کرمانشـاه پس از 

واگـذاری مخالـف هسـتم. 
آخریـن  تشـریح  در  زنگنـه  نامـدار  بیـژن 
وضعیـت پرداختی مطالبـات وزارت نفت از 
بابـک زنجانـی، گفـت: هیـچ رقـم جدیدی 
از بدهـی بابـک زنجانـی بـه وزارت نفـت 
پرداخـت نشـده و رقـم پرداختـی، تاکنون 

کمتـر از ۲ هـزار میلیـارد تومـان اسـت.
وزیـر نفـت در ادامـه بـا اشـاره به تشـکیل 
کارگروهـی متشـکل از سـازمان برنامـه و 
بودجـه، وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی، 
وزارتخانه هـای ذی ربط و دیوان محاسـبات 
کشـور برای بررسـی اسـناد نفتـی در طول 

سـال های ۸۷ تـا ۹۱ افـزود: ۲۵ میلیـارد 
دالر در طـول سـال های مذکـور، فـرآورده 

نفتـی خریـداری و به کشـور وارد شـده که 
ایـن پیشـنهاد، بـرای تصویـب حکم جهت 

قانونی شـدن آن اسـت.
ایـن عضـو کابینـه یازدهـم، اظهار داشـت: 
پـس از بررسـی ها، دیـوان محاسـبات باید 
گزارشـی در ایـن خصوص به مجلـس ارائه 

دهد.
وی در خصـوص واگـذاری پاالیشـگاه نفت 
کرمانشـاه هـم بیان کرد: بنـده در خصوص 
واگـذاری پاالیشـگاه کرمانشـاه نامـه ای به 
چراکـه  می نویسـم،  مربوطـه  مسـئوالن 
بـا ایـن نـوع واگـذاری و سیسـتم برخـورد 

هسـتم. مخالف 
وزیـر نفت خاطرنشـان کـرد: بنـده مخالف 
واگـذاری نیسـتم، امـا ایـن نـوع برخـورد 
منجـر بـه تعطیلـی پاالیشـگاه می شـود و 
وزارت نفـت بـا تعطیلی پاالیشـگاه مخالف 

ست.  ا

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
ماه  در ۱۰  گفت:  نفتی  های  فرآورده  پخش  و 
امسال برای نخستین بار در طول تاریخ ۱۰۰ ساله 
نفت ایران، صادرات فرآورده های نفتی به رقم 

بی سابقه روزانه 4۵۰ هزار بشکه رسید.
عباس کاظمی افزود: در این مدت حتی در برخی 
روزها صادرات فرآورده های نفتی به 6۰۰ هزار 

بشکه در روز نیز رسیده است. 
وی بیان کرد: فرآورده های نفتی در سال جاری 
از بنادر ماهشهر، بندرعباس، عسلویه و الور صادر 
شده که با برنامه ریزی انجام شده، تالش می شود 
در سالهای آینده رقم صادرات 6۰۰ هزار بشکه 

فرآورده های نفتی در روز تثبیت شود. 
حوزه  تحوالت  به  اشاره  با  نفت  وزیر  معاون 
از  بعد  گفت:  برجام،  از  نفتی پس  فرآورده های 
برجام تحوالت وسیعی در توسعه پاالیشگاه ها 
اتفاق افتاد و تحریم ها در این خصوص برداشته 
شد به طوری که در خصوص مراودات تجاری 
با آلمان، بخش وسیعی از تجهیزات برای توسعه 

پاالیشگاه های خلیج فارس و بندرعباس تامین شد 
و اجرای پروژه ها شتاب گرفت. 

کاظمی افزود: بعد از برجام بود که زمینه اجرای 
طرح تثبیت و کیفی سازی پاالیشگاه آبادان با 
سرمایه گذاری ۲,۸ میلیارد دالری فراهم شد و در 

هفته گذشته رسما قرارداد آن امضا شد. 
وی بیان کرد: با اجرای طرح تثبیت و کیفی سازی 
پاالیشگاه آبادان، محصوالت با استاندارد یورو ۵ 
تولید می شود و تولید مازوت نیز در این پاالیشگاه 

از 4۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش می یابد. 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 
سرمایه  برجام  از  بعد  گفت:  ایران  نفتی  های 
و  ژاپن  چین،  کشورهای  از  زیادی  گذاران 
نوسازی  در  گذاری  سرمایه  برای  جنوبی  کره 
پاالیشگاه های ایران اظهار تمایل کردند که در 

حال مذاکره با آنها هستیم. 
کاظمی بیان کرد: به طور قطع اگر برجام اجرا 
و تحریم ها برداشته نمی شد، این اتفاقات در 
جذب سرمایه و توسعه بازار کسب و کار در حوزه 

نفت کشور نمی افتاد. 
معاون وزیر نفت با اشاره به دیگر دستاوردهای 
دولت تدبیر و امید در طول سه سال گذشته گفت: 
توسعه گازرسانی به نقاط محروم کشور از جمله 
زاهدان و قطع وابستگی به گاز ترکمنستان را می 
توان از دستاوردهای دولت در حوزه گاز برشمرد. 
کاظمی ادامه داد: در سال ۹۲ حدود 4۸ درصد 
از سوخت پاالیشگاه های ایران مایع بود اما امسال 

این رقم به ۱۰ درصد کاهش یافته است. 
با  گاز  سوخت  مصرف  قیمت  کرد:  اضافه  وی 
قیمت مصرف سوخت مایع در پاالیشگاه ها کامال 
جایگزین  بیشتری  گاز  هرچه  و  است  متفاوت 
سوخت مایع شود، شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی را قادر می سازد تا سوخت 

مایع را صادر کند و هزینه کمتری برای مصرف 
سازگاری  گاز  این  بر  عالوه  بپردازد؛  سوخت 

بیشتری با محیط زیست دارد. 
مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران گفت: در دولت تدبیر و امید حجم 
به ۵۵۰  پارس جنوبی  میادین  از  گاز  برداشت 
دستاورد  که  رسید  روز  در  مترمکعب  میلیون 

بزرگی به شمار می رود. 
پایدار  صادرات  به  دولت  دستیابی  کاظمی، 
فرآورده های نفتی و جلوگیری از خام فروشی نفت 
را از دیگر موفقیت های کشور در طول سه سال 
گذشته برشمرد و گفت: برنامه ها و پروژه هایی 
که در این مدت در حوزه نفتی کشور اجرا شده 
زیربنای توسعه در این بخش را فراهم کرده است.  

زنگنه اعالم کرد:

عدم پرداخت رقم جدیدی از بدهی بابك زنجانی به وزارت نفت

معاون وزیرنفت اعالم کرد: 

صادرات فرآورده های نفتی
 به روزانه 450 هزار بشکه رسید 

10 نفت و انرژیشنبه 7 اسفند 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3429
کوتاه از انرژی نفت در جهان

آگهی وقت رسیدگی دادخواست 

وقت رسیدگی ۹6/۲/4 ساعت ۹ صبح 
کالسه پرونده ۹۵۰۹۹۷۱۹۸4۱۰۰6۸۵ بایگانی ۹۵۰۷۲6 

رستم خواسته  فرزند  نارویی  ابراهیم  خواننده  زایی  محمد  لیال  خانم   : خواهان 
صدور گواهی عدم امکان سازش خواهان  دادخواستی به طرفیت خوانده فوق 
تسلیم دادگاه عمومی میاندرود نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع و 
وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳قانون آیین دادرسی مدنی و دستور 
دادگاه مراتب  یک نوبت بوسیله یکی ار روزنامه های کثیر االنتشارآگهی و اعالم 
دادگاه  دفتر  در  دادرسی ضمن حضور  وفت  ازاطالع  از  بعد  خوانده  تا  میگردد 
را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  یافت  ودر  کامل خود  نشانی  اعالم  وضمن 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد بدیهی است در صورت 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  رسیدگی  غیابا  دادگاه  دادرسی  در جلسه  عدم حضور 

مینماید م. الف ۳۳۲
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی میاندرود 

متن آگهی

فرزند  با وکالت سیده عاطفه طبائی  له :شرکت سایه سمن  مشخصات محکوم 
سید عبداله به نشانی :خرم آباد خ انقالب بین کوچه 6 و ۷ آراسته طبقه دوم 

–مشخصات محکوم علیه :پیام نظامی مجهول المکان 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
محکوم   ۹۵۰۹۹۷66۵6۵۰۰۰۸6 دادنامه  شماره  و   ۹۵۱۰۰۹66۵6۵۰۰۲۵6
و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   ۲۲/6۹۳/۳۹۸ پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
مبلغ 66۷/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
و حق  محاسبه خواهد شد  احکام  اجرای  از طرقی  که   )۹۵/6/۲۷( دادخواست 

الوکاله وکیل به مبلغ هشتاد و یک هزارو ششصد تومان است . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد –سیده ثریا شاهرخوندی 

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي مرتضی غیوری داراي شناسنامه شماره ۵۰6 به شرح دادخواست به کالسه 
۹۵۰۵۵۳/64 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 ۵۳/۷/۱4 تاریخ  در   ۹۸ بشناسنامه  اسدالهی  خانم  سلیمه  شادروان  که  داده 
الفوت آن مرحوم منحصر  اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین 

است به : 
۱-محمدعلی چارپارکار ش ش ۹۱ ت ت ۱۳۰6 محل صدور کرج نسبت: فرزند 

ذکور متوفی 
۲-صغری اسدالهی ش ش ۷ ت ت ۱۳۱۰ محل صدور کرج نسبت: فرزند اناث 

متوفی
آگهي مي  نوبت  در یک  را  مزبور  مقدماتي درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد.  ۵۲۲ م/الف
قاضی حوزه 64 شورای حل اختالف ماهدشت

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

سید محسن شفیعی دارابی دارای ش ش ۱۹۷۹   به شرح درخواست به کالسه 
۱/۹۵/۲۵۵۰ ش  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید رضی شفیعی دارابی  به ش ش ۳۰۱ در تاریخ 
۸6/۱/۲  اقامتگاه دائمی خودشهرستان نور بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به :
۱-متقاضی پسر متوفی 

۲-سید مرتضی شفیعی دارابی فرزند سید رضی به ش ش ۲46صادره از ساری 
پسر متوفی 

۳-سید احمد شفیعی دارابی فرزند سید رضی به ش ش ۲۹۷صادره از ساری 
پسر متوفی 

ساری  از  به ش ش ۱۸صادره  رضی  سید  فرزند  دارابی  شفیعی  زهرا  4-سیده 
دختر متوفی 

از ساری  ۵-سیده صدیقه شفیعی دارابی فرزند سید رضی به ش ش ۸صادره 
دختر متوفی 

از  به ش ش ۲۳۱۱۰صادره  فرزند سید رضی  دارابی  کلثوم  شفیعی  6-سیده 
ساری دختر متوفی 

۷-سیده معصومه  شفیعی دارابی فرزند سید رضی به ش ش ۵صادره از ساری 
دختر متوفی 

۸-حورا  شفیعی دارابی فرزند سید محمد  به ش ش ۱۹۵4۳صادره از ساری 
همسر متوفی 

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

دارد واال گواهی صادر خواهد شد
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری 

مفقودي

برگ سبز خودرو کامیون باری فلزی ولو N۸۸مدل ۷۳ به رنگ قرمز روغنی به 
شماره پالک 6۲-۱۹6ع۸۲ با شماره موتور ۰4۳۱۷4 و شماره شاسی ۰۲۲۰۳۹ 

به مالکیت محمود امجدی مختوش گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی احضار متهم

در   ۹۵۰۹۹۸۸4۱۵۳۰۱۰۲۳ کالسه  پرونده  محنتویات  حکایت  به  بدینوسیله 
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سرپلذهاب آقای یزدان 
بختیاری فرزند محمد به موجب شکایت خانم خدیجه واال، به اتهام ترک انفاق، 
ارسال پیامک- تحت تعقیب قرار  از طریق  تلفنی، و توهین و تهدید  مزاحمت 
ابالغ  امکان  و عدم  مشارالیه  اقامت  نبودن محل  معلوم  به  توجه  با  دارند حایه 
احضار به و عدم دسترسی به وی طبق ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی کیفری 
متهم  و  آگهی  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  مصوب ۱۳۹۲ 
ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم 

گرفته خواهد شد.
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سرپل ذهاب

 یونس عباسی

اگهی مفقودی فقدان مدرک تحصیلی 

مفقودی دانشنامه کارشناسی ارشدخانم سعیده جوان بالنگابا شماره دانشجویی 
از دانشگاه عالمه  ۹۳۱۲۱۱۹۱۰۱۱از مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 
یابنده تقاضا  از  باشد  اعتبار ساقط می  از درجه  محدث نوری مفقود گردیده و 
میشود اصل مدرک را به دانشگاه عالمه محدث نوري به ادرس مازندران،شهرستان 

نور،جاده چمستان،دانشگاه ارسال نماید
 نوشهر 

مفقودي

ایران  انتظامی  شماره  به   ۱۳۹۳ مدل  پژو  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  ۱۲4K۰4۳۱۸4۲و  موتور  شماره  ۸4با  ص   ۳۳۲-  ۸۲
NAAN۰۱CA۹EH۱۲6۵۵۷به نام بویا شکرائی صورتی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودي
شماره  به   ۸6 مدل  ای  نقره  رنگ  به   ۱۲۵cc نامی  سیکلت  موتور  سبز  برگ 
شماره  ce۰۲۳۹۱۸4و  موتور  شماره  به   ۵۸6-۵۵4۳۷ پالک  شماره  به  موتور 
از  و  گردیده  مفقود  زاده  نبی  رضای  محمد  بدنه NBE۱۲۵C۸6۰۲۰۳۹بنام 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودي

روغني      یشمي   ۱۳۸۳ مدل  آردي  پژو  سواري  کمپاني  سند  و  سبز  برگ   

بنام  موتور ۱۱۷۸۳۰444۹۱ شاسي ۸۳۱44۸۷۵  ۲6۲ج۲۲ایران ۷۲ شماره 
علي اصغر صفرزاده گنجي مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل 

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
اعالم کرد: در برنامه ششم توسعه صنعت 
تامین  باالدستی  طرح  پنج  پتروشیمی 
میلیارد   ۸,۵ گذاری  سرمایه  با  خوراک 

دالر اجرا می شود.
مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت در امور 
در  گفت:  خبر  این  اعالم  با  پتروشیمی 
بازه زمانی  توسعه در  برنامه ششم  طول 
طرح   ۳۰ مجموع  در   ،۱۳۹۹ تا   ۱۳۹۵
در  گذاری  سرمایه  برآورد  با  پتروشیمی 

حدود 4۰ میلیارد دالر اجرا خواهد شد.
وی افزود: براساس این برنامه از مجموع 
طرح   ۲۵  ، شده  اجرا  طرح های  کل 
و  اوره  واحدهای  شامل  پتروشیمیایی 
آمونیاک، GTO، GTPP، آروماتیک، 
دستی  پایین  و   PDH الفین/آمونیاک، 
برآورد  و  تن  میلیون  با ظرفیت کل 4۹ 
سرمایه گذاری ۳۱,۳ میلیارد دالر احداث 

خواهد شد.
صنایع  ملی  شرکت  عامل  مدیر  گفته  به 
این ۲۵  قابل فروش  پتروشیمی، محصول 

به  تن  میلیون   ۲۱,4 پتروشیمیایی  طرح 
ارزش فروش ساالنه ۲۱,۱ میلیارد دالر است.

شاهدایی افزود: از مجموع کل ۳۰ طرح 
طرح  پنج  برنامه،  این  در  اشاره  مورد 
باالدستی تامین کننده خوراک با برآورد 
اجرا  دالر  میلیارد   ۸,۵ گذاری  سرمایه 

خواهد شد.
به  کمک  کرد:  نشان  خاطر  وی 
به  دستیابی  جهت  موجود  مجتمع های 
نیمه  تکمیل طرح های  و  اسمی  ظرفیت 
تمام، بررسی اقتصادی و بازار محصوالت 
ناچیز  فیزیکی  پیشرفت  با  طرح های 
سرمایه  جذب  به  کمک  آنها،  تعدیل  و 
جهت   )FDI( خارجی  مستقیم  گذاری 
زنجیره  تکمیل  تکنولوژی،  انتقال 
محور،  صادرات  محصوالت  تنوع  ارزش، 
مشارکت  با  مدیریت  و  سرمایه  توسعه 
شرکت های مهندسی و ساخت داخل از 
مهمترین رویکردهای اصلی شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی در راستای برنامه های 

آتی توسعه این صنعت است .

معـاون برنامه ریـزی و توسـعه شـرکت 
مهندسـی آب و فاضالب کشـور با بیان 
اینکـه به زودی مشـکل ۱۰۰ روسـتا از 
۲۰۰ روسـتای کشـور کـه آب شـرب 
آنهـا از کیفیـت پائینی برخوردار اسـت 
رفـع خواهـد شـد، گفـت: برنامـه ایـن 
اسـت کـه آب شـرب برخـی روسـتاها 
که کیفیـت الزم را ندارند با جداسـازی 
شـبکه از طریق پکیج هایی از آب سـالم 

شـوند. برخوردار 
ایـن  بـه  پاسـخ  در  قانـع  اصغـر  علـی 
سـئوال کـه در حال حاضـر چند درصد 
جمعیت روسـتایی تحت پوشش شبکه 
آبرسـانی قـرار دارنـد و در برنامه ششـم 
توسـعه چـه تکلیفی بـرای آبرسـانی به 
روسـتاها پیش بینـی شـده اسـت گفت: 
براسـاس تکلیـف برنامه ششـم توسـعه 
بایـد جمعیـت بهره منـد روسـتایی در 
طـول برنامـه بـه بیـش از ۹۲ درصـد 
برسـد بنابراین هرسـاله بایـد یک تعداد 
از پروژه هایـی کـه در حـوزه آبرسـانی و 

پیـش  آبرسـانی  مجتمع هـای  سـاخت 
تـا  کنیـم  اجـرا  را  شـود  مـی  بینـی 
جمعیـت تحت پوشـش روسـتاها از آب 
سـالم از آب بهداشـتی را افزایش دهیم.

معـاون برنامه ریـزی و توسـعه شـرکت 
در  کشـور  فاضـالب  و  آب  مهندسـی 
پاسـخ به این سـوال کـه در حال حاضر 
چه تعداد روسـتا در کشـور از آب شرب 
بـا کیفیـت پائینـی بهره منـد هسـتند، 
گفـت: عمدتاً هیچ روسـتایی در کشـور 
کـه از آب شـرب نامناسـب برخـوردار 
باشـد نداریـم امـا برنامه ما بـرای برخی 
روسـتاها کـه فاکتـور آب شـرب دارای 
اسـتاندارد را ندارنـد ایـن اسـت که آب 
شـرب را از آب بهداشـتی جـدا کنیـم و 
آب شـرب بـا کیفیـت در حد شـرب در 

اختیـار آنهـا قـرار دهیم.
 ۲۰۰ حـدود  حـال  هـر  افزود:بـه  وی 
روسـتا داریـم کـه مشـکل کیفـی آب 
دارنـد و بـه زودی مشـکل ۱۰۰ روسـتا 

حـل خواهـد شـد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

پنج طرح باالدستی تأمین کننده خوراک پتروشیمی اجرا می شود 
معاون برنامه ریزی آبفای کشور اعالم کرد:

کیفیت پائین آب شرب ۱00 روستا به زودی حل می شود 
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نباید کشاورزی داخلی را فلج کنیم 
é امیر مسعود سلطانخانی

یکی از آسیب های جدی به بخش کشاورزی 
و  میوه  قاچاق  است.  واردات  آن  اقتصاد  و 
حجم باالی آن در بازار به عنوان ویروسی 
مرگبار کشاورزی داخلی را فلج خواهد کرد.
عده ای از دالالن و واسطه ها هستند که با 
قیمت های کمتر میوه های باکیفّیت های 

نازل را وارد کشور می کنند درحالی که میوه و سایر محصوالت کشاورزی 
در داخل کشور به اندازه تولید می شود.با توجه به ظرفیت ها و پتانسیلی  
که در داخل کشور وجود دارد اکثر محصوالت کشاورزی از جمله میوه، 
سبزی و صیفی جات باکیفّیت  و قیمت مناسب در داخل کشور تولید 
می شود.حداقل انتظار کشاورزان از مجموعه دولت به ویژه وزارت جهاد 
کشاورزی این است که از آنها حمایت کرده و اجناس و تولیدات آنها 
که با هزینه های بسیار تولید شده را با قیمت مناسب خریداری کنند.
توسعه صادرات غیرنفتی عالوه بر تامین زیرساخت ها، نیازمند کنترل 
واردات و تالش برای رونق تولید ملّی از طریق شناسایی ظرفیت های 
موجود است. صادرات غیرنفتی، از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای 
مّتکی به درآمد نفتی است، بنابراین رونق صادرات غیرنفتی می تواند نقش 
بسزایی در افزایش ظرفیت تولید ملّی و دستیابی به رشد اقتصادی در 
این کشورها داشته باشد.کارشناسان، تأمین سرمایه  مورد نیاز جامعه و 
بی نیازی از کشورهای بیگانه را از پیامدهای بسیار مثبت تالش برای 
تولید ملّی می دانند.با درنظر گرفتن سرمایه گذاری های قابل قبول در 
بخش کشاورزی از سوی مسئوالن، جذب نیروهای کار و متخصص برای 
مشارکت بیشتر برای افزایش تولید ملّی بالمانع است.ظرفیت ها و پتانسیل 
مناسب کشاورزی در کشور، اجازه  افزایش توان بهره وری را مقدور می کند.

گسترش سرمایه گذاری ها و تاکید بر حمایت مردم و دولت از تولیدات 
داخلی به معنای تالش همگانی در راستای خودکفایی اقتصادی است.
فراگیر شدن نهضت بهبود کیفّیت در همه واحدهای تولیدی را باید در 
افزایش استقبال از تولید ملّی تاثیرگذار بدانیم.مهمترین رویکرد دولت 
در سال جاری در حوزه کشاورزی، بایستی حرکت به سمت افزایش 
تولید داخل محصوالت کشاورزی )البته نه به صورت مقطعی( و کاهش 
واردات باشد، تنها در این صورت است که دولت می تواند ادعا کند اقتصاد 
مقاومتی را اجرایی کرده است.با کاهش تعرفه واردات، عمال دروازه های 
کشور به روی تولید کنندگان محصوالت کشاورزی خارجی کشوده می 
شود و واردات باعث ضربه به تولید کنندگان داخلی خواهد شد.به رغم 
ممنوعیت واردات همچنان میوه های خارجی در بازار خودنمایی می 
کنند و در کنار محصوالت داخلی با ضربه زدن به کشاورزان سالمت 
جامعه و اقتصاد کشور، جای خود را در سبد مصرف خانوار باز می کنند.
در این میان سودجویان بازار میوه با نیازشناسی از مصرف کنندگان، 
رصد بازار و تحرک به موقع اقدام به واردات و توزیع میوه های خارجی 
آن هم اقالمی می کنند که در داخل کشور به وفور تولید می شود و به 
این طریق ضربات مهلک و جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشاورزی و 
تولیدکنندگان محصوالت باغی وارد می کنند.ضرباتی که نه تنها جبران 
نمی شود بلکه روز به روز با تداوم واردات نابسامان میوه و نبود برنامه 
ریزی هدفمند برای آن بیش از گذشته تکرار می شود.قاچاق میوه ضربات 
جبران ناپذیری به بخش کشاورزی وارد می کند و مهمترین مطالبه 
باغداران در این زمینه مدیریت و برنامه ریزی اجرایی به منظور توقف 
کامل واردات میوه است.سه عامل مهم در قاچاق میوه باید مورد توجه 
موثر در برنامه ریزی ها باشد که مهمترین آن نیاز مصرف کننده و چاره 
اندایشی برای پاسخ به آن است.برخی میوه های وارداتی به رغم اینکه از 
مسافتی بسیار طوالنی به کشور وارد می شوند به خوبی توان رقابت با 
تولیدات مشابه داخلی را دارند که برای نمونه می توان به پرتقال مصری 
اشاره کرد.به رغم اینکه این میوه از آن طرف دنیا به کشور وارد می شود 
اما با قیمت پایین تر از تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار می گیرد 
که قطعا به دلیل ظاهر مطلوبتر و نیز ماندگاری باال برای مصرف کننده 
جذابیت و مطلوبیت باالیی ایجاد و انگیزه خرید را در فرد ایجاد می کند.
خرده فروشیها میوه های خارجی چشم نوازتر از انواع ایرانی هستند، 
همین امر در کنار ارزانتر بودن انگیزه خوبی برای تقویت قاچاق و در 
عین حال ظرفیت پذیرش در بازار توزیع دارد.واردات بی رویه محصوالت 

کشاورزی ضربه ای به اجرای موفق اقتصاد مقاومتی وارد می سازد. 
  

انفورماتیک

افزایش 0.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی 
با فروشگاه های اینترنتی

توسعه شبکه های فروش مجازی در کشور به شرط رعایت همه 
قوانین می تواند در توسعه اقتصادی و افزایش ۰,۳ درصدی تولید 
باغبانیان مدیر یک سامانه  باشد.حسین  تاثیرگذار  ناخالص داخلی 
خرید اینترنتی افزود: فضای تجارت الکترونیک بسیار گسترده است 
و ایران می تواند در این فضا وارد تجارت با کشورهای همسایه شود 
که در نهایت ارزآوری خوبی برای کشور به همراه دارد.وی اعالم کرد 
از سال آینده برای ایجاد پنج هزار فرصت شغلی در شبکه فروش 
خرید اینترنتی خود برنامه ریزی کرده ایم. به گزارش ایرنا، فروشگاه 
های اینترنتی به ارایه کاال یا خدمات به صورت برخط مشغولند.برخی 
براین باورند که شلوغی فروشگاه ها بویژه در فصل تعطیالت، احتمال 
اتمام کاالهای انبار شده، وجود فروشندگان بی تجربه، نیاز به صرف 
وقت زیاد و جابجایی فیزیکی برای خرید، سختی مقایسه شرایط خرید 
و محصول به دلیل بعد زمان و مکان و... خرید اینترنتی را رونق داده 
است.خریدهای اینترنتی به سبب مشکالتی مانند بی توجهی به نکات 
امنیتی، ناآگاهی از حقوق و استانداردهای یک فروشگاه، مرغوبیت پایین 
و... انبوهی از مشتریان ناراضی و سردرگم را بر جای می گذارد.بی 
توجهی به دریافت مجوز های الزم عامل بروز بسیاری از مشکالت است. 

  
صنعت

ورود سازمان حمایت به پیش فروش ساندرو

مدیر کل نظارت بر کاالهای فلزی سازمان حمایت گفت: درصورتی که 
محدودیتی در عرضه برنامه ریزی شده خوردو ساندرو توسط کارخانه 
سازنده ایجاد شود مطابق آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کننده 
عمل می کنیم.شهرام میراخورلو در خصوص پیش فروش خودروی 
ساندرو گفت: پس از تحویل خودرو به خریدار مطابق قیمت رسمی 
واحد تولیدی، عرضه و تعیین قیمت خودرو در بازار مصرف تابع شرایط 
عرضه و تقاضا است؛   البته عوامل متعددی بر روی تقاضای واقعی 
خودرو اعم از کیفیت، مشخصات فنی و ارزنده بودن در مقابل قیمت 
موثر است، اما درخصوص خودروی ساندرو و ساندرو استپ وی، یکی 
از عواملی که موجب ایجاد تقاضای غیرواقعی گردیده، موضوع اختالف 

قیمت بازار با قیمت رسمی کارخانه بواسطه عرضه کم است. 

بانک پاسارگاد میزبان خانواده 
شهدای آتش نشان پالسکو

پاسارگاد،  بانک   مدیرعامل  قاسمی  مجید  دکتر 
در دیدار با خانواده گرانقدر شهدای آتش  نشانان 
حادثه ساختمان پالسکو، با تجلیل از مقام شامخ 
فرهیخته  و  صبور  فهیم،  خانواده های  از  شهدا، 
ایشان دلجویی و قدردانی کرد.به گزارش روابط  
عمومی بانک  پاسارگاد، مدیرعامل این بانک در 
دیداری که در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵، با حضور 
از  و جمعی  فداکار  آتش نشانان  محترم  خانواده 
و  احترام  ادای  ضمن  شد،  انجام  بانک  مدیران 
تسلیت به خانواده های افتخار آفرین و محترمی 
که این شهیدان بزرگوار را به تاریخ شکوهمند 
و  به شأن  کرده اند، گفت:  تقدیم  اسالمی  ایران 
به صورت  الهی  در کالم   بزرگواران  این  مرتبت 
گویا و شفاف اشاره شده است. ما قابل نیستیم که 
در خصوص جایگاه این عزیزان صحبت کنیم به 
همین دلیل و بنا به اعتقاد خود، سعی می کنیم 
کالم خدا را الگوی خود قرار داده و در خصوص 
با  مفصل  گفت و گوی  ضمن  کنیم.وی  فکر  آن 
خانواده های این عزیزان، از خداوند متعال، آرامش 
و التیام آالم روحی این بزرگواران را مسئلت کرد 
و مقام واالی شهدا را که برای حفظ جان و مال 
نهاد.       ارج  کرده اند،  و جانفشانی  فداکاری  مردم، 
در این دیدار، خانواده ارجمند شهدا، ضمن تقدیر 
و تشکر از این اقدام بانک پاسارگاد، که در زمره 
را  آن  است،  بانک  این  اجتماعی  مسئولیت های 

ارزشمند خواندند. 
  

بانک پارسیان رتبه سوم بانک ها در 
اختالف تعداد تراکنش های صادره

بانک پارسیان رتبه سوم در میان تمامی بانک ها 
بر اساس اختالف تعداد تراکنش های صادر شده 
خود  به  را  امسال  ماه  دی  در  شده  پذیرش  از 
بانک  عمومی  روابط  گزارش  داد.به  اختصاص 
پارسیان، بر اساس گزارش های ارائه شده از سوی 
 ۳۵ مثبت  اختالف  با  پارسیان  بانک  شاپرک، 
میلیون تراکنش صادر شده از پذیرش شده در 
دی ماه، رتبه سوم را در کل بانکها دریافت کرده 
است.همچنین بانک پارسیان رتبه سوم در میان 
تمامی بانک های خصوصی و دولتی را دراختالف 
تعداد تراکنش های صادر شده از پذیرش شده هر 
یک از ابزارهای پذیرش از جمله کارتخوان های 
فروشگاهی، ابزارهای پذیرش موبایلی و اینترنتی 
در دی ماه ۹۵ را به خود اختصاص داد. اختالف 
در تعداد تراکنش های صادر شده از پذیرش شده 
هر بانک در دی ماه امسال نشان می دهد که در 
بانک پارسیان ورود منابع مالی بیشتر از میزان 

خروج آن از بانک بوده است. 
  

بانک ملت محبوب ترین بانک 
کشور شناخته شد

 با رای بیش از ۵۰ هزار نفر از مشتریان خدمات 
بانکی، بانک ملت به عنوان محبوب ترین بانک 
کشور شناخته شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملت، در سومین جشنواره«بانک محبوب من« که 
از ابتدای دی ماه سال جاری شروع شده بود و تا 
6 بهمن ماه ادامه داشت، بیش از ۵۰ هزار نفر از 
مشتریان بانک ها شرکت کرده و به سواالتی درباره 
خدمات مختلف بانکی پاسخ دادند که بر اساس 
آرای این نظرسنجی، بانک ملت عنوان محبوب 
ترین بانک کشور را از آن خود کرد.در عین حال، 
مشتریان شرکت کننده در این جشنواره، بانک 
ملت را از لحاظ میزان عالقه به افتتاح حساب در 
بانک ها و پرکاربردترین بانک، به عنوان محبوب 
ترین بانک انتخاب کردند.گفتنی است بانک ملت 
در دومین جشنواره »بانک محبوب من« که در 
سال گذشته برگزار شد با رای ۲۵ هزار مشتری 
شبکه بانکی به عنوان محبوب ترین بانک ایران و 
نیز محبوب ترین بانک در حوزه خدمات الکترونیک 

در کشور انتخاب شده بود. 
  

حضور روسای شعب موفق 
بانک سپه بین بهترین های کشور

با حضور عضو هیات مدیره هفتمین گردهمایی 
معرفی روسای شعب موفق بانک های کشور که 
در آن بیست تن از روسای شعب برتر بانک سپه 
حضور چشم گیر داشتند در موسسه عالی آموزش 
بانکداری ایران برگزار شد.به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی بانک سپه، در این مراسم آقای کاظم نژاد 
عضو هیات مدیره، رجبی رئیس اداره کل تحقیقات 
و برنامه ریزی و ۲۰ نفر از روسای موفق شعب بانک 
های کشور حضور داشتند.براساس این گزارش در 
ابتدای مراسم گردهمایی روسای موفق شعب بانک 
های کشور که با شعار کنترل داخلی، بهبود عملکرد 
رئیس  طینت  خوش  محسن  دکتر  شد  برگزار 
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران اظهار داشت: 
گردهمایی روسای موفق شعب یکی از همایش هایی 
است که موسسه عالی آموزش بانکداری ایران همه 
ساله با هدف قدردانی و تکریم روسای موفق شعب 
بانکی سراسر کشور برگزار می کند.وی تصریح کرد: 
هفتمین گردهمایی روسای موفق بانک های کشور 
با شعار »کنترل داخلی، بهبود عملکرد« با مشارکت 
۳۰ بانک و موسسه اعتباری کشور در حالی برگزار 
می شود که شاهد تحوالت گسترده در حوزه های 

اقتصادی در سطح ملی و بین المللی هستیم. 

یادداشتبانک 

بازار  کارشناسان؛  گفته  طبق  مسکن:  گروه 
مسکن بدون افزایش قیمت سال ۹۵ را پشت 
سر می گذارد و تا پایان سال قیمت ها تغییری 
نخواهد کرد اما بهترین بازه زمانی برای خرید 
مسکن تا پایان فروردین ماه سال آینده است.
نرخ تورم مسکن در چهار سال گذشته همواره 
زیر نرخ تورم  عمومی بوده است و طبق گفته 
افزایش  بازار ظرفیت  این  کارشناسان مسکن، 
قیمت ها را ندارد اما ممکن است تحت تاثیر 
جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوزادهمین 
کارشناس  خسروی،  قلی  بگیرد.مصطفی  قرار 
تا  میکن  بازار  ثبات  به  اشاره  با  مسکن  بازار 
پایان اسفند ماه سال جاری، اظهار داشت: طبق 
تا  سنوات گذشته معامالت مسکن ماه جاری 
بیست و دوم ادامه خواهد داشت اما به نظر نمی 
رسد اسفند ماه امسال قیمت مسکن افزایش 
یابد.وی با تاکید بر این که از اواخر اسفند امسال 
تا ۱۵ فروردین ماه  سال آینده معامالت مسکن 
قابل توجه نیست و به کمترین میزان خود می 
رسد، گفت: به طور قطع تا پایان فروردین ماه 
کرد  نخواهد  تغییری  مسکن  قیمت  سال ۹6 
اما ممکن است پس از آن بازار مسکن تحت 
بگیرد. قرار  جمهوری  ریاست  انتخابات  تاثیر 
قلی خسروی با بیان اینکه بهترین زمان خرید 
مسکن از اسفندماه امسال تا پایان فروردین ماه 
می شود  بینی  پیش  گفت:  است،  آینده  سال 
ها  قیمت  افزایش  با  مسکن  بازار  آینده  سال 
همراه باشد و نرخ تورم مسکن باالتر از نرخ تورم 

عمومی حرکت کند. 
بازار مسکن در اولین ماه از زمستان نشانه هایی 
را بروز داد که پیش بینی می شد این پیش 
رونق، بازار را وارد فاز رونق در بازار شب عید 
روند  ماه  بهمن  در  مسکن  معامالت  اما  کند. 
بار دیگر زمان  تا یک  به خود گرفت  کاهشی 
ورود بازار مسکن به وضعیت رونق در هاله ای از 
ابهام قرار گیرد. کارشناسان انتظار فروشندگان 
را برای آغاز فصل رونق و فروش با قیمتی باالتر 
یکی از عوامل مهم تعمیق حس رکود عنوان 
می کنند معامالت خرید مسکن در شهر تهران 
بعد از صعود تند در اولین ماه زمستان، بدون 
آنکه ریزش شدید در میانه فصل پیدا کند، تحت 
تاثیر فضای روانی حاکم بر بازار ملک، به شکل 
نزولی شد.رصد  و  داد  تغییر مسیر  محسوسی 
نوعی  از  بهمن،  ماه  در  مسکن  بازار  تحوالت 
حرکت رفت و برگشت منظم معامالت ملک در 
طول سال جاری حکایت دارد و نشان می دهد: 
و  مسکن  معامالت  صحنه  در  نیرو  دو  تقابل 
پایانی سال جاری،  اثر آن در ماه های  افزایش 
باعث شده خرید و فروش آپارتمان در پایتخت، 
ماهانه  پسرفت  و  پیشرفت  با  مداوم  به صورت 
مواجه شود. ماه گذشته، معامالت آپارتمان در 
پایتخت ۷ درصد نسبت به دی کاهش یافت، 
به طوری که ۱4 هزار و 64۱ واحد مسکونی در 
میانه زمستان در تهران، خرید و فروش شد.این 
در حالی است که دی ماه، حجم معامالت، بیش 
از 4۰ درصد نسبت به آذر افزایش پیدا کرد و 
رکورد بیشترین فروش ماهانه امالک مسکونی 
)۱۵ هزار و ۷۵۱ واحد( در طول دو سال اخیر، 
رسید.  ثبت  به   ،۹۵ زمستان  ماه  اولین  برای 
بررسی ها نشان می دهد: افت و خیز معامالت 
اما  مسکن طی دو ماه اخیر، به شکل خفیف 
قابل ردیابی، در طول ۹ ماه اول سال جاری نیز 
وجود داشته است و این بازار تقریبا از ابتدای 
روبه رو  متغیر  دمای  با  همواره  تاکنون،  سال 
بوده است.در شرایط فعلی بازار مسکن، با لحاظ 
از  بهتر  معامالت«  »نوسان  قیمت ها،   اوضاع 
»رشد یکنواخت« حجم خرید، ارزیابی می شود، 
چرا که افزایش تصاعدی حجم خرید و فروش 
آپارتمان، در زمان خروج از رکود، می توانست 
را  مسکن  قیمت  غیرتورمی  تغییرات  ریتم 
هم  شود.  آن  شدید  رشد  باعث  و  بزند  به هم 
اکنون متوسط قیمت مسکن در تهران کمتر از 
۸ درصد نسبت به سال گذشته همین موقع 
افزایش یافته که این میزان رشد قیمت اسمی 
 ،۹۵ سال  از  گذشته  ماه های  همانند  مسکن، 
و  کاالها  سایر  قیمت  رشد  میزان  از  همچنان 

خدمات )تورم عمومی(، کمتر است.با این 
حال، این افت و خیز معامالتی، از یکسو »حس 
توقف بازار ملک در رکود« را تقویت کرده و از 
از  باعث »طوالنی شدن دوره گذار  سوی دیگر 
پیش رونق به رونق معامالت مسکن« شده است. 
بررسی حرکات رفت و برگشت معامالت انجام 
شده، حاکی است: دو نیروی متضاد حاکم بر جو 
روانی بازار مسکن، در حال حاضر جلوی رونق 
اول  نیروی  را گرفته است.  بازار مسکن  پایدار 
متاثر از تصورات و برداشت ذهنی دسته ای از 
متقاضیان خرید و عوامل فروش بازار ملک است 
که جهت آن، جو روانی را به سمت »تداوم رکود 
این  تولید  می کند.عوامل  منحرف  معامالت« 
نیرو در گروه متقاضیان خرید، به دنبال گذشت 
زمان بیشتر هستند به امید آنکه، سطح قیمت ها 
دوباره کاهش پیدا کند در نتیجه، در خریدهای 
خود تاخیرهای مکرر اعمال می کنند. گروهی از 
فروشند  ه ها نیز با خوش بینی به آینده قیمت ها 
ناگهانی قیمت مسکن در سال  انتظار رشد  و 
جدید، بعد از هر ماه رشد در حجم معامالت، 
واحدهای  سایر  فروش  ادامه  در  تردید  دچار 
مسکونی خود می شوند و همین فرآیند، نوسانی 
شدن روند معامالت و در نتیجه، درجازدن بازار 
ملک در فاز پیش رونق را رقم زده است.نیروی 
دوم اما در نقش جلوبرنده معامالت مسکن، جو 
مثبت در بازار ملک به وجود آورده است طوری 
که اثر آن، طی ماه های اخیر، بیشتر از نیروی 
اول بوده و توانسته فضای روانی منفی موجود در 

بازار را تحت الشعاع قرار دهد.
 منبع تغذیه نیروی جلوبرنده، از ناحیه خریداران، 
ناشی از »پذیرش سطح فعلی قیمت ها« است. 
)عمدتا  مسکن  خرید  متقاضیان  از  گروهی 
دوره  در  خرید  که  آنجا  از  مصرفی(،  تقاضای 
فعلی بازار ملک که به نوعی برزخ رکود و رونق به 
حساب می آید را بهتر از ماه های آتی می دانند در 

نقش تقاضای موثر، باعث افزایش حجم معامالت 
مصرفی شده اند.در این میان، تسهیالت خرید 
مسکن بدون سپرده، نیاز مالی این گروه را تامین 
می کند و ثبات نسبی قیمت مسکن نیز سبب 
حفظ قدرت تسهیالت در پوشش هزینه خرید 
شده است. همچنین گروهی از فروشنده ها در 
سمت عرضه –بساز و بفروش ها- نیز به دالیلی 
همچون شروع پروژه جدید پیش از سال ۹6، 
در فروش واحدهای مسکونی شان در سال جاری 
از فروشنده ها  بوده و هستند.این گروه  مصمم 
در عین حال همسو با نظر کارشناسان اقتصاد 
مسکن، معتقدند رونق معامالت در سال آینده، 
الزاما به رشد قابل توجه قیمت منجر نخواهد 
شد بنابراین نفع حاصل از تاخیر در فروش و در 
نتیجه تاخیر در ساخت و ساز جدید کمتر از 
»اقدام در سال ۹۵« خواهد بود. معدل معامالت 
مسکن در تهران طی ۱۱ ماه گذشته از سال ۹۵ 
مشخص می کند: برآیند دو نیروی غیرهم جهت 
حاکم بر فضای روانی بازار ملک، در مسیر خروج 
از رکود عمل کرده و توانسته بازار را هر چند 
آهسته و زمانبر، در فاز پیش رونق، جلو ببرد.بهروز 
ملکی تحلیلگر و کارشناس اقتصاد مسکن در 
تحلیل شرایط کنونی بازار ملک می گوید: فعاالن 
بازار مسکن نسبت به آینده، خوف دارند و ابهام 
آنها درباره بهتر یا بدتر شدن شرایط اقتصادی 
و  گرگ  فضای  شده  باعث  آینده،  ماه های  در 
میش در صحنه معامالت ملک شکل بگیرد و 
در نتیجه، استارت  بازار برای رونق در یک ماه، 
به پسرفت بازار در ماه بعد تبدیل شود و مجددا 
نیروی  غلبه  با  معامالت  موتور  دیگر،  ماه  یک 
است:  معتقد  ملکی  شود.  روشن  رونق دهنده 
فعاالن بازار مسکن هنوز به اعتماد کافی درباره 
آینده متغیرهای اثرگذار بر قیمت و معامالت، 
نرسیده اند و در عین حال، چشم انداز سال آینده، 

برای شان روشن و شفاف نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه، ترس 
و نگرانی نسبت به بازار مسکن سال آینده، دو 
طرفه است افزود: هم بخشی از خریداران و هم 
بخشی از فروشنده ها، نسبت به وضعیت سال 
به  قادر  بنابراین  ندارند  کافی  اطمینان  آتی، 
تصمیم گیری نیستند. این بی عملی در گروهی از 
متقاضیان خرید و فروش، عامل اصلی ناپایداری 
بازار  رشد معامالت مسکن و در نتیجه توقف 
در فاز پیش رونق است.کاهش ۷ درصدی حجم 
بهمن  در  تهران  در  آپارتمان  خرید  معامالت 
ماه باعث شد قیمت مسکن نسبت به ماه دی، 
بدون تغییر بماند. متوسط قیمت هر متر مربع 
واحد مسکونی در تهران، طی دو ماه گذشته در 
سطح کمتر از ۵/ 4 میلیون تومان، قرار گرفت 
و در حد ۲/ ۰ درصد )۱۰ هزار تومان در متر 
مربع(، دچار ریزنوسان شد. میانگین قیمت از 
متری 4 میلیون و 4۷۵ هزار تومان در دی ماه 
به 4 میلیون و 4۸۵ هزار تومان در ماه بهمن 
تبدیل شد که این میزان ریزنوسان با احتساب 
قیمت کل واحدهای مسکونی، تغییر معناداری 
اقتصاد  و  برنامه ریزی  نمی آید.دفتر  حساب  به 
مسکن، اواخر پاییز امسال، روش محاسبه قیمت 
و  داد  تغییر  را  تهران  معامالت شهر  میانگین 
از مدل میانگین پیراسته به جای روش قبلی 
باعث شد  نحوه محاسبه،  تغییر  استفاده کرد. 
ارقام اعالم شده درباره متوسط قیمت مسکن 
در ماه های گذشته از سال ۹۵ و حتی سال های 
۹۰ تا ۹4 تغییر کند و قیمت میانگین به واقعیت 
نزدیک تر شود. این دفتر ماه گذشته نیز با اعمال 
قیمت  محاسبه  فرآیند  در  مکمل  اصالحات 
بازنگری  را  شده  اعالم  ارقام  مجددا  میانگین، 
کرد.هدف از اصالح در محاسبه قیمت میانگین 
مسکن، »اعالم دقیق  نبض قیمت ها« عنوان شده 
است به این معنا که آنچه تحت عنوان متوسط 
ممکن،  حد  تا  می شود،  اعالم  مسکن  قیمت 
آپارتمان های  قیمت   واقعی  بیان کننده شرایط 
فروخته شده طی یک بازه زمانی باشد. سطح 
4 میلیون و 4۸۵ هزار تومانی قیمت هر متر 
مربع واحد مسکونی مربوط به بهمن ماه، طبق 
آخرین مدل اصالحی محاسبه قیمت میانگین، 
از روی داده های سامانه رهگیری معامالت ملک، 
است.متوسط  شده  اعالم  و  برآورد  استخراج، 
قیمت مسکن در تهران نسبت به بهمن سال 
گذشته، ۷/ ۷ درصد افزایش پیدا کرده است که 
البته این میزان رشد تک رقمی قیمت اسمی 
در مقایسه با آخرین سطح نرخ تورم عمومی، به 
معنای کاهش حدود یک درصدی قیمت واقعی 
مسکن است. تغییرات قیمت مسکن از ابتدای 
سال تا کنون نیز به گونه ای بوده که نرخ بازدهی 
خرید ملک در این بازار در سطح 4 درصد به 

ثبت رسیده است. 
در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران 
پیدا  افزایش  ابتدای سال، 4 درصد  به  نسبت 
کرده است.این میزان نرخ بازدهی سال گذشته، 
صفر بود. بازار مسکن به لحاظ رتبه بیشترین 
بین  در  قیمت(  رشد  )بیشترین  بازدهی  نرخ 
پول  و  )بورس(  ارز، سهام  دیگر سکه،  بازار   4
امسال،  ماه  بهمن  در  شد.  چهارم  )بانک ها(، 
حجم معامالت خرید مسکن ۷ درصد نسبت به 
دی ماه کاهش یافت و در مقایسه با بهمن سال 
گذشته نیز افت 4 درصدی را تجربه کرد. با این 
حال، فارغ از رشد منفی معامالت، فروش ۱4 
هزار و 64۱ واحد مسکونی در یک ماه، به معنای 
بازار برای  بازار ملک و استعداد  تحرک نسبی 
معامالت خرید  است.حجم  رونق  فاز  به  رفتن 
مسکن در تهران طی ۱۱ ماه گذشته از سال 
۹۵، از رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال 
۹4 برخوردار است طوری که فروش ۱۳۹ هزار 
و ۹۷۳ واحد مسکونی در سال جاری نسبت به 
فروش ۱۳۲ هزار و ۱۱6 واحد در ۱۱ ماه سال 
گذشته، بیانگر رشد ۵ درصدی حجم معامالت 
است. به این ترتیب، با بررسی آنچه از ابتدای 
سال جاری تا کنون بر بازار ملک گذشته است، 
به  هم  ملک  معامالت  بازار  می شود:  مشخص 
لحاظ رشد و هم به لحاظ حجم، از رکود عمیق 

سال گذشته فاصله گرفته است. 

تا فروردین ماه خانه بخرید

روند معامالت مسکن تهران نزولی شد 

تجارت ۱۰ ساله ایران با ترکمنستان حاکی از 
مثبت بودن روند مبادالت تجاری بوده و افزایش 
حجم صادرات موجب شده تا در نیمه زمانی راه، 
واردات پیشی گیرد.بررسی  بر  میزان صادرات 
روند ۱۰ ساله تجارت ایران با ترکمنستان در 
نشان  سال ۱۳۹4  تا  سال ۱۳۸4  زمانی  بازه 
می دهد که صادرات ایران به این کشور تا سال 
۱۳۹۳ با نرخ رشدی قابل توجه صعودی بوده 
و از سال ۱۳۸۸ از واردات پیشی گرفته و در 
نهایت منجر به مثبت شدن تراز تجاری ایران 
تا به امروز شده است. بدون در نظر گرفتن افت 
صادرات در سال ۱۳۹4 ترکمنستان را می توان 
جریان  که  کرد  محسوب  کشورهایی  جزو 
صادرات ایران به این کشور در یک دهه گذشته 
از رشدی پایدار برخوردار بوده است. عالوه بر 
نیز  صادراتی  برتر  کاالهای  سبد  ترکیب  این 
تا حدودی در این سال ها ثابت بوده و تحول 

ندیده است.متوسط قیمت  به خود  را  خاصی 
صادرات از سال ۱۳۸6 به بعد دچار افت شده 
و در سال ۱۳۹۲ مجددا روند افزایشی پیدا کرده 
است اما در مجموع در بیشتر سال ها متوسط 
قیمت واردات بیشتر از قیمت متوسط صادرات 
بوده است. در ۱۰ سال گذشته صعود و نزول 
ارزش ساالنه واردات ترکمنستان از جهان و از 
ایران تقریبا با یکدیگر همزمان بوده و از یک الگو 
تبعیت کرده  است. بنابراین می توان ادعا کرد که 
تحریم های بین المللی تاثیر چندانی بر تجارت 
کمتر  نظر  این  از  روابط  و  نداشته  کشور  دو 
آسیب دیده است.ارزش صادرات در سال ۱۳۸4 
معادل ۱4۱ میلیون دالر، در سال ۱۳۸۵ معادل 
۱44 میلیون دالر، در سال ۱۳۸6 معادل ۱۷۸ 
میلیون دالر، در سال ۱۳۸۷ معادل ۲4۹میلیون 
دالر، در سال ۱۳۸۸ معادل ۳46 میلیون دالر، 
در سال ۱۳۸۹ معادل 4۰۰ میلیون دالر، در 

سال ۱۳۹۰ معادل ۵۲6میلیون دالر، در سال 
۱۳۹۱ معادل ۷4۹ میلیون دالر، در سال ۱۳۹۲ 
معادل ۸۵۹ میلیون دالر، در سال ۱۳۹۳ معادل 
۸۷۳  میلیون دالر و در سال ۱۳۹4 معادل ۷۲۱ 
در  نیز  واردات  است.ارزش  بوده  دالر  میلیون 
سال ۱۳۸4 معادل ۱۵۳ میلیون دالر، در سال 
۱۳۸۵معادل ۲۸۷ میلیون دالر، در سال ۱۳۸6 
معادل ۲۱4 میلیون دالر، در سال ۱۳۸۷ معادل 
۳۸۰ میلیون دالر، در سال ۱۳۸۸ معادل 4۰۳ 
میلیون دالر، در سال ۱۳۸۹ معادل ۸6 میلیون 
دالر، در سال ۱۳۹۰ معادل 4۸ میلیون دالر، در 
سال ۱۳۹۱ معادل 44 میلیون دالر، در سال 
۱۳۹۲ معادل ۷۷ میلیون دالر، در سال ۱۳۹۳ 
 ۱۳۹4 سال  در  و  دالر  میلیون   ۱۰۱ معادل 
معادل شش میلیون دالر بوده است.همچنین 
معادل  سال ۱۳۸4  در  تجاری  تراز  همچنین 
۱۲- میلیون دالر، در سال ۱۳۸۵ معادل ۱4۳- 

میلیون دالر، در سال ۱۳۸6 معادل ۳6- میلیون 
دالر، در سال ۱۳۸۷ معادل ۱۳۱- میلیون دالر، 
میلیون دالر، در  معادل ۵۷-  در سال ۱۳۸۸ 
سال ۱۳۸۹ معادل ۳۱4 میلیون دالر، در سال 
۱۳۹۰ معادل 4۷۸ میلیون دالر، در سال ۱۳۹۱ 
معادل ۷۰۵ میلیون دالر، در سال ۱۳۹۲ معادل 
۷۸۲ میلیون دالر، در سال ۱۳۹۳ معادل ۸۷۲ 
  ۷۱۵ معادل   ۱۳۹4 سال  در  و  دالر  میلیون 
میلیون دالر بوده است.عالوه بر این رشد تجارت 
 ۲ برابر   ۱۳۸۵ سال  در  ترکمنستان  و  ایران 
درصد، در سال ۱۳۸6 برابر ۲4 درصد، در سال 
۱۳۸۷ برابر 4۰ درصد، در سال ۱۳۸۸ برابر ۳۹ 
درصد، در سال ۱۳۸۹ برابر ۱6 درصد، در سال 
۱۳۹۰ برابر ۳۲ درصد، در سال ۱۳۹۱ برابر 4۲ 
درصد، در سال ۱۳۹۲ برابر ۱۵ درصد، در سال 
۱۳۹۳ برابر ۱۳ درصد و در سال ۱۳۹4 برابر 

۲6- درصد بوده است .

تجارت مثبت ایران و ترکمنستان طی ۱0 سال
صادرات در نیمه از واردات پیشی گرفت 

آگهی مفقودی
شهربانی  شماره   ۱۳۸۱ مدل  پراید  سواری  ماشین  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
 ۱4۱۲۲۸۱۷۹4۵۵۸S شاسی  شماره  موتور ۳۲۵۸۹4  شماره  ۸۲-۵4۷ص۷۹ 

بنام عیسی حسین زاده اسکی مفقود از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی سواری پراید مدل ۱۳۸6 به شماره انتظامی ایران ۸۲-

۲6۲م۳۳ به شماره موتور ۲۲۰۱۳۸6 به شماره شاسی S ۱4۱۲۲۸664۱۷۲۰ به 
نام مهدی حیدر تبار بیشه مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

بابل

آگهی مفقودی
شهربانی  شماره   ۱۳۸۷ مدل  باختر  سیکلت  موتور  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
6۲۷۸- ساری ۲۳ شماره موتور ۵6۷۸۲6 شماره شاسی ۸۷۵۱۲۷4 بنام علی 

اصغر مناف پورمفقود از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی مدل ۱۳۸۳ به شماره شهربانی 
۷۲-۸۷6ق6۲ به شماره موتور ۰۰۹۲۹4۰۳ شماره شاسی ۱4۱۲۲۸۳۳۱6۰۲۱ 

S مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

پیش بینی افزایش معامالت مسکن در سال آینده
چهارمین نمایشگاه بین المللی نما، سازه و تکنولوژیهای نوین صنعت ساختمان )ایران 
بیلدکس( به مدت چهار روز با حضور 57 شرکت خارجی از کشورهای چین، ترکیه و 
پاکستان و 90 شرکت داخلی در محل نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد که 
تا 9 اسفندماه ادامه دارد.در این نمایشگاه شرکتهایی از ایران، چین، ترکیه و پاکستان، 
جدیدترین محصوالت و نوآوری های مرتبط با تولید ابزارآالت، تجهیزات و ماشین آالت 
ساختمانی، در و پنجره، شیشه و ماشین آالت وابسته، مصالح ساختمانی پایه تونل، سد، 
راه، زهکشی و آبیاری، سنگ های ساختمانی، لوله و اتصاالت، یراق آالت ساختمانی، 
پوشش سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته، حمام، سونا، آشپزخانه، سیستم تصفیه 
فاضالب، دکوراسیون، نماسازی، پوششهای کف و درهای اتوماتیک و سایر خدمات 
ساختمانی را به معرض نمایش گذاشته اند.در حاشیه این نمایشگاه سه همایش تخصصی 
با عنوان »نقش فناوری های نوین در توسعه صنعت ساختمان«، »راهکارهای افزایش 
عمر مفید بنا« و »مقاوم سازی ساختمان های ایرانی در برابر زلزله« با حضور سازندگان 
جدید  های  سیستم  همچنین  شود.  برگزار  خارجی  متخصصان  و  خصوصی  بخش 
ساختمانی و فناوری های ساخت و تبادل نظر درباره فناوری های نوین جرو برنامه های این 
نمایشگاه اعالم شده است.قائم مقام شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران در حاشیه 
افتتاح این نمایشگاه به ایسنا گفت: بعد از امضای برجام و در طول سال 1395 در تمام 
نمایشگاه ها با افزایش تقاضا و حضور شرکتهای خارجی مواجه بودیم. البته سیاست ما 
این است که حضور خارجی ها برای معرفی تکنولوژی های نوین باشد، نه صرفا ورود برای 
فروش کاالهای مصرفی و نهایی. در سال 1396 هم پیش بینی می شود حضور شرکتهای 
خارجی در بخش معرفی تکنولوژی گسترش پیدا کند.سیاوش امیرمکری افزود: با توجه 
به اینکه پیش بینی می شود سال آینده شاهد رونق بخش معامالت مسکن باشیم ان 
شاءا... صنعت ساختمان بتواند در سال 1396 فعالیتهای تولیدی بیشتری داشته باشد و 

فعاالن این بخش از فرصت پیش رو استفاده کنند 



از بزرگان تنها رنجهاست که باقی می ماند. 
حکیـم فردوسی توسی 

عناوین مجموعه کتاب پلیسی نقاب 
تا عید از مرز هفتاد عبور خواهد کرد 

تعداد عناوین مجموعه کتاب های پلیسی نقاب از 
انتشارات جهان کتاب تا عید نوروز ۹6، به ۷۱ عنوان 
می رسد. به گزارش مهر، با چاپ چند عنوان جدید 
از مجموعه کتاب های پلیسی نقاب توسط انتشارات 
جهان کتاب، عناوین این مجموعه تا پیش از عید 
نوروز سال ۹6 با ترجمه های جدید عباس آگاهی به 
۷۱ کتاب خواهد رسید. در حال حاضر، طی روزهای 
گذشته 4 عنوان جدید از این مجموعه چاپ شده که 
به زودی وارد بازار نشر می شود. یکی از این کتاب ها، 
رمان »تنگنا« نوشته فردریک دار پلیسی نویس مشهور 
فرانسوی است که تا به حال رمان های »آسانسور«، 
»مرگی که حرفش را می زدی«، »کابوس سحرگاهی«، 
»چمن« و »قیافه نکبت من«، »بچه پرروها« و »زهر 
تویی«، »قاتل غمگین« و »تصادف« از او در مجموعه 
نقاب به چاپ رسیده است. یکی دیگر از 4 کتاب 
تازه چاپ نقاب، رمانی دیگر از دار است که با عنوان 

»دژخیم می گرید« به چاپ رسیده 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 5/16   طلوع آفتاب 6/39 
اذان ظهر 12/17  اذان مغرب 18/14

در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

بیا که با سر زلفت قرار خواهم کرد
که گر سرم برود برندارم از قدمت

ز حال ما دلت آگه شود مگر وقتی
که الله بردمد از خاک کشتگان غمت 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: تقابل با فضای 
مجازی نتیجه نمی دهد.

اختتامیه  مراسم  در  امیری  صالحی  سیدرضا 
همایش بین المللی مهندسی صنایع در بابلسر، 
اظهار کرد: سرمایه تنها اقتصادی و صنعتی نیست 
این زمینه مانند سرمایه  و مفاهیم جدیدی در 

فرهنگی، انسانی و اجتماعی وارد شده است.
اجتماعی  سرمایه  در  اینکه  بیان  با  وی 
موضوع های مبنایی فراوانی وجود دارد، تصریح 
مشارکت  و  وفاداری  رضایت،  اعتماد،  کرد: 
در  و  است  اجتماعی  سرمایه  شاخصه های  از 
نمی گیرد  شکل  سرمایه ها  این  که  جامعه ای 

فاقد احساسات انسانی و اخالقی است.
با این سرمایه های  اینکه  با اشاره به  وزیر ارشاد 
شکل  ایران  در  همنوایی  و  همدلی  اجتماعی 
می گیرد، خاطرنشان کرد: در این رابطه هر جامعه 
ای که در آن مشارکتی اتفاق بیفتد از قدرتی نرم 

برخوردار می شود.

صالحی با بیان اینکه جامعه ایران در توسعه به این 
بحث ها توجه جدی دارد، اظهار کرد: عنصرهای 
اصلی قدرت در گذشته سخت افزاری بود اما در 
این مباحث منسوخ شد و دانش،  دهه گذشته 
تکنولوژی، رسانه، قدرت ذهنی انسان و برابری وارد 

این فضا می شود.
با بیان اینکه در دولت روحانی الگوی جدید  او 
توسعه در اقتصاد، مولد و پویا، در سیاست خارجی 
تعامل با نظام جهانی برای توسعه ملی و در حوزه 
اجتماعی افزایش سرمایه اجتماعی و مبتنی بر 
امروز  اعتماد ملی است، خاطرنشان کرد:  جلب 
باید به باور رسید که توسعه نیارمند تغییر است 
و نمی توان با الگوهای گذشته تاریخی بازتولید کرد 
و این مربوط به ساخت فرهنگی اجتماعی ایران 
اینکه ساخت های  به  اشاره  با  ارشاد  وزیر  است. 
اجتماعی کشورهای مختلف متفاوت است، گفت: 
ایران تا نتواند در حوزه علمی و دانش به توسعه 
برسد، پیشرفت ایجاد نمی شود و الگوی جدید باید 

با ساخت اجتماعی کشور همخوانی داشته باشد.
وزیر ارشاد با بیان اینکه انقالب اطالعاتی اتفاق 
افتاد و باید ظرفیت تولید را به سمت اشتغال 
در این زمینه برد، اظهار کرد: در شرکت های 
دانش بنیان ۸۰ هزار شغل ایجاد شد و ۳۰ هزار 
شرکت ها  این  درآمد  مجموعه  تومان  میلیارد 

در یک سال گذشته بود.
صالحی افزود: الگوی توسعه در بستر فناوری 
اطالعات در کشور در حال یک جهش جدی 
است که باید این ظرفیت را به سمت اهداف 
اقتصادی هدایت کرد و تمرکز بر روی فضای 

سخت کم تاثیر است.
او با بیان اینکه ظرفیت فراوان آموزشی و علمی 
در فضای مجازی وجود دارد، اظهار کرد: کشور 
از عصر کاغذ عبور کرده است به طوری که میزان 
مصرف روزنامه ۲.۵ درصد است اما مصرف روزانه 

شبکه های اجتماعی به ۲۷ درصد رسید.
صالحی با اشاره به اینکه در زندگی دیجیتال 
نسبت  الزم  شناخت  و  فرهنگ سازی  نیازمند 
خاطرنشان  هستیم،  فرهنگی  پیامدهای  به 
حال  در  جامعه  در  فرهنگی  دگردیسی  کرد: 

شکل گیری است.

صدور  منع  فرمان  که  حالی  در 
تعلیق مانده  ویزای ترامپ در حال 
آخوندپور  این حال حسن  با  است، 
در  شرکت  از  ایرانی  فیلمساز 
ماه  در  سن لوییس  فیلم  جشنواره 

مارس انصراف داد.
به گزارش  از نیوتایمزسلو، این وب 
حسن   وقتی  است:  نوشته  سایت 
شد  مطلع  ژوئن  ماه  در  آخوندپور 
به  احمد«  دختر  »فرشته  فیلم 
یافته  راه  لوییس  سن  جشنواره 
نمایش  به  جشنواره  این  در  و 
بسیار  خبر  این  از  گفت  درمی آید، 
هیجانزده شده و حتما برای حضور 
برنامه ریزی می کند.  این رویداد  در 

به  تا  که  ایرانی  ساله   ۳۵ فیلمساز 
گفت  نکرده  سفر  آمریکا  به  حال 
رابرت  چون  هنرمندانی  شناخت  با 
مارلون  و  جکسون  مایکل  ردفورد، 
براندو از کودکی به سفر به آمریکا 
فکر کرده است، اما زمانی که دستور 
منع صدور ویزا در اواخر ماه ژانویه 
اعالم شد، حسن آخوندپور ناچار به 
سن  به  سفر  برای  خود  برنامه   لغو 

لوییس شد.
این  تایمز در  نیو  با  وی در مکاتبه 
که  هست  واضح  کامال  گفت:  باره 
انگیزش  و  نگرش  از  دستور  این 
ترامپ  می گیرد.  ریشه  نامعقولی 
ایران  ملت  گرفتن  سخره  به  قصد 

را داشت و من به جایی که رییس 
به  دلیلی  هیچ  بدون  جمهورش 
نخواهم  سفر  کند  توهین  کشورم 

کشور  آن  که  چند  هر  کرد، 
به  سفر  رویای  که  باشد  آمریکایی 

آن را داشته ام. 

وزیر ارشاد:

تقابل با فضای مجازی نتیجه نمی دهد 

فیلمساز ایرانی از حضور در آمریکا رصفنظر کرد 

رسول یونان گفت: فیلم »فالمینگو شماره ۱۳« ذاتا 
افسانه است و مردم افسانه را دوست دارند.

فیلم »فالمینگو شماره ۱۳« که سال ۱۳۸۹ تولید شده 
اولین تجربه حمید علیقلیان در مقام کارگردانی است 
بر پرده  از پنج سال  از گذشت بیش  تازگی پس  به  و 
و  لنگرودی  شمس  فیلم  این  در  است.  رفته  سینماها 
رسول یونان ـ دو شاعر ـ برای اولین بار به عنوان بازیگر 

مقابل دوربین اسماعیل آقاجانی قرار گرفتند.
این فیلم  نویسنده  بازیگری،  بر  رسول یونان که عالوه 
هم بوده است،  به بهانه اکران این فیلم در گفت وگویی 
یکی  بیان کرد:  »فالمینگو شماره ۱۳«  ایسنا  با  کوتاه 
در  »کلبه ای  نام  به  مجموعه ای  از  من  داستان های  از 
مزرعه برفی« بود که چند سال قبل منتشر شد و طبق 
نظر تهیه کننده و کارگردانی که قصد ساخت فیلمی از 
این داستان را داشتند، آن را به فیلمنامه تبدیل کردم.

او گفت: این داستان ذاتا افسانه است و ما برای اینکه 
از  نشانه هایی  و  المان ها  کنیم  افسانه  را  داستان  این 
البته  کردیم.  اضافه  آن  به  هم  را  قفقاز  داستان های 
معتقدم مردم افسانه را دوست دارند آن هم به این دلیل 
که باور کردنی نیستند و گاهی آدم ها باور نکردنی ها را 

بیشتر دوست دارند. 

نیکی کریمی و محسن  از حضور مهتاب نصیرپور،  پس 
کیایی، حضور باران کوثری هم در »آستیگمات« جدیدترین 

ساخته مجیدرضا مصطفوی قطعی شد.
باران کوثری که امسال با فیلم های »سد معبر« و »َشِنل« 
به زودی جلوی دوربین  در جشنواره فجر حضور داشت 

مجیدرضا مصطفوی در فیلم »آستیگمات« می رود.
باران کوثری و محسن کیایی در »آستیگمات« نقش یک 

زوج را بازی می کنند.
مجوز ساخت فیلمنامه سینمایی »آستیگمات« اوایل دی 
ماه امسال به تهیه کنندگی و کارگردانی مجیدرضا مصطفوی 
صادر شد. »آستیگمات« به قلم مشترک پیام کرمی و مجید 
مصطفوی به نگارش درآمده است و با پایان پیش تولید، 

فیلمبرداری آن از هفته آینده آغاز می شود.
عوامل این فیلم که به تازگی مشخص شده اند به این شرح 
هستند مدیر تولید: مهدی چراغی، مدیر فیلمبرداری: روزبه 
رایگا، طراح صحنه و لباس: حسن روح پروری، طراح گریم: 
محسن دارسنج، صدابردار: بابک اردالن، مدیر برنامه ریزی و 
دستیار اول کارگردان: امین قوامی، منشی صحنه: نسیم سید 
علیخانی، عکاس: احمدرضا شجاعی، دستیار دوم کارگردان: 

محمدرضا کشمیری، جلوه های ویژه: آرش آقابیک. 

ای  حرفه  فعالیت  پرپرواز  فیلم  بازیگر  بروفه  زیبا 
خود را از سال۷۳ با بازی در سریال خانه شلوغ به 
کارگردانی علی شوقیان آغاز کرد. اولین فیلم سینمایی 
وی، شب روباه به کارگردانی همایون اسعدیان بود. او 
در فیلم ها و مجموعه هایی چون مجید دلبندم، مار و 
پله، موج و صخره، پرتقال خونی، احضار شدگان، مانی و 
ندا و … ایفای نقش کرده و آخرین مجموعه تلویزیونی 

وی سریال رخنه به کارگردانی حسین تبریزی است.
او در گفت و گو با بانی فیلم در مورد فعالیت های اخیرش 
تلویزیون  حضور  بیان کرد: سال هاست که در  اینطور 
نداشته ام و این قضیه همیشه مورد سوال خبرنگاران 
بسیاری بوده این که چرا دیگر از شما کاری نمی بینیم 
باید  این خصوص  در   . و…  اید  شده  کار  کم  چرا  یا 
ام. قطعا  تلویزیون آغاز کرده  از  بازیگری را  بگویم من 
دلم می خواهد تا دوباره در این عرصه فعالیت داشته 
باشم اما نمی دانم  چرا بازیگرانی مثل من کم کم کنار 
گذاشته شده اند. این اتفاق خوبی نیست که این دسته 
از بازیگرانی که انجام یک کار قوی برای آن ها بسیار 

مهم است را فراموش کنیم.  

رسول یونان: »فالمینگو شماره ۱۳« 
افسانه است 

باران کوثری
به »آستیگمات« پیوست 

زیبا بروفه: دلم می خواهد 
در تلویزیون کار کنم

امروز با حافظ

با معرفی منتخبان

جایزه انسان دوستی اهدا شد  

»چهره های پنهان«، »هکساو ریج« و »تولد یک ملت« جایزه 
انسان دوستی را به خانه بردند.

»چهره های  فیلم  سه  فیلمنامه نویسان  ورایتی،  از  گزارش  به 
جایزه  باالترین  ملت«  یک  »تولد  و  ریج«  »هکساو  پنهان«،  

چهل و دومین مراسم جایزه انسان دوستی را به خانه بردند.
آلیسون شرودر و تئودور ملفی از »چهره های پنهان« و رابرت 
مورد  مراسم  این  در  ریج«  »هکساو  از  نایت  اندرو  و  شنکان 
تجلیل واقع شدند. نیت پارکر، نویسنده-کارگردان »تولد یک 
ملت« نیز که در جشنواره فیلم ساندنس در بخش فیلم بلند 
قرار  تقدیر  مورد  جایزه  این  دریافت  با  نیز  بود  شده  تجلیل 

گرفت.
که  تالش هایی  برای  کودو«  »هیومانیتاس  بشردوستی  جایزه 
فیلم  در  و  می گیرد  صورت  انسانی  شرایط  شدن  بهتر  برای 

تجلی می یابد، اهدا می شود.
در عین حال مستند بلند آوا دورونی با عنوان »سیزدهمین« و 
»جیم: داستان جیمز فولی« کریس چانگ، هیتر مک دونالد و 
برایان اکس نیز به طور مشترک این جایزه را در بخش مستند 

دریافت کردند.
در تلویزیون نیز »این ما هستیم« ، »بلکیش« و »امید« این 

جایزه را دریافت کردند.
از  دختران«  و  پدران  »روز  نیز  کودکان  انیمیشن  بخش  در 

شبکه دیزنی این جایزه را دریافت کرد.
عنوان  به  دالر  هزار   ۱۰ یک  هر  بشردوستی  جایزه  برندگان 
جایزه دریافت می کنند. هر سال برندگان این رقابت پول جایزه 

را به کمک های خیریه اهدا کرده اند. 

خبر

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 دوم

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 ونمك 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
 

آگهي مناقصه عمومي )دو مرحله اي(  شماره 95/162-11
نوبت اول

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران 
موضوع مناقصه : خرید 341/500 مترکابل خود نگهدار فشار ضعیف سه فاز آلومینیومی 70+70+25+25*3

زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه :
متقاضیان مي توانند پس از واریز مبـلغ 500/000 ریال بابت خرید اسناد مناقصه به حساب ) سپهر-0101853765005( بانک صادرات شعبه مرکزي 

نوشهر از روز شنبه مورخ 95/12/07 لغایت روز چهارشنبه مورخ 95/12/11 به منظور دریافت اسناد مناقصه به آدرس های ذیل مراجعه نمایند.
الف( وب سایت www.bargh-gmaz.ir ) شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران(

  www.tavanir.org.ir ب( سایت معامالت شرکت توانیر
   http://iets.mporg.irج( پایگاه ملی مناقصات

- نحوه تحویل اسناد:
دریافت کنندگان اسناد مناقصه مي بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 95/12/21 به نشاني نوشهر-بلوار شهید 
و رسید  مازندران تحویل  برق غرب  نیروي  توزیع  امور محرمانه شرکـت  و  نیرو-طبقه چهارم دفتر حراست  ولیعصر-نبش کوچه  خیریان-میدان 

دریافت دارند.
-زمان بازگشایي اسناد:

- زمان بازگشایي ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 95/12/22 در دفتر معاون مالي و پشتیباني خواهد بود. 
-تضمین  شرکت درمناقصه به مبلغ 1/408/910/000 ریال به شرح زیر مي باشد:

1( ضمانت نامه بانکي قابل تمدید به مدت سه ماه .
2( اصل فیش واریز وجه به حساب جام  به شماره 16720405/50 بانک ملت شعبه مرکزي چالوس 

3(کسر از محل مطالبات به صورت  سند حسابداري )چک بانکي یا چک تضمیني،چک مسافرتي و چک شخصي قابل قبول نمي باشد(
 » شرایط عمومي «

- هزینه آگهي مناقصه )هر دو نوبت(  برعهده خریدار مي باشد.
 - محل تامین منابع: اعتبارخرید کابل از منابع داخلي تامین شده است.

- اسناد مناقصه با هر تعداد شرکت کننده مورد بازگشایي قرار خواهد گرفت.
- حضور یک نفر از طرف پیشنهاددهندگان با ارائه معرفي نامه کتبي در جلسه گشایش پاکات آزاد مي باشد.

-  به پیشنهادهاي فاقد سپرده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از مدت مقرر ارائه شود ترتیب اثر داده  نمي شود. 
ـ شرکت کننده مي بایست نمونه ای ازکاالی فوق را در تاریخ مقرر همراه با اسناد مناقصه تحویل دفتر حراست و امور محرمانه شرکت نماید. )ارسال 

آخرین تست شیت الزامی است(.
ـ تمامی لوازم مي بایست بر اساس استاندارد وزارت نیرو  و مشخصات فني پیوست اسناد مناقصه باشد.

- سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنا برای کسب اطالعات بیشتر مي توانید با شماره تلفن 52140254- 011 تماس 
حاصل نمایید.

نوبت اول روز  شنبه مورخ 95/12/07 
نوبت دوم روز دوشنبه مورخ  95/12/09

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران


