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وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که اگر در 
دولت آینده پست وزیر خارجه دوباره به شما پیشنهاد شود، 
آیا شما این پیشنهاد را قبول می کنید؟ گفت: من ترجیح 

می دهم که این پیشنهاد به فرد دیگری شود.
به گزارش مشرق، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان 
در یکی از آخرین ماه های دولت یازدهم به گفتگو با یکی از 
رسانه ها نشسته است که این گفتگو حاوی برخی از نکات 
در مورد موضوعات مختلف سیاست خارجی کشورمان از 
جمله ارتباط با همسایگان، برجام، مسائل منطقه و ... است.

وزیر خارجه کشورمان با ابراز تاسف از رفتار تنش آمیز برخی 
از کشورهای همسایه گفت: متاسفانه برخی از کشورهای 
همسایه که در جریان جنگ ایران و عراق از صدام حمایت 
کردند و اکنون نیز از تروریست ها حمایت می کنند، با 
اقدامات خود باعث شده اند که میزان نفوذشان درمنطقه 
کاهش پیدا کند. آنها با دست خودشان از نفوذ و جایگاهشان 
را در منطقه  کاسته اند. جمهوری اسالمی ایران در کاهش 
نفوذ آنها نقشی نداشته است، بلکه انتخاب های غلط خود 
آنها چنین وضعیتی را ایجاد کرده است. این کشورها اقدام 
به فرافکنی در مورد مشکالت شان کرده اند و تالش می کنند 

که مسئولیت اقدامات شان را نپذیرند.
 

اندازه کافی  برخی همسایگان، راه های غلط را به 
امتحان کرده اند

این دیپلمات عالیرتبه کشورمان خاطرنشان کرد: توصیه 

ایران به همسایگانش این است که در سیاست های قبلی 
شان که حاصلی جز خرابی و ناامنی برای آنها و منطقه 
نداشته است، تجدید نظر کنند و مسیر درست را انتخاب 
کنند. ما دیپلمات ها می گوییم »دیپلمات ها راه درست 
را انتخاب می کنند، بعد از اینکه راه های غلط را امتحان 
کردند«. برخی از همسایگان همه راه های غلط را به اندازه 
کافی امتحان کرده اند، شاید وقت آن رسیده باشد که راه 

درست را انتخاب و امتحان کنند.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به این پرسش که 
شما براساس چه چشم اندازی به آینده منطقه و این که 
کشورهای منطقه باالخره راه تعامل و همکاری با ایران 
را انتخاب می کنند، امیدوار و خوش بین هستید، تصریح 
کرد: خوش بینی من ناشی از واقعیت های منطقه و محیط 
بین المللی است چرا که این واقعیت ها به زودی خود را بر 
کنش گران تحمیل می کند. واقعیت این است که خطر 
مشترک افراطی گری و تروریسم موجود در منطقه، در 
آینده بیشتر دامن کسانی را خواهد گرفت که در ایجاد و 
توسعه این گروه های تروریستی نقش داشته اند و از آن ها 
حمایت های مالی، سیاسی و تسلیحاتی کرده اند. از دیگر 
سو من اعتقاد دارم که کشورهای منطقه به این نتیجه 
خواهند رسید که سیاست ایران هراسی نتیجه بخش 
نخواهد بود و مجبور خواهند بود که راه همکاری و تعامل 

را انتخاب کنند.
ظریف در پاسخ به پرسشی درمورد رابطه تهران و ریاض و 
اظهارات اخیر وزیر خارجه عربستان درجریان سفر به بغداد، 
مبنی بر این که عراق بی طرف می تواند میانجی بین ایران 
و عربستان باشد و اینکه آیا به طور کلی جمهوری اسالمی 
نیازی به میانجیگری در این ارتباط احساس می کند، گفت: 
احساس نمی کنیم که نیازی به میانجی وجود داشته باشد. 
البته نسبت به کشورهایی که اظهار تمایل کرده بودند که 

در ایجاد ارتباط بین ایران و عربستان نقش مثبتی ایفا کنند، 
موضع مخالف اتخاذ نکرده، هیچ کدام را رد نکردیم و مثبت 

برخورد کردیم، چرا که ایران نیازی به تنش ندارد.

ریاض باید توهمات خود را کنار بگذارد
رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: مشکل موجود در 
این زمینه، مسئله میانجی نیست، مشکل در این است که 
عربستان احساس می کند که برای پیشبرد سیاست هایش 
در منطقه نیاز به ایجاد تنش دارد، عربستان با این سیاست 
به دنبال احیای فضایی علیه ایران است که قبال به آن عادت 
کرده بود در حالی که باید دست از این سیاست متوهمانه 

بردارد.
وی با اشاره به آثار منفی سیاست های تنش زای عربستان 
در منطقه از جمله، حمله این کشور به یمن،  اظهار کرد: این 
حمله جز ناامنی،   ترور و تقویت گروه های تروریستی چه 
فایده ای برای عربستان داشته است؟ به نظرم ضرورت دارد 
که هر چه زودتر تمام کشورهای منطقه بررسی هوشمندانه 
ای از سیاست های گذشته خود داشته باشند و درادامه 
این بررسی به این نتیجه برسند که راه مشکالت در منطقه 
گفت وگو و مذاکره میان کشورهای منطقه است،  نه وابستگی 
نظامی به نیروهای خارجی و تالش برای درگیرکردن آنها در 
منطقه. آن وقت است که چه با میانجی و یا بدون میانجی 

می توان مشکالت را حل کرد.
ظریف با تاکید بر اینکه در ارتباط با سوال مطرح شده، 
سیاسی  خواست  بلکه  نیست  میانجی  مسئله  موضوع 
عربستان است، ادامه داد: در همین چارچوب ریاض باید 
توهماتی که برای گسترش تنش در منطقه به آن متوسل 
شده است، کنار بگذارد و مسیر گفت وگو و تعامل را انتخاب 

کند.
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سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
از عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی رضایت 
دارید گفت: قطعا رضایت صددرصد از عملکرد قوه قضاییه 
ندارم باید بگویم خیلی بیشتر باید تالش کنیم اما قضاوت 

را به شما واگذار می کنم.
 غالمحسین محسنی اژه ای در نشست خبری دیروز 
افزود: ببینید قوه قضاییه در سال های اخیر با چه افراد و 
چه نوع فسادهایی برخورد کرده است. دستگاه قضا با انواع 
مفاسد اقتصادی مانند اختالس ، ارتشاء، کالهبرداری، 
شرکت های صوری و دروغین بدون هیچ حریم خاصی و 
با افرادی که صاحب قدرت و ثروت بودند با قدرت برخورد 

کرده است.
وی گفت: در این راه قوه قضاییه با هجمه های سنگینی 
از شبکه های معاند گرفته تا از جانب افراد داخلی مواجه 
شده است و پرونده هایی از مفسدین سیاسی، اقتصادی 
و امنیتی و پرونده های اخیر از بانک سرمایه ، بدهکاران 
بزرگ بانکی و یا کسانی که با ترفندهای خاص و با بزک 
کردن اقدام به کالهبرداری کرده اند از اقداماتی بوده که 

قوه قضاییه با آنها برخورد کرده است.
وی با اشاره به فشارهای سنگینی که از جهت این پرونده 
ها به قوه قضاییه وارد شده است افزود: با این همه ما بر 
اساس سوگندی که یاد کرده ایم و تعهدی که به مردم و 
نظام داریم مطمئنا تحت تاثیر فشارها و جو سازی ها قرار 

نخواهیم گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضع پرونده حامی مالی تیم 
فوتبال پرسپولیس گفت: نوع اتهام این فرد قابل گفتن 
نیست اما پرونده وی درحال تحقیقات دادسرا و قرار نهایی 

هم صادر نشده است.
وی همچنین درباره اظهارات بابک زنجانی افزود: بابک 
و  خودش  که  است  کرده  اعالم  اظهاراتی  در  زنجانی 
شرکایش اقدام به ارائه تضمین هایی به بانک مرکزی، 
شرکت نفت و دستگاه قضایی کنند اما این بخشها کوتاهی 

کرده اند،  که چنین چیزی به هیچ وجه درست نیست.
وی گفت: تاکنون چه خود آقای زنجانی یا شرکایش در 
خارج از کشور برای مثال شماره حسابهایی یا اقداماتی 
نفت  شرکت  به  را  شان  بدهی  تتمه  تا  اند  کرده  که 
برگردانند هیچ یک از این اقدامات محقق نشده است و 
در مقابل هیچ کوتاهی از جانب بانک مرکزی ، وزارت 
نفت یا دستگاه دیگر رخ نداده است و بارها هم به زنجانی 
و شرکایش هم اعالم شده چقدر بدهکارند اما هیچ اقدامی 

نکرده اند.
محسنی اژه ای افزود: همه زمینه ها برای دریافت بدهی 
بابک زنجانی مهیاست و اگر وی بدهی هایش را پرداخت 
کند از تخفیف های قانونی برخوردار خواهد شد البته این 
تخفیفات قانونی هم حتما الزام به یک مورد و حکم اعدام 
نیست و می تواند همانطور که در سطور پایانی رای دیوان 
عالی کشور آمده است از آن ماده قانونی استفاده کند و 

هم امتیازات دیگر قانونی بهره ببرد.

صدور کیفرخواست برای یک عضو تیم مذاکره کننده 
هسته ای

وی در پاسخ سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا 
خبر بازداشت یک نفر از اعضای تیم هسته ای به اتهام 
جاسوسی درست است گفت: فردی موسوم به د- آ در 
این رابطه مدتی تحت تعقیب بود برایش قرار صادر و به 
دادگاه ارجاع شده است و باید منتظر ماند تا نتیجه دادگاه 

مشخص شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره سوال دیگری مبنی بر اینکه 
آیا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع هزینه بسیار زیاد 
تشریفات سفر رئیس جمهوری به استان البرز ورود کرده 
است یا خیر افزود: تا جایی که اطالع دارم سازمان بازرسی 
کل کشور به این موضوع ورود نکرده است و من هم این 
خبر را در سایتها خواندم که یک مسئول استانی گفته 
که در سفر رئیس جمهوری به استان البرز 500 میلیون 

تومان هزینه شده است.

10000 میلیارد تومان از پول سپرده گذاران مؤسسه 
ثامن برگردانده شده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: 10000 میلیارد تومان از 
پول سپرده گذاران مؤسسه قرض الحسنه ثامن به آنها 

بازگردانده شده است.
غالمحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال یکی از 
خبرنگاران مبنی بر اینکه وضع مؤسسه قرض الحسنه 
ثامن به کجا رسیده است؟ افزود: مسئولیت مؤسسه قرض 
الحسنه ثامن به بانک مرکزی داده شده و هیئت تصویبی 
با نظارت دادسرای تهران تشکیل و تکلیف بیش از 99 
درصد سپرده گذاران روشن شده و تنها یک درصد از آنان 

هنوز بالتکلیف هستند. 
و  معوقه  تومان  میلیارد  هزار  داد: حدود 13  ادامه  وی 
سپرده سپرده گذاران مؤسسه ثامن برآورد شده بود که 
از این میزان 10000 میلیارد تومان آن به سپرده گذاران 

برگردانده شد و حدود 3000 میلیارد تومان باقی مانده 
است. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بنابراین برنامه ریزی هایی 
صورت گرفته تا باقیمانده پول سپرده گذاران که همان 

یک درصد باقیمانده است به آنان پرداخت شود. 
محسنی اژه ای با اشاره به مشکالت پرونده های سپرده 
گذاری شهروندان ادامه داد: یکی از مشکالتی که ما در 
این پرونده ها به آن برخورد می کنیم کارشناسی اموال، 

اختالفات و رکود بازار است. 
وی افزود: رکود بازار باعث می شود تا اموال دیرتر فروخته 
شود و افراد به پول خود دیرتر برسند و امیدواریم دولت با 

تالش خود رکود بازار را در جامعه ازبین ببرد. 

حکم بابک زنجانی تعلیق نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم بابک زنجانی تعلیق 

نشده است و این حکم هم اکنون درحال اجراست.
قوه  جلسه سخنگوی  در صدونهمین  ای  اژه  محسنی 
قضائیه در پاسخ به سؤالی در زمینه تعلیق حکم اعدام 
بابک زنجانی افزود: همه تالش ها صورت می گیرد تا آن 
مقدار از باقیمانده وجه متعلق به شرکت نفت برگردانده 

شود. 
وی افزود: بخشی از اموال در داخل و خارج شناسایی شده 
که متهم به وزارت نفت اختیار تام و وکالت داده است تا 
با نظارت دادستانی یا تملک صورت گیرد و یا به فروش 

برسد.
اژه ای افزود: اموال متهم درحال کارشناسی است و خیلی 
از مواقع نیاز به حضور وی است تا کارشناسی صورت گیرد 

که این امر نیاز به حضور ایشان دارد. 
این  از  دیگری  بخش  در  قضائیه گفت:  قوه  سخنگوی 
پرونده حکم دو متهم دیگر نیز که محکوم به اعدام شده 
بودند، در دیوان نقض شده است و در ادامه رسیدگی چه 

بسا به حضور این افراد نیز نیاز باشد. 
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سخنگوی قوه قضائیه:

دستگاه قضا با قدرت با مفاسد برخورد می کند
صدور کیفرخواست یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای

سخنگوی قوه قضائیه:

دستگاه قضا با قدرت با مفاسد برخورد می کند
صدور کیفرخواست یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای

ظریف:
امیدم بیش تر از نگرانی است

پرکاربرترین شبکه  اجتماعی در ایران
بدون رتبه جهانی

براساس رتبه بندی محبوب ترین شبکه های اجتماعی در دنیا، پرکاربرترین 
شبکه اجتماعی در ایران رتبه جهانی ندارد.

در سال های اخیر، سایت های اینترنتی تحت عنوان شبکه های اجتماعی در 
میان کاربران ایرانی گسترش بسیاری پیدا کرده اند به طوری که این روزها 
کمتر فرد ایرانی را می بینیم که دست کم در یکی، دو شبکه اجتماعی عضو 

نباشد و فعالیت نکند.
در واقع می توان گفت جز موارد استثنا همه افرادی که با اینترنت سروکار دارند 
بخش قابل توجهی از فعالیت های روزانه خود را در فضای مجازی به شبکه های 
اجتماعی اختصاص می دهند. به تبع این موضوع زندگی ما را تحت تاثیر قرار 
داده و تغییر و تحول چشمگیری در زندگی  هایمان ایجاد کرده است؛ تغییراتی 

که با سرعت هر چه تمام تر پیش می رود.
هم اکنون  3.7 میلیارد نفر در دنیا کاربر اینترنت هستند.از سوی دیگر ضریب 

نفوذ شبکه های اجتماعی در دنیا نیز به 36 درصد رسیده است.
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رییس جمهور، همگان را به حفظ، حراست و گسترش فضای سبز در کشور فرا خواند و تاکید کرد که تداوم شادی 
و نشاط ما در گرو حفظ شادابی درختان و سالمت محیط زیست است. حجت االسالم حسن روحانی دیروز و 
همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری و روز درختکاری ، پس از کاشت یک نهال، روز درختکاری را 
مناسبتی حائز اهمیت توصیف کرد و گفت : ضروری است که مردم در این روز ، مشارکت بیشتری در موضوع 

کاشت درخت و گسترش فضای سبز داشته باشند.

برخورد با 
تخلفات بازار

 شب عید

برنامه جدید بانکها
برای تامین ودیعه 

مسکن
113

2

در  اجتماعی  های  شبکه  ترین  محبوب  بندی  رتبه  براساس 
دنیا، پرکاربرترین شبکه اجتماعی در ایران رتبه جهانی ندارد. 
در سال های اخیر، سایت های اینترنتی تحت عنوان شبکه های 
اجتماعی در میان کاربران ایرانی گسترش بسیاری پیدا کرده اند 
به طوری که این روزها کمتر فرد ایرانی را می بینیم که دست کم 

در یکی، دو شبکه اجتماعی عضو نباشد و فعالیت نکند...

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 5۸ 
درصد معتادان کشور را افراد زیر 3۴ تشکیل می دهند و این مساله، یک 
تهدید جدی محسوب می شود. حمیدرضا صرامی در دومین اجالس 
استانی نماز در گنبدکاووس با موضوع نماز و کاهش آسیب های اجتماعی، 
گفت: اعتیاد بزرگترین منکر در جامعه است که نسل نوجوان و جوان ما را 

الی چرخ دنده های خود خرد می کند...
15

اجتماعیخبــر

پرکاربرترین شبکه  اجتماعی 
در ایران بدون رتبه جهانی

58 درصد معتادان کشور
زیر 34 سال هستند

12

2

1

روحانی:

تداوم حیاِت ما در گرو سالمت محیط زیست است

 هر بشکه 53 دالر

وزیر نفت: مشکلی در بازاریابی و فروش نفت نداریم
»نفت سبک« ایران رکورد زد

افزایش پلکانی 
حقوق بازنشستگان 

ادامه دارد
5

10

وزیر ارشاد: توافقاتی با عربستان داشتیم

سیاست قطعی دولت
 اعزام به حج است
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کالم  نور
جهانگیری اظهارات تندعلیه روحانی

را تکذیب کرد
 معاون اول رئیس جمهور در واکنش به انتشار گسترده یک سخنرانی 

از او علیه عملکرد روحانی به وزیر اطالعات نامه نوشت.
به گزارش حوزه تسنیم، به دنبال انتشار خبری  سراسر کذب در برخی 
از کانال های تلگرامی از جمله کانال هایی موسوم به »کانال تلگرامی 
سایبری عمار و کانال تلگرامی نه ده« با عنوان » جزئیات سخنان 
تند منتسب به جهانگیری در جمع کارگزاران و حمله شدید وی به 
روحانی« و باز نشر وسیع آن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، 
معاون اول رئیس جمهور ضمن تکذیب این خبر سراسر دروغ، دستور 
شناسایی و برخورد قاطع با این گونه مراکز که هدفی جز تضعیف و 
تخریب دولت و رئیس جمهور و نیز تشویش افکارعمومی ندارند را به 

وزیر اطالعات صادر کرد.

متن دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به 
شرح زیر است:

تمام مطالبی که به اینجانب نسبت داده شده سراسر کذب می باشد. 
لطفاً  نسبت به شناسایی و برخورد قاطع با این گونه مراکز که هدفی 
جز تضعیف و تخریب دولت و رئیس جمهور و نیز تشویش افکارعمومی 

ندارند، انجام دهید و نتیجه را اعالم کند.
رونوشت: جناب آقای جعفری دولت آبادی، دادستان محترم تهران 

جهت اطالع
گفتنی است اخیرا مخالفان دولت به راه اندازی عملیات و جنگ روانی 
گسترده علیه دولت اقدام کرده اند که برای آگاهی بیشتر مردم شریف 
و هوشمند ایران به برخی از نکات قابل اهمیت در این باب اشاره 

می شود:
1-زیر سوال بردن و نفی دستاوردهای ارزشمند داخلی و خارجی 
دولت با توسل به انواع شیوه های غیراخالقی همچون جعل و انتشار 
گسترده اخبار کذب در دستور کار برخی از رسانه ها به ویژه در فضای 

مجازی و شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.
اول محترم  معاون  و عملکرد  ها  به سخنرانی  اجمالی  نگاهی   -2
رئیس جمهور بیانگر دغدغه و توجه ویژه ایشان به حفظ یکپارچگی 
و کمک به ارتقاء سطح کارآمدی دولت است ضمن آنکه روابط کم 
نظیر و صمیمانه معاون اول محترم با رئیس محترم جمهوری بر کسی 

پوشیده نیست.
3- معاون اول محترم رئیس جمهور در دولت تدبیر و امید تاکنون 
درهیچ جلسه حزبی شرکت نکرده و همچون ریاست محترم جمهوری 
و سایر اعضای دولت تمام همت و توان خود را صرف حل مشکالت 
و معضالت فراروی کشور و نظام به ویژه مشکالت اقتصادی از طریق 

اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی نموده اند.
۴- بدون تردید این دست اقدامات ناشایست مصداق بارز عملیات 
روانی سازماندهی شده بوده و هدف اصلی آن ایجاد انشقاق و چند 
دستگی در ارکان نظام و هم جهت با سیاستها و خط تبلیغی دشمنان 

نظام اسالمی و سرویس های اطالعاتی بیگانه قابل ارزیابی است.

تصویب بودجه 11 میلیون و 527 هزار 
میلیارد ریالی سال 96 کل کشور

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی بودجه 11 میلیون و 527 هزار 
میلیارد ریالی سال 96 کل کشور را تصویب کردند.

 به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
دیروز و در ادامه بررسی الیحه بودجه سال 1396 کل کشور ماده 
واحده این الیحه را با 160رای موافق، 19 رای مخالف و ۴ رای ممتنع 

از 200 نماینده حاضر، مصوب کردند.
بر اساس ماده واحده، بودجه سال 1396 کل کشور از حیث منابع 
بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار و یکصدو هشت 
میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون )11.527،10۸.969،000،000( 
ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و 
هفت هزار و یکصدو هشت میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون 

)11.527،10۸.969،000،000( ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی 
های سرمایه ای و مالی بالغ بر سه میلیون و 9۸3 هزار و ۸33 میلیارد 

و 335 میلیون )3.9۸3.۸33.335.000.000( ریال شامل:
بالغ بر سه میلیون و ۴67هزار و 521 میلیارد  1- منابع عمومی 

)3.۴67.521.000.000( ریال
2- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 523 هزار 

و 553 میلیارد و 335 میلیون )523.553.335.000.000( ریال 
ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته 
به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت 
میلیون و پنج هزار و یکصد و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت 
میلیون )۸.005.021.0۴۸.000.000( ریال و از حیث هزینه ها و 
سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و یکصد و بیست و 
یک میلیارد و چهل و هشت میلیون )۸.005.021.0۴۸.000.000( 

ریال است.

شروط مخالفان سوری مانع دستیابی
به راه حل سیاسی

میخائیل بوگدانف گفت گروه های مخالف اگر بر شرط سرنگونی 
به  سوریه  بحران  برای  حلی  راه  کنند،هیچ  اصرار  سوریه  نظام 

دست نخواهد آمد.
فرستاده  و  روسیه  امور خارجه  وزیر  معاون  بوگدانف  میخائیل   
آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  منطقه  به  کشور  این  جمهور  رئیس 
تاکید کرد در صورتی که گروه های مخالف نظام سوریه بر شرط 
سرنگونی نظام اصرار کنند، هیچ راه حلی برای بحران سوریه به 

دست نخواهد آمد. 
بوگدانف در مصاحبه اختصاصی با روزنامه »الحیات« چاپ لندن 
همچنین درباره سناریوهای تقسیم منطقه در صورتی که تالش 
ها برای حل سیاسی بحران ها با شکست مواجه شود هشدار داد. 
وی ضمن تاکید بر پایبندی کامل مسکو به قوانین و قطعنامه 
راه  نقشه های  را  ها  قطعنامه  و  قوانین  این  المللی،  بین  های 
برای پایان دادن به بحران ها در سوریه و یمن و لیبی و دیگر 

کشورهای منطقه دانست. 
بوگدانف به تالش های روسیه برای میزبانی گفتگو بین کشورهای 
عربی و ایران اشاره کرد. وی از نقش روسیه و دورنمای تفاهم با 
واشنگتن بر سر مجموعه ای از پرونده های حل نشده از اروپا تا 
خاورمیانه سخن گفت و بر حمایت کشورش از راه حل تشکیل 
دو کشور و پایان مناقشه اسرائیلی- فلسطینی بر اساس قطعنامه 

های بین المللی و طرح صلح اتحادیه عرب تاکید کرد. 

دیدار رییس  جمهوری 
آذربایجان با رهبر معظم 

انقالب اسالمی
معظم  رهبر  با  آذربایجان  رییس  جمهوری 

انقالب اسالمی دیدار کرد
جمهوری  رییس   علی اف«  »الهام  آقای 
آذربایجان دیروز با حضرت آیت اهلل خامنه ای 

رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کرد.
مشروح این خبرفردا منتشر خواهد شد.

معرفی کاندیداهای
جبهه مستقلین و اعتدال گرایان 

برای انتخابات 96
و  مستقلین  جبهه  اصلی  نامزد   5 اسامی   
اعتدال گرایان برای انتخابات ریاست جمهوری 

سال آینده مشخص شد.
بخشی  علی  راضیه  تسنیم،  گزارش  به 
اعتدالگرایان  و  مستقلین  جبهه  سخنگوی 
ایران اظهار داشت: در جلسه شورای مرکزی 
ایران،  واعتدالگرایان  مستقلین  جبهه  دیروز 
صالحیت  تایید  اعالم  تا  گردید  مصوب 
همچنین  و  ریاست جمهوری  کاندیداهای 
شوراها در تهران و مراکز استان ها، کاندیدای 

واحد و قطعی این جبهه رسانه ای نشود.
که  جبهه  این  گذشته  جلسه  در  افزود:  وی 
در بهمن ماه تشکیل شد، اسامی 5 نفر از 16 
نفر که باالترین مقبولیت را در جامعه آماری 
مشخص  ترتیب  بدین  داشتند،  نفری  هزار 
حشمتیان  قدرتعلی  از  عبارتند  که  شدند 
اول  منتخب  و  ایران  احزاب  خانه  رئیس 
احزاب کشور ۸93 رای، مطهری نایب رئیس 
رئیس جمهور  روحانی  رای،   76۸ با  مجلس 
شریعتمداری  محمد  رای،   5۸7 با  فعلی 
رای،   523 با  رئیس جمهور  اجرایی  معاون 
چهارمین  فرزند  اشرفی اصفهانی  محمد 
تخلفات  هیئت  رئیس  و  محراب  شهید 

ریاست جمهوری با ۴۸5 رای.
با  رابطه  در  کرد:  خاطرنشان  علی بخشی 
این جبهه   مورد حمایت  کاندیداهای  اسامی 
و  تهران  شهر  شورای  اعضای  انتخاب  برای 
مراکز استان ها نیز تاکنون 1۴6 نفر در تهران 
شناسایی  استان ها  مراکز  در  نفر   322 و 
شده اند. ما همانند مجلس دهم عمل خواهیم 
کرد و  مقرر شد فعاًل اظهارنظر نکنیم و پس 
از مشخص شدن افراد واجد شرایط و تایید 

صالحیت شده اظهارنظر شود.

سودجویی بانک ها از مردم
از طریق کارت های بانکی

 معاون وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان با انتقاد از درج بی دلیل 
تاریخ اعتبار بر روی کارت های بانکی گفت: چرایی 
درج تاریخ اعتبار و محدودیت زمانی برای اعتبار 

این کارت ها برای ما هم روشن نیست.
به گزارش ایسنا، محمود نوابی در همایش اعطای 
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استان 
سمنان با انتقاد از این رویه ناصواب، آن را نوعی 
سودجویی از مصرف کنندگان و مشتریان بانک ها 

ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه درج تاریخ اعتبار روی کارت های 
بانکی هیچ معنایی ندارد به اعتراض این سازمان 
اشاره و خاطرنشان  این خصوص  بانک ها در  به 
کرد: بانک ها هیچ گاه در مقابل دفاع ما از حقوق 
ارتباط  این  در  روشنی  پاسخ  مصرف کنندگان 

نداده اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با طرح این 
پرسش که چرا کارت های بانکی باید دارای تاریخ 
اعتبار باشد، اضافه کرد: ما تاکنون دلیلی بر چرایی 
از  لذا  و  نکرده ایم  پیدا  آن  ضرورت  و  رویه  این 
بانک ها می خواهیم پاسخی روشن در این خصوص 

ارائه دهند.
وی از تالش جدی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
روی  اعتبار  تاریخ  برای حذف  تولیدکنندگان  و 
کارت های بانکی خبر داد و افزود: سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تداوم این رویه 
را تضییع حق و حقوق مصرف کنندگان می داند 
چرا که بانک ها عالوه بر اینکه برای این امر مبلغی 
دریافت  خود  مشتریان  از  کارت ها  تمدید  برای 
می کنند به خاطر تعویض کارت ها گاه یک روز 
از وقت مشتریان را نیز می گیرند که هزینه این 
وقت بسیار بیشتر از دریافت وجهی است که بابت 

تعویض کارت ها می گیرند.
و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  مدیرعامل 
و  رعایت حقوق مشتری  تولیدکنندگان کشور، 
مشتری مداری را یک اصل مهم ارزیابی و اظهار 
کرد: رعایت حقوق مشتریان به بهبود فضای کسب 
و کار و تسهیل در فعالیت های تولیدی و اقتصادی 

کمک شایانی خواهد کرد.

خبر

خبر

رییس جمهور، همگان را به حفظ، حراست 
و گسترش فضای سبز در کشور فرا خواند 
و تاکید کرد که تداوم شادی و نشاط ما در 
گرو حفظ شادابی درختان و سالمت محیط 

زیست است.
حجت االسالم حسن روحانی دیروز و همزمان 
با آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری و روز 
روز  نهال،  از کاشت یک  ، پس  درختکاری 
درختکاری را مناسبتی حائز اهمیت توصیف 
کرد و گفت : ضروری است که مردم در این 
روز ، مشارکت بیشتری در موضوع کاشت 

درخت و گسترش فضای سبز داشته باشند.
رییس جمهور افزود: البته روز درختکاری به 
این معنا نیست که فقط امروز درخت بکاریم 
و به طبیعت توجه کنیم، بلکه معنای آن این 
است که یکبار دیگر محیط زیست، جنگل ها 
و پوشش طبیعی کشور و نحوه مراقبت از آن 

را مورد بازنگری قرار دهیم.
اظهار داشت: درخت همانگونه که  روحانی 
آیت و نشانه حق است، نشانه ای نیز از عملکرد 
انسان هاست، شادابی و سالمت درختان به 
و  با طبیعت است  ما  رفتار  معنای درستی 
وقتی که درختان و طبیعت پژمرده باشند، 

یعنی رفتار ما با آنها درست نبوده است.
حیات  امروز  کرد:  تصریح  جمهور  رییس  
ما وابسته به محیط زیست است و موضوع 
محیط زیست و حفاظت از آن دیگر به هیچ 
وجه، مسأله ای تشریفاتی و فرعی نیست، اگر 
محیط زیست ما دچار مشکل شود، سالمت 
امنیت  حتی  و  اجتماعی  مسایل  و  جامعه 

اجتماعی در خطر می افتد.
روحانی با بیان اینکه امروز فشار زیادی روی 
منابع آب، زمین و خاک و هوا وجود دارد که 
باید این فشار از روی منابع طبیعی برداشته 
این  کردن  کم  راه  کرد:  نشان  خاطر  شود، 
جدید،  تکنولوژی های  از  بهره گیری  فشار، 
اعمال مدیریت صحیح و ارتقاء بهره وری است. 
از فشار به طبیعت باید در مسیر گذر به سمت 
بهره وری حرکت کنیم، به منابع آبی تعادل 
بخشیده و وضع هوا، آب، جنگل ها و تاالب ها 

را بهبود بخشیم.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  جمهور  رییس  
با  پایدار  توسعه  تحقق  برای  یازدهم  دولت 
رعایت الزامات حفاظت از محیط زیست چه 

اقداماتی کرده است؟، گفت: این دولت از روز 
اول به مسأله محیط زیست، اهمیت زیادی 

داده است.
امید،  و  تدبیر  دولت  کرد:  اضافه  روحانی 
شورای عالی محیط زیست را احیاء و جلسات 
منظم آن را برگزار کرده است. همچنین در 
این دولت تهیه پیوست زیست محیطی برای 
الزامی  به  تبدیل  ملی،  و  بزرگ  طرح های 

قانونی شده است.
وزارت  امروز  داشت:  اظهار  جمهور  رییس  
نیرو دقت و سختگیری بیشتری نسبت به 
اعمال  زیرزمینی،  آبی  منابع  از  بهره برداری 
احیاء  برای  اساسی  اقدامات  و  می کند 
تاالب ها، هورها و دریاچه ها انجام شده است 
و در مسیر تثبیت احیاء تعداد زیادی از تاالب 

ها و دریاچه هایی قرار گرفته ایم که در حال 
خشک شدن بودند.

روحانی تصریح کرد: اجرای تعدادی از سدها 
به دلیل نداشتن پیوست های زیست محیطی 
متوقف شده و اجرای برخی طرح های بزرگ 
از جمله احداث جاده ها و خطوط ریلی، برای 
با تغییراتی  الزامات زیست محیطی  رعایت 

مواجه شده است.
که  دولت  این  اظهارداشت:  جمهور  رییس  
بعضی ها نام دولت محیط زیست هم به آن 
داده اند، به مسأله حفاظت از محیط زیست 
بسیار اهمیت داده و معتقد است توسعه باید 
پایدار باشد و پایداری توسعه در گرو حفاظت 
از محیط زیست است چرا که سالمت محیط 
زیست، ضامن حفظ سالمت و نشاط جامعه 

است.
روحانی ادامه داد: در اسالم نیز تأکید فراوانی 
بر ضرورت حفاظت از گیاهان، آب، خاک و 
حتی حیوانات شده است و سیره پیامبر)ص( 
نیز بر همین مبنا استوار بوده است. امروز در 
کشورمان نیز هم رهبر معظم انقالب تأکید 
فراوانی بر ضرورت حفاظت از محیط زیست 
دارند و سیاست های کلی حفاظت  محیط 
مختلف  قوای  و  فرموده اند  ابالغ  را  زیست 

کشورنیزعزم جدی در این مسیر دارند.
رییس  جمهور اظهار داشت: باید سازمان های 
مردم نهاد نیز در این زمینه بیش از گذشته 
فعال شده و خود مردم نیز بویژه با توجه به فرا 
رسیدن ایام نوروز و بهار طبیعت، یکبار دیگر 
مسئولیت هایشان در برابر محیط زیست را 
مورد بازنگری قرار دهند و هر کس از خودش 
بپرسد که چه سهمی و چه مسئولیتی برای 

حفاظت از محیط زیست دارد.
هنرمندان،  همه  از  کرد:  تصریح  روحانی 
ورزشکاران، اساتید و نویسندگان  و کسانی 
که در فضاهای مجاز فعال هستند، می خواهم 
که توجه بیشتری به مسأله حفاظت از محیط 
زیست داشته باشند و جامعه را برای حراست 
از محیطی که در آن زندگی می کنیم، تشویق 

کنند.
رییس  جمهور خاطر نشان کرد: در هفته های 
گذشته شاهد مشقات مردم اهواز، ناشی از 
و شهرهای  تهران  در  و  بودیم  غبار  و  گرد 
هستیم؛  هوا  آلودگی  شاهد  نیز  دیگر 
تا  هستند  ما  برای  هشدارهایی  همه  اینها 
مسئولیت خودمان را در برابر محیطی که در 
آن زندگی می کنیم ، فراموش نکنیم و بسیار 
با همکاری و همدلی مردم و  امیدوارم که 
دولت، بتوانیم به مسئولیت های خود در قبال 
محیط زیست عمل کرده و از این مسیر به 

خوبی عبور کنیم.
اقدامات  از  این مراسم، گزارشی  در حاشیه 
در  آبخیزداری  و  مراتع  جنگلها،  سازمان 
ساختاری  و  قانونی  اقدامات  حوزه های 
الزم،  قوانین  و  مقررات  تدوین  و  تهیه  و 
طبیعی،  منابع  مدیریت  طرح های  اجرای 
اقدامات  مردمی،  مشارکت  و  فرهنگ سازی 
حقوقی و مقابله با تخلفات و اقدامات حفاظتی 

ارائه شد.

روحانی:

تداوم حیاِت ما در گرو سالمت محیط زیست است

استقبال رسمی روحانی از الهام علی اف
رئیس جمهور کشورمان از همتای آذری خود بطور رسمی استقبال کرد.

حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور دیروز در مجموعه تاریخی -  فرهنگی سعدآباد 
از الهام علی اف رییس جمهور آذربایجان بطور رسمی استقبال کرد.

ایران  اسالمی  ملی جمهوری  نواخته شدن سرود  از  پس  رسمی،  استقبال  مراسم  در 
و جمهوری آذربایجان،  مقامات ارشد دو کشور از یگان تشریفات سان دیده و سپس 

هیات های عالی رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.
بررسی و تبادل نظر پیرامون راه های تقویت همکاری مشترک در حوزه های دوجانبه و 
منطقه ای و ایجاد تحرک در روابط تهران- باکو از جمله محورهای مذاکرات هیأت های 

عالی رتبه دو کشور است.
علی اف دیروز و در راس هیئاتی بلندپایه به تهران سفر کرده است.

ادامه از صفحه 1
محسنی اژه ای افزود: همچنین فرد دیگری در این 
پرونده که خارج از کشور بود و با تالش دستگاه قضایی 
و نیروی انتظامی به کشور بازگردانده شد می تواند 
موضوع تحقیق باشد که به احتمال قوی هم نیاز می 

شود. 
وی گفت: در سایر پرونده ها نیز به همین شکل است 
اگر نیاز باشد بخشی از حکم اجرا می شود و بخشی 
هم هر زمان که رسیدگی خاتمه یافت اگر الزم بود 

اجرا می شود. 
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در پرونده اختالس 
3 هزار میلیاردی نیز بخشی از این پرونده در جریان 

است و احکام آن هنوز درحال اجراست. 
سخنگوی قوه قضائیه گفت: صدور بازداشت موقت 

متهمان برعهده قاضی پرونده است. 
حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژه 
ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال یکی از 
خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از افراد دولت احمدی 
نژاد در بازداشت بسر می برده و به تازگی آزاده شده 
است افزود: افرادی که تحت تعقیب قرار می گیرند و 
الزام به بازداشت موقت هستند با رأی و نظر پرونده 
بازداشت می شوند که در قانون جدید این موارد کمتر 
شده و قاضی خود می تواند بازداشت موقت را بنابر 

صالحدید خود صادر کند. 
وی ادامه داد: بازداشت موقت بر این اساس صورت می 
گیرد که قاضی بیم احصاء آثار جرم و یا متواری شدن 
متهم را دارد بنابراین بازداشت موقت را صادر می کند.
محسنی اژه ای گفت: گاهی اوقات قرار وثیقه صادر 
می شود ولی شخص به دلیل سنگینی قرار وثیقه نمی 
تواند آن را تأمین کند به همین منظور در بازداشت 

بسر می برد. 
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بنابراین کسانی که با قرار 
وثیقه باال بازداشت هستند در برخی موارد قرار وثیقه 
آنان تخفیف داده می شود و با تأمین قرار آزاد می شوند 

تا زمان رسیدگی پرونده آنان انجام شود. 
درخصوص  گزارشی  گفت:  قضائیه  قوه  سخنگوی 
حقوق 300 نفر از کارکنان شهرداری که بالغ بر 11 
میلیون تومان دریافت می کردند به سازمان بازرسی 

ارسال نشده است .
حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه 
نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران 
مبنی بر اینکه آیا گزارشی به سازمان بازرسی برای 300 
نفر از کارکنان شهرداری که حقوق باالی 11 میلیون 
تومان دریافت می کنند رسیده است افزود: بازرسی 
کل کشور به صورت  روتین و طبق برنامه ریزی در 
طول سال مشخص می کند از تمام دستگاههای 
اجرایی و از همه دستگاههایی که صالحیت  بازرسی 

آنها را دارد ، بازرسی کند .
وی گفت :گزارش هایی که تهیه می شود دو گونه 
است ، یک وقت تخلف را احراز می کند و یک وقت 
تخلف را به مسئوالن آن دستگاه  ارسال می کند، اگر 
موضوعی اثبات شد و جرم بحساب آید به دستگاه قضا 
معرفی می شود ولی اگر دستگاه قضا آن را جرم نداند 

در واقع یک امر روتین است .
محسنی اژه ای ادامه داد: در مورد اینکه آیا موضوعی 
شهرداری  کارکنان  از  نفر  حقوق 300  درخصوص 
مبنی بر اینکه دریافتیشان بالغ بر11 میلیون تومان 
است هنوز گزارشی به سازمان بازرسی کشور ارسال 

شده است ، من اطالعی ندارم .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همه ما می دانیم سران 
نظام سلطه گر و طاغوتی آمریکا قابل اعتماد نیستند .

حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه 
ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال یکی 
از خبرنگاران مبنی بر مطلب یک نویسنده برای آمریکا 
افزود: همانطور که همه ما می دانیم سران این نظام 
سلطه گر و طاغوتی قابل اعتماد نیستند و به هر 
تقدیر باید کسانی که قصد ارتباط و برقراری با این 
شیطان بزرگ را دارند بدانند که این شیطان  قابل 

اعتماد نیست .
وی اضافه کرد: اما در پاسخ به سوال شما مبنی بر 
اینکه آیا این نویسنده تحت پیگیرد قضایی قرار دارد 
یا نه این موضوع امنیتی است و مراجع امنیتی باید 

پاسخگو باشند .
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دولت در هفته های اخیر 
برای حل مشکالت خوزستان تالش ویژه ای کرد و 
ای کاش زودتر اقدام می شد و این وقایع در استان 

خوزستان روی نمی داد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه 
نشست خبری با اشاره به آغاز هفته منابع طبیعی 
افزود: رهبر انقالب همیشه درباره محیط زیست و 
حفاظت از منابع طبیعی تأکید داشته اند که  همه 
ما و بخصوص مسئولین باید به محیط زیست حساس 
باشیم و برای تکثیر اشجار، جلوگیری از تخریب منابع 

طبیعی و محیط زیست برنامه ریزی کنیم. 
وی با اشاره به تالش دولت در هفته های اخیر برای 
حل مشکل زیست محیطی خوزستان گفت: دولت در 
هفته های اخیر برای حل مشکالت خوزستان تالش 
ویژه ای کرد و ای کاش زودتر اقدام می شد و این وقایع 

در استان خوزستان روی نمی داد.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: توقع مردم این است 
که دولت درباره محیط زیست کارهایی که در طراز 
مردم است انجام دهد و قوه قضائیه هم به سهم خود 
برای پیشگیری از تخریب جنگل ها ، منابع طبیعی و 

مراتع با متخلفان برخورد خواهد کرد. 
محسنی اژه ای در ادامه به تأسیس دادسرای انفال و 
پرونده های منابع طبیعی در تهران اشاره کرد و افزود: 
این دادسرا به صورت تخصصی به جرائم مرتبط با 
محیط زیست و منابع طبیعی رسیدگی می کند و 
امیدواریم که چنین دادسراهایی در سایر استان های 

بزرگ کشور تأسیس شود. 
وی تأکید کرد: امیدواریم دولت و مجلس بودجه ای را 
که باید از سال های قبل به طرح کاداستر اختصاص 

می یافت ، تخصیص دهند تا جلوی تصرفات احتمالی 
زمین و تخریب منابع طبیعی گرفته شود. 

همه  حاضر  درحال  افزود:  قضائیه  قوه  اول  معاون 
زیرساخت های کاداستر در دستگاه قضا آماده است اما 

نیاز به بودجه داریم که امیدواریم تأمین شود.
سخنگوی قوه قضائیه از ثبت حدود 200 هزار پیام 
مردمی در سامانه قوه قضائیه طی آبان امسال خبر داد. 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با بیان 
اینکه مردم با سامانه اطالع رسانی قوه قضائیه ارتباط 
خوبی برقرار کرده اند، افزود: برخی از آنان از طریق 
تماس های تلفنی و یا ارتباط وب ، مسائل خود را با 

کارشناسان قوه قضائیه درمیان گذاشته اند. 
مشاوره  درباره  مورد  هزار   ۸0 از  بیش  گفت:  وی 
قضایی در این سامانه به ثبت رسیده است و افرادی 
که درخواست مشاوره حقوقی و قضایی داشته با این 

سامانه ارتباط برقرار کرده اند. 
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برخی از پیام های 
مردم در قالب پیشنهادهایی به دستگاه قضا ثبت شده 
است و درباره مشکالت مختلفی در فرآیند رسیدگی 
دادگاه ها مسائلی را مطرح کرده اند که امیدواریم این 

ارتباط سازنده ادامه داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه از رهایی 32۸ محکوم به قصاص 

با اعالم رضایت اولیای دم از ابتدای امسال خبر داد. 
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای 
در صد و نهمین نشست خبری با خبرنگاران افزود: از 
ابتدای امسال تا پایان بهمن 32۸ مورد گذشت و صرف 

نظر از حق قصاص به ثبت رسیده است. 
وی گفت: برخی از اولیای دم بدون هیچ شرط و مبلغی 

مصالحه کرده و رضایت داده اند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی از اولیای دم نیز 
با گرفتن مبلغی به اندازه دیه یا کمتر از آن رضایت 

داده اند. 
محسنی اژه ای تأکید کرد: در بهمن امسال نیز 2۸ نفر 
از محکومان قصاص با رضایت اولیای دم نجات یافتند. 

ادامه از صفحه 1
اخیراً موسسه »We Are Social« که در زمینه 
آمار  که  داده  انجام  پژوهشی  دارد،  فعالیت  اینترنت 
نقاط مختلف دنیا و  اینترنت در  از  جزئیات استفاده 
همچنین شبکه های اجتماعی و رتبه بندی استفاده از 
آنها رادر دنیا ارائه کرده که فیس بوک در صدر شبکه های 

اجتماعی محبوب دردنیا قرار دارد.
دیگر شبکه های اجتماعی مورد استفاده ایرانیان مانند 
واتس اپ، اینستاگرام و توییتر در رتبه های سوم، هشتم 
و دهم قرار دارند. در این لیست هیچ نام و نشانی از تلگرام 
نیست که هم اکنون بیشترین استفاده ایرانیان را به خود 
اختصاص داده است. اخیرا معاون محتوایی مرکز ملی 
فضای مجازی در همایش فضای مجازی در مشهد آماری 
بیان کرد مبنی بر اینکه 20 میلیون ایرانی در شبکه تلگرام 
عضویت دارند و روزانه یک میلیارد بازدید از کانال های 

تلگرامی در ایران انجام می شود که این میزان بازدید از 
کانال های تلگرام با توجه به جمعیت کشور، قابل تامل 
است. براساس اینفوگرافی جدیدی که اخیرا پژوهشگاه 
فضای مجازی منتشر کرده است، شبکه اجتماعی تلگرام 
با ردوبدل کردن روزانه 15میلیارد پیام پرطرفدارترین 
شبکه اجتماعی در ایران است. مردم کشورمان در محیط 
تلگرام بیش از 170 هزار شبکه تلگرامی به راه انداخته اند 
که در این میان 11هزار کانال بیش از 5000نفر عضو 
دارد. هر کاربر ایرانی میانگین در 10کانال عضویت دارد 

و روزانه بیش از 100مطلب را از تلگرام مطالعه می کند.
شبکه  ترین  محبوب  که  تلگرام  پرسید  باید  اکنون 
رتبه  در  چرا  شود،  می  شناخته  ایران  در  اجتماعی 
دنیا  در  اجتماعی  های  شبکه  ترین  محبوب  بندی 
قرار نگرفته است و مردم جهان از این شبکه استفاده 

زیادی نمی کنند؟!

سخنگوی قوه قضائیه:

دستگاه قضا با قدرت با مفاسد برخورد می کند

پرکاربرترین شبکه  اجتماعی در ایران بدون رتبه جهانی
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نام نویسی 282 داوطلب برای انتخابات
 میان دوره ای مجلس

دبیر ستاد انتخابات کشور از نام نویسی 2۸2 داوطلب در انتخابات 
میان دوره ای مجلس شورای اسالمی در پایان یک هفته ثبت نام  خبر 

داد.
علی پورعلی مطلق در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره 
به اتمام نام نویسی داوطلبان در ساعت 2۴ دیشب، شمار ثبت نام 
کنندگان را شامل 131 نفر از حوزه انتخابیه اصفهان، 59 نفر از مراغه 
و عجب شیر، 51 نفر از بندر لنگه، بستک و پارسیان و ۴1 نفر از حوزه 

انتخابیه اهر و هریس برشمرد. 
وی گفت: ۸9 نفر از داوطلبان با مراجعه به ستاد انتخابات کشور و بقیه 
با مراجعه به فرمانداری های چهار حوزه انتخابیه نام نویسی کرده اند. 
پورعلی مطلق 26۸ نفر داوطلبان را مرد و بقیه را زن اعالم و اضافه 
کرد: 62 نفر از داوطلبان دارای تحصیالت دکتری، 197 نفر کارشناسی 

ارشد، 13 نفر کارشناسی و 9 نفر دارای تحصیالت حوزوی است. 
وی گفت: باالترین گروه سنی داوطلبان ۴6 تا 50 ساله هستند که 6۴ 
نفر از مجموع ثبت نام کنندگان را شامل می شوند و جوان ترین گروه 
سنی 30 تا 35 ساله هستند که 50 نفر داوطلبان را تشکیل می دهند. 
دبیر ستاد انتخابات افزود: جوان ترین داوطلب ثبت نام کننده 30 

ساله و مسن ترین آنان 73 ساله از حوزه انتخابیه اصفهان هستند. 
انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی همزمان با دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای 

اسالمی شهر و روستا 29 اردیبهشت 96 برگزار می شود.

هشدار اتحادیه اروپا به انگلیس
اتحادیه اروپا هشدار داد لندن برای خروج از این اتحادیه باید به همه 
تعهدات مالی اش که شصت میلیارد یورو برآورد می شود پایبند باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه اروپا به انگلیس هشدار 
داد که لندن باید برای خروج از این اتحادیه، به همه تعهدات مربوط 

به خروج پایبند باشد.
روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت: دیپلمات ها و رهبران 
سیاسی اروپایی خشمگینانه به این موضوع واکنش نشان دادند که 
انگلیس می تواند بدون پرداخت چندین میلیارد پوند به سبب »حل 
و فصل موضوع جدایی )از اتحادیه اروپا(«، این اتحادیه را ترک کند. 

کمیسیون اروپا به همراه بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر 
مبلغ حدود شصت میلیارد یورو )پنجاه و دو میلیارد پوند( به توافق 
رسیدند که انگلیس باید آن را برای تکمیل تعهداتی که به عنوان یکی 

از اعضای اتحادیه اروپا امضا کرده است، پرداخت کند.
کمیته فرعی ویژه امور مالی اتحادیه اروپا در مجلس اعیان انگلیس، 
در گزارشی که روز شنبه منتشر شد، اعالم کرد که اگر دولت انگلیس 
تصمیم به ترک اتحادیه اروپا بدون پرداخت این مبلغ کند، این کار از 

نظر قانونی کامال موجه است. 
این کمیته همچنین اعالم کرد؛ بروکسل هیچ بخت واقع بینانه ای 

برای دریافت این مبلغ ندارد.
اروپا -که نقشی  پارلمان  پیتال رهبر گروه سوسیالیست در  جیانی 
قابل توجه در شکل دهی به موضع اتحادیه اروپا در مذاکرات ایفا 
خواهد کرد، نخست وزیر انگلیس را به بی کفایتی و اتخاذ رویکردی 
»قلدر مأبانه« متهم کرد و به ترزا می هشدار داد که برنامه های او 

به زودی با واقعیات مواجه خواهند شد.
پیتال گفت: »ترزا می دوست دارد نقش یک فرد تندرو را بازی کند، 
اما او در ارتباط با این مرحله مهم کامال ناپخته است و شایستگی 

ندارد.«
وی افزود:  »اما بسیار مهم است که از انگلیس خواسته شده است 
به همه تعهدات مالی خود احترام بگذارد؛ تعهداتی که شامل تاریخ 

خروج این کشور از  اتحادیه اروپا نیز می شود.«
گزارش شده است که وکالی دولت انگلیس به طور خصوصی اعالم 
از  انگلیس را پس  تا  ندارد  یا معاهده ای وجود  قانون  کردند هیچ 

برگزیت، به پرداخت مبلغی به اتحادیه اروپا وادار کند.
مذاکره کننده ارشد برگزیت در کمیسیون اروپا، از انگلیس انتظار 
دارد تا مبلغ مد نظر را برای تأمین بودجه اتحادیه اروپا طی سال 
برای  شرایطی  اما  کند،  پرداخت  بیست  تا  نوزده  و  هزار  دو  های 

پرداخت این مبلغ تا سال دو هزار و بیست و سه نیز وجود دارد. 
پیتال گفت: تا زمانی که انگلیس این موضوع را حل و فصل نکند، 
با  آزاد  نامه تجارت  توافق  بر سر  هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات 

اتحادیه اروپا حاصل نخواهد شد. 
دیگر  و  زمینه  این  در  توافقی  به  یابی  دست  »بدون  گفت:  وی 
و  اروپا  اتحادیه  بین  روابط  آینده  درباره  مذاکرات  مهم،  موضوعات 
انگلیس آغاز نخواهد شد. خانم می کامال از این موضوع آگاه است،  
سبب  به  تواند  می  اروپا  اتحادیه  که  دهد  می  نشان  گونه  این  اما 

رویکرد قلدر مأبانه او تحت فشار قرار گیرد.« 
جیانی پیتال در ادامه افزود: »او به زودی با واقعیات مواجه خواهد 
شد. مذاکرات بین اتحادیه اروپا و انگلیس باید با حسن نیت و بر 
اساس احترام دو جانبه انجام شود تا خروج منظم انگلیس از اتحادیه 

اروپا تضمین شود.«
یک دیپلمات بلندپایه از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت 
به نظر می رسد نخست وزیر انگلیس در مسیر اشتباه پیش می رود. 
این دیپلمات گفت: »این بهای خروج نیست و نباید این گونه جلوه 
داده شود.« او خاطرنشان کرد: »این مبلغی است که انگلیس بدهکار 
است. اگر شما یک نوشیدنی بخرید باید پول آن را پرداخت کنید، 

حتی اگر آن را ننوشید.«

برنامه جدید بانکها
برای تامین ودیعه مسکن

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح برنامه 
جدید بانکها برای تامین ودیعه مسکن خانوارها 
گفت: بانک با شرایط مالک، آپارتمان یا مغازه را 
اجاره کرده و متناسب با توان مالی مستاجر،به او 

اجاره می دهد.
سیدعباس موسویان در گفتگو با مهر از برنامه 
جدید بانکها برای تامین ودیعه مسکن مورد نیاز 
خانوارهای ایرانی و فعاالن  اقتصادی خبر داد 
و گفت: چند بانک با ارایه درخواست به بانک 
ابزار قرارداد اجاره  مرکزی، خواستار راه اندازی 
موازی برای تامین مالی بخش ودیعه مسکن و 
مغازه ها شده اند که بر این اساس، شورای فقهی 
بانک مرکزی این موضوع را بررسی کرده و منتظر 
است تا ظرف روزهای آینده، بخش حقوقی بانک 
مرکزی نیز نظر قطعی را در این خصوص ارایه 
دهد، تا اگر تائید حقوقی صورت گیرد، این ابزار 

در بانکها به کمک تامین مالی بیاید.
یکی  افزود:  مرکزی  بانک  فقهی  شورای  عضو 
از نیازهای جدی نظام بانکی کشور در شرایط 
فعلی، تامین مالی خانوارها و فعاالن اقتصادی 
جهت پرداخت ودیعه مسکن و محل کسب و کار 
است؛ این در حالی است که بخشی از موجرها و 
صاحبان امالک، در قبال اجاره مسکن و محل 
کار، عالوه بر اجاره، مبلغی را هم به عنوان ودیعه 

یا قرض از مستاجران مطالبه می کنند.
وی تصریح کرد: در گذشته رقم قرض یا همان 
ودیعه مسکن، کم بود و در حد 3 تا 5 میلیون 
تومان را در بر می گرفت که مردم می توانستند از 
طریق قرارداد قرض الحسنه، آن مبلغ را از بانکها 
وام بگیرند؛ ولی این مبالغ اکنون رقم باالیی را 
دربر می گیرد و رقمی حدود 30، 50، 100 و 
حتی 200 میلیون تومان هم هست که بانکها 
نمی توانند از طریق قرض الحسنه، این نیاز را 
تامین مالی کنند؛ از سوی دیگر عقد مرتبط با 
این کار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا که 
در دهه شصت مصوب شده بود، پیش بینی نشده 

است.
موسویان گفت: بعد از مطالعات زیادی که صورت 
گرفت، مشاهده شد که قرارداد اجاره موازی می 
تواند ابزار مناسبی برای این منظور باشد؛ به این 
معنا که بانک با شرایط موجر، ملک و منزل یا 
آپارتمان و محل کسب و کار را اجاره می کند 
و متناسب با خواسته های موجر و متناسب با 
از مستاجر  شرایط مستاجر، اجاره می دهد و 
اجاره بها می گیرد؛ بر این اساس این روش در 
شورای فقهی بانک مرکزی بررسی شد و ما نیز 
در شورای فقهی، به لحاظ فقهی، آن را بررسی 
کرده و مورد توافق قرار دادیم و برای اطمینان 
استفتائاتی صورت  تقلید  از مراجع  نیز،  خاطر 
گرفت که مراجع نیز نظر مساعد با این موضوع 

داشتند.
وی افزود: بر اساس روشی که در شورای فقهی 
بانک مرکزی مصوب شده بود، مورد تائید شورای 
فقهی قرار گرفت، فقط یک مشکل حقوقی در 
این میان وجود دارد که باید در معاونت حقوقی 
بانک مرکزی بررسی شود و اگر برطرف گردد؛ 
مالی  تامین  و  مساله  این  برای حل  توان  می 
خانوارها و بنگاهها به منظور تهیه ودیعه محل 

کسب و کار و منزل، از این ابزار استفاده کرد.
موسویان در پاسخ به این سوال که بانکها چقدر از 
استفاده از این ابزار استقبال خواهند کرد، گفت: 
به دلیل اینکه اصل این ایده از سوی خود بانکها 
درخواست شده است و نظام بانکی اجرا و استفاده 
از این ابزار را از بانک مرکزی درخواست کرده 
است، به نظر می رسد که استقبال به نحو خوبی 

صورت گیرد.
وی در خصوص نرخ سود قرارداد اجاره موازی نیز 
گفت: قرارداد ودیعه مسکن جزو عقود انتفاعی 
است و بر همین اساس، نرخ سود بانکی مصوب 
شورای پول و اعتبار که همان 1۸ درصد فعلی 

است، مورد وثوق قرار می گیرد.

خبرخبر

آگهی مناقصه عمومی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوز نود و یکمین 
جلسه هیئت مدیره سازمان به شماره 2874/ س پ د /95 مورخ 95/12/15 امور مربوط به برق رسانی مرکز 
دفن و پردازش زیست اختر غرب را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط مناقصه: 1-برآورد کل مبلغ مناقصه 3/351/976/000 ریال
2-پرداخت هزینه اجرای طرح به صورت واگذاری ملک می باشد.

3-دارا بودن مجوز فعالیت در شهرستان مالرد برای پیمانکاران الزامیست.
4-سپرده شرکت در مناقصه به میزان 167/598/800 ریال که می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.

5-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
6-کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات 
بیشتر از تاریخ 95/12/16 لغایت 95/12/26 از ساعت 9 لغایت 12/30 به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری های 
مالرد و صفادشت مراجعه و از تاریخ 95/12/23 لغایت 96/01/15 ساعت 13 پیشنهادهای خود را تحویل سازمان مدیریت پسماند 

شهرداری های مالرد و صفادشت نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز چهارشنبه مورخ 96/01/16 ساعت 14/30 می باشد.
7-هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

8-متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد معرفی نامه )به همراه کارت شناسایی ملی( و اصل فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال 
به حساب شماره 0108733015009 سیبا بانک ملی به نام درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت تحویل 

امور قراردادها نمایند.
9-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
10- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.

بهرامعلی فتحی- سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای مالرد و صفادشت

 نوبت اول

بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
عادالنه  مجلس  علیه  ها  فضاسازی  که  این 
مجلس  که  این  گفت:  بود؛  نامردی  و  نبود 
باید نامش عوض  پا روی عدالت گذاشته و 
این  برای  ادبیات  این  نیست.  درست  شود، 

قوه مهم نادرست است.
خانه  دیروز  علنی  جلسه  در  الریجانی  علی 
ملت و در جریان بررسی الیحه بودجه سال 
96 کل کشور این مطلب را در پاسخ به تذکر 
مردم  نماینده  الرگانی  ناصرموسوی  سید 
فالورجان درباره اصالح مصوبه روز گذشته 
مجلس برای تعیین سقف حقوق مدیران و 
این که نمایندگان بارها می خواستند در این 

زمینه تذکر دهند، بیان کرد.
در  شما  تذکر  اظهارداشت:  مجلس  رییس 
آنها  است،  تلفیق  کمیسیون  به  مورد  این 
می توانستند بر اظهارات خود اصرار کنند، 
کمیسیون  این  در  نمایندگان  با  وقتی  اما 
تامین  برای  گویند  می  کنیم  می  صحبت 
نظر شورای نگهبان این تغییرات ایجاد شده 
است، بنابراین اصل بر این است که مجلس 

نظرات شورای نگهبان را اجرا کند.
این  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
بود،  واقع  خالف  مجلس  علیه  هیاهوها  که 
تصریح کرد: متنی که توسط مجلس تصویب 
شد، متنی نبود که برخی افراد مطرح کردند، 
تمرکز  قبلی  پیشنهاد  بر  مجلس  اگر  حتی 

نمی کرد، شاید مشکالتی پیش نمی آید.
و  مقامات  گفتند  که  این  داد:  ادامه  وی 
مدیران 2۴ میلیون می توانند دریافت کنند، 
برای  این موضوع  دروغ است و ما در صدر 
مقامات و مدیران گفتیم دو برابر اخذ شود، 
بنابراین برای حل مسائل مربوط به شورای 
این  شده  تاکید  ماده  این  ذیل  در  نگهبان 

موضوع برای موارد استثنا بوده است.
این فضاسازی  اظهار داشت:  رییس مجلس 
بنابراین  بود،  نامردی  و  نبود  عادالنه  ها 
باید  را  اسم خود  گفتند مجلس  برخی  اگر 
است؟  درست  ادبیات  این  آیا  دهد،  تغییر 
باشد،  کرده  نیز  اشتباه  حتی  مجلس  اگر 
که  این  یا  نیست،  پذیرفتنی  ادبیات  این 
برخی گفتند مجلس ذبح عدالت کرده و پا 
روی عدالت گذاشته است نیز قابل پذیرش 

انجام  خوب  اقدام  مجلس  این  آیا  نیست. 
نداده است؟

الریجانی ادامه داد: مجلسی که آبرو خریده 
و کشور را از بی برنامگی نجات داده است، 
حدود  است؟  نبوده  قبول  قابل  اقدام  این 
بود،  برنامه  تدوین  گرفتار  ماه مجلس   ۴-5
مجلس  در صحن  نیز  هفته   6 اینکه  ضمن 
این موضوع بررسی شد، آیا این کار مهمی 
از سوی مجلس نبود؟ همچنین مواد دائمی 
خود  به  را  مجلس  از  زیادی  وقت  برنامه، 

اختصاص داد. 
وی تصریح کرد:  در حال حاضر نیز از صبح 
مجلس  در   96 بودجه  الیحه  مواد  شب  تا 
بررسی می شود، آیا مجلس نقطه سیاه است 
این  از  دهد؟  نمی  انجام  مهمی  کار  هیچ  و 
رو این طرح این ادبیات که به قوه مهم که 
مردم ساالری در آن تبلور دارد، آیا درست 
است؟ ما باید جلوی این حرف ها را بگیریم.

و  مسئوالن  شده  گفته  متن  در  افزود:  وی 
مقامات بیش از دو برابر نمی توانند دریافت 
تخریب  و  دنبال دروغ  به  برخی  کنند، چرا 
اینجاست،  اشکال  هستند؟  عمومی  افکار 
اصرار  خود  مصوبه  بر  کمیسیون  اگر  وگرنه 
ایجاد می شد،  راه حلی جداگانه  کرد،  می 
از این رو این جوسازی ها حق مجلس نبود 

و نامردی بود.
مردم  نماینده  الرگانی  موسوی  ناصر  سید 
سخنان  از  پیش  مجلس  در  فالورجان 
بند 11ماده  و   1۸ ماده  تذکر  در  الریجانی 

از  گفت:  مجلس  داخلی  نامه  آیین   2۴
جایگاه  از  دفاع  در  مجلس  رئیس  مواضع 
مربوط  موضوع  تصویب  درخصوص  مجلس 
اما  می کنم،  تشکر  نجومی  حقوق های  به 
ایجاد  افراد  خود  توسط  ها  هزینه  از  برخی 
این  در  را  دیگران  نباید  بنابراین  شود،  می 

رابطه مزمت کرد.
وی با بیان اینکه در مقطعی که بند مربوط به 
حقوق ها تصویب می شد، بارها نمایندگان 
این  به  که  بودند  تذکراتی  طرح  خواستار 
تذکرات توجهی نشد، تصریح کرد: بنابراین 
انقالب در روز  این که رهبر معظم  به رغم 
نجومی  های  این حقوق  فرمودند  فطر  عید 
عادالنه نیست، باید بررسی دقیق تری روی 
چرا  رو  این  از  شد،  می  انجام  موضوع  این 
اصرار  بر  مبنی  گذشته  روز  مجلس  اقدام 
زمان  همان  در  را  خود  مصوبه  درخصوص 
که این موضوع در الیحه بودجه بررسی می 

شد، انجام ندادید؟
خاطر  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
انقالب درباره  بارها رهبر معظم  نشان کرد: 
از  بیش  دادند،  تذکر  نجومی  های  حقوق 
هشت مرتبه فرمودند هنوز هیچ گزارشی به 
مردم در این خصوص داده نشده است، اما 

مجلس به این موضوع ورود کرد.
از حق  اما چرا همان مقطع  داد:   ادامه  وی 
ایجاد هزینه ها  از  مجلس دفاع نکردیم که 
برای مجلس جلوگیری شود؟ بنابراین نباید 

اجازه می دادیم این هزینه ها ایجاد شود.

چهارشنبه  ها  مجلسی  ایرنا،  گزارش  به 
گذشته -11 اسفند ماه 95 - و در جریان 
بررسی ماده 3۸ الیحه برنامه ششم توسعه 
اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اکثریت 
آرا مقرر کردند: سقف حقوق مدیران تا 60 
حقوق  سقف  و  کند  پیدا  افزایش  درصد 
را  تومان(  میلیون  ریالی )2۴  میلیون   2۴0
برای مدیران دولتی به تصویب رساندند.این 

مصوبه با واکنش هایی همراه شد. 
روز  صبح  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
اخیر  های  جنجال  درباره  گذشته)شنبه( 
 60 افزایش  برای  مجلس  مصوبه  درباره 
درصدی حقوق مدیران را انتخاباتی دانست 
و خطاب به افرادی که این سخنان را مطرح 
ادبیات  با  نگویید،  خالف  گفت:  کردند، 

صحیح با مجلس صحبت کنید.
در  باردیگر  را  مصوبه  این  دیروز  عصر  وی 
که  کرد  پیشنهاد  و  مطرح  علنی  صحن 

مجلس به مصوبه اولیه خود بازگردد.
برنامه  الیحه  در  مجلس  اولیه  مصوبه  در 
ششم توسعه که روز گذشته نیز نمایندگان 
بر آن اصرار و باردیگر آن را تصویب کردند، 
آمده است: مجموع پرداختی ماهانه مقامات 
موضوع  های  دستگاه  کارکنان  و  مدیران  و 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  پنج  ماده 
مصوب هشتم مهر ۸6 و ماده 35 این قانون 
مزایای  و  حقوق  حداکثر  برابر  دو  حداکثر 
موضوع  کارکنان  به  پرداخت  قابل  مستمر 
خدمات  مدیریت  قانون   76 ماده  تبصره 

کشوری باشد. 
همچنین بر اساس تبصره این ماده، شورای 
حقوق و دستمز می تواند با پیشنهاد روسای 
که  جمهوری  رییس  معاونان  یا  وزرا  قوا، 
عهده  بر  را  اجرایی  های  دستگاه  ریاست 
دارند و باالترین مقام دستگاه های اجرایی، 
برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و 
مناطق مرزی و محروم حداکثر تا 30 درصد 
دریافت های موضوع این ماده عالوه بر سقف 

مقرر در این ماده را منظور کنند. 
ماده 3۸ اصالحی الیحه برنامه ششم توسعه 
با 179 رای موافق، 3 رای مخالف، 3 رای 
به  حاضر  نماینده   200 ازمجموع  ممتنع 

تصویب مجلس رسید. 

رییس مجلس: فضاسازی ها علیه مجلس عادالنه نبود

معاونت  راهبردی  ارزیابی  و  معاون سیاستگذاری 
علمی و فناوری ریاست جمهوری از جهش فروش 
شرکت های دانش بنیان و گسترده تر شدن بازار 

آنها تا 3 سال آینده خبر داد.
آینده  سال  سه  تا  داشت:  اظهار  الیاسی،  مهدی 
 10 فروش  از  دانش بنیان  شرکت های  بازار  عدد 
هزار میلیاردی می گذرد و به 100 تا 200 هزار 

میلیارد می رسد.
پایان  تا  دولت  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
فروش  افزایش  برای  را   برنامه های خود  امسال 
شرکت ها انجام می دهد، خاطر نشان کرد: این 
برنامه ها در سال 96 به مرحله اجرایی می رسد 
تا بتوانیم نتیجه آن را در سال های آینده ببینیم.
با بیان اینکه سایر کشورها هم این رویه  الیاسی 
و  ژاپن  کره،  کرد:  عنوان  اند،  گرفته  پیش  در  را 
چین با همین جزئیات و ثبات قدم پیش رفته اند؛ 
ما در گام اول جهش اقتصاد دانش بنیان هستیم.

ارزیابی  و  گذاری  سیاست  معاون  گفته  به 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  راهبردی 
بازار  تامین  توانستیم  حاضر  حال  در  جمهوری، 
و تامین مالی شرکت های دانش بنیان را عارضه 
یابی کنیم؛ عارضه یابی ما این است که دو موضوع 
در  را  شرکت ها  برای  مالی  تامین  و  بازار  تأمین 

اقتصاد مقاومتی حل کنیم.
هایی  محدودیت  دولت  اگر  کرد:  عنوان  الیاسی 
دارد  ها  طرح  برخی  مستقیم  مالی  تامین  برای 

ولی در مقابل مجوز برای اجرای طرح ها می دهد، 
همین مجوز می تواند کار شرکت ها را راه بیندازد.
می  کرد:  نشان  خاطر  پیشنهادی  بیان  با  وی 
مدل  زمینه  این  در  دولت  که  داد  پیشنهاد  توان 
مالی ارائه دهد تا شرکت بر اساس آن بازار خود 
برای  بازار  ایجاد  این  در  ما  بیاورد.  دست  به  را 

شرکت های دانش بنیان در زمینه هایی مانند برق، 
در  داریم.  تمرکز  شیرین کن ها  آب  انرژی،  و  گاز 
ایجاد  واسطه  به  جهشی  آینده  سال  دو  یکی، 
بازار برای شرکت ها ایجاد می شود زیرا شرکت ها 
می توانند از بازار 10 هزار دالری به صد یا 200 

هزار دالری برسند.

جهش بازار فروش شرکت های دانش بنیان

سرپرست حجاج ایرانی گفت: تقریبا بیشتر 
مسائل مورد بحث حج حل شده و یکی 
دو مورد باقی مانده است، چرا که مسئله 
شهدای منا برای ما بسیار مهم است و باید 

هرچه زودتر تکلیف آن ها مشخص شود.
عسکر  قاضی  والمسلمین  حجت االسالم 
عالی  ستاد  تأسیس  سالروز  همایش  در 
کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا 
مبنی بر اینکه چه زمان قرار است برای 
ادامه مذاکرات مجددا به عربستان بروید و 

در حال حاضر اختالف بر سر کدام یک از موارد 
است، اظهار کرد: اکنون تقریبا بیشتر مسائلی که 
مورد بحث بوده، حل شده و یکی دو مورد دیگر 
باقی مانده که اگر این ها هم حل شود، امیدواریم 

اعزام حجاج به عربستان به زودی انجام شود.
وی ادامه داد: مسئله شهدای عزیز منا برای ما 
خیلی مهم است و باید خیلی زودتر تکلیف آن ها 
قطعا  که  هستند  مدعی  آن ها  شود.  مشخص 
تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. ما هم مدارکی 
به آن ها پیشنهاد داده ایم در کمیته  داریم که 
جمهوری  از  داده اند  تشکیل  که  حقیقت یابی 
اسالمی ایران هم دعوت کنند تا ما هم مستندات 

خود را ارائه بدهیم و این مشکل رفع شود.
نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت تأکید 
کرد: همین که آن ها بپذیرند که چه کسانی در 
این قضیه دخالت داشته اند، مسئله حل می شود. 

امیدواریم موانع اعزام حجاج برداشته شود.
حجت االسالم قاضی عسکر در رابطه با موضوعی 
از  خاطیان  گفت:  نیز  داد  رخ  فرودگاه  در  که 
زندان  به  سال  چهار  به  عربستان  دولت  سوی 
محکوم شدند و 1000 ضربه شالق و انفصال از 
خدمت برای آن ها در نظر گرفته شده است. البته 
مسئوالن عربستان اعالم کردند که ما درخواست 
مجازات بیشتری داشته ایم، اما چون قوه قضاییه 
رأی آخر را داده آن ها نتوانستند کاری کنند. اگر 
این مشکالت حل شود و برای ما مسجل شود 
که خاطیان مجازات شده اند، مسئله حج عمره 
هم مجددا پس از حل مشکل حج واجب حل 

می شود و مجددا حج عمره نیز به راه می افتد.
قاضی عسکر گفت: اگر برای اعزام حجاج موافقت 
انجام شود، حدود ۸0 هزار حاجی اعزام می شوند 
و اگر به تعداد آن ها اضافه شود، مجددا به اطالع 

مردم می رسانیم.

ادامه از صفحه 1
این دیپلمات ارشد کشورمان در واکنش به این پرسش 
که با توجه به مواضع اخیر مقامات ترکیه علیه ایران 
و اتهاماتی که آنها به تهران در ارتباط با سیاست های 
منطقه ای  کشورمان وارد کرده اند، چرا روسیه و ایران 
همچنان اصرار دارند که ترکیه در نشست های آستانه 
حضور داشته باشد و آیا مواضع اخیر مقامات ترکیه در 
روند نشست های آتی آستانه تاثیر منفی به جای نخواهد 
گذاشت؟ خاطر نشان کرد: معتقدیم که همه کشورهای 
منطقه باید در راستای ایجاد صلح و پایان دادن درگیری 
ها در منطقه تالش کنند. روند سه جانبه ایران، ترکیه و 
روسیه تاکنون در مورد سوریه موفق بوده است،  میزان 
درگیری ها در سوریه کمتر شده است و تا زمانی که 
بتوانیم از این روند برای جلوگیری از فجایع انسانی در 
سوریه استفاده کنیم، اصرار خواهیم داشت که این روند 

ادامه پیدا کند.
ظریف با تاکید بر اینکه کماکان معتقدیم که بحران 
سوریه باید از طریق سیاسی حل شود و کشورهای 
منطقه باید نقش تسهیل گری مثبت در این فرایند 
داشته باشند ادامه داد: تصمیم گیر نهایی در ارتباط با 
این بحران مردم سوریه هستند  و ما نمی توانیم به مردم 

سوریه موضوع و خواسته ای را تحمیل کنیم.

امیدم بیش تر از نگرانی است
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان در پاسخ به این سوال 
که مهمترین نگرانی های این روزهای ظریف چیست؟ 
گفت: مهمترین دغدغه ام این است که بتوانم وظیفه 

خود را در برابر مردم ایران به خوبی انجام دهم، همیشه 
امید و توسلم به خداوند است،  اما نمی توانم بگویم که 
نگرانی وجود ندارد، ولی قطعا امیدم بیشتر از نگرانی 

است.
ظریف با بیان اینکه آمریکایی ها فرصت طالیی توافق 
هسته ای را از دست دادند گفت: این سخن به این معنا 
نیست که آمریکایی ها خوش قولی کرده اند،  اتفاقا آنها 
یک فرصتی طالیی را از دست دادند،  چون رهبر معظم 
انقالب گفته بودند که برجام و مذاکرات هسته ای یک 
بوته آزمایش برای آمریکایی هاست که اگر در این زمینه 
درست عمل کنند امکان گسترش آن به حوزه های دیگر 
نیز وجود دارد ولی آمریکایی ها ایران را ناگزیر کردند 
که برای قدم به قدم اجرای برجام، تالش کند. لذا آنها 
به جای اینکه با اجرای برجام، اعتماد سازی کنند بی 
اعتمادی را افزایش دادند و این بیش از همه به ضرر 
آمریکایی ها بود چرا که آنها یک فرصت ویژه تاریخی 

را از دست دادند.
این عضوارشد دولت، در پاسخ به این سوال که اگر در 
دولت آینده پست وزیر خارجه دوباره به شما پیشنهاد 
کنند مسئولیت وزارت خارجه را مجدد بر عهده بگیرید، 
آیا شما این پیشنهاد را قبول می کنید؟ گفت: من ترجیح 

می دهم که این پیشنهاد به فرد دیگری شود.
وی در همین راستا ادامه داد: فکر می کنم که در حال 
حاضر زود است راجع به این موضوع صحبت کنیم، ولی 
اگر آقای روحانی چنین پیشنهادی را مطرح کنند، حتما 
بر اساس اینکه توان الزم برای انجام این وظیفه را دارم یا 

نه، موضوع را مورد بررسی قرار می دهم.

نماینده ولی فقیه در امور حج: 

عمره مجدد برقرار می شود
ظریف:

امیدم بیش تر از نگرانی است
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آگهی مفقودی
ملی  شماره  به  قربان  فرزند  دستوم  جواد  محمد  اینجانب  دانشجویی  کارت 
6300029700 و شماره دانشجویی 9112۴255 رشته برق قدرت از دانشگاه علم 

و فن آوری مازندران )بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
سند کمپانی شناسنامه مالکیت سواری پژو پارس TU5 مدل ۸۴ سفید روغنی 
به شماره پالک 72-۸53م76 به شماره شاسی NAAN11FE9FH36075۴ و 

شماره موتور B 139 011۸۸51 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت پژو آردی مدل 79 با شماره شهربانی 622ج36ایران 
62 با شماره موتور 223279023۸۸و شماره شاسی 7970663۸مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 بابل 

مفقودی
۸35ط66  انتظامی  شماره  به   1391 مدل   620 لیفان  سواری  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   lfb۴79Q120۴00۴0۴ موتور  شماره  با   72 ایران 
NAKN۴226CB10۸255به نام حسین توسلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
بابل 

مفقودی نوبت سوم 
پور  خلیل  آقای حسن  کشاورزی  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  برداری  بهره  پروانه   
پروانه  شماره  1313-1531و  شناسایی  شماره  با  خزره  جواد  سید  شریک  و 

19۴33/ق/12مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل 

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

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

فاقد سند رسمي
اول/دوم  هیات   95/10/12 مورخ  شماره 13956033100900۴672   راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقای/خانم مهدی امینی فرزند فرج اله بشماره شناسنامه ۴117۸ کدملی 
1۸1531592 بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 99/62 مترمربع 
آباد  جواد  در  واقع  اصلی   -  155 از  فرعی   505 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 
خریداری از مالکین رسمی آقای احمد حاجی محمد طاهری که سند مالکیت وی 
ذیل ثبت صفحه ۴۸1 و ۴۸3 دفتر 73 صادر و تسلیم گردیده و نیز انتقال ملک 
از وی به متقاضی به صورت مبایعه عادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 5090۸   م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/12/1  تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/16

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالك

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

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

سند رسمي فاقد  ساختمانهاي 

برابر راي شماره 139560331057003176 مورخ 1395/10/30 هیات اول/ 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
تصرفات  دو  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند 
بشماره  رحمان  فرزند  زاده  رحمانی  حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
به ششدانگ یک قطعه زمین  شناسنامه 995 کد ملی 17179۴2131 نسبت 
و  مفروز  اصلی  از  فرعی  پالک  مترمربع   503/75 مساحت  به  احداثی  بنای  با 
دو  ناحیه  البرز  استان  در  واقع  اصلی   9 از  فرعی   1977 پالک  از  مجزی شده 
گردیده  غیره  و  بیوکی  کوچه  امرا...ی  صدیقه  رسمی  مالک  از  خریداری  کرج 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  شود 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به 
در  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 5137۴  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:95/11/30  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/16 

رئیس ثبت اسناد و امالك ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1395603010570036۴1  مورخ 95/03/26 هیات اول/ دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
شعبانعلی سیمرغ فرزند عین اله بشماره شناسنامه 3۴ در ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنای احداثی به مساحت 1۴۸/27 مترمربع مفروز و مجزی شده از 1۴۸0 
فرعی از 9 اصلی واقع در مردآباد خریداری از مالک رسمی ایمانعلی هاشم خانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 31۴01  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/12/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/16

رئیس ثبت اسناد و امالك ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

ابالغ وقت رسیدگی 
نظر به اینکه خواهان آقای سید مجید حسینی فرزند میر همزه با وکالت حمید 
رضا حسن زاده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت مجید کریم آبادی 
در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 2/1329/95 
ثبت و برای مورخه 96/2/2 ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ 
آیین  قانون  ماده 73  استناد  به  تقاضای خواهان  و  بودن خوانده  المکان  مجهول 
دادرسی مراتب  یک نوبت بوسیله یکی ار روزنامه های کثیر االنتشارآگهی و اعالم 
میگردد تا خوانده بعد از ازاطالع وفت دادرسی ضمن حضور در شعبه دوم شورای 
ثانی دادخواست و  یافت نسخه  از  آن جهت در  و قبل  بابل حاضر  حل اختالف 
ضمائم آن را به دفتر شعبه دوم  شورای حل اختالف بابل مراجعه نماید در غیر 
اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل 

خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه دوم  شورای حل اختالف  شهر ستان بابل 

ابالغ وقت رسیدگی 
نظر به اینکه خواهان آقای سید مجید حسینی فرزند میر همزه با وکالت حمید 
رضا حسن زاده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت مجید کریم آبادی 
در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 3/10۴0/95 
ثبت و برای مورخه 96/2/2 ساعت 9:30 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به 
قانون  به استناد ماده 73  تقاضای خواهان  المکان بودن خوانده و  لحاظ مجهول 
آیین دادرسی مراتب  یک نوبت بوسیله یکی ار روزنامه های کثیر االنتشارآگهی و 
اعالم میگردد تا خوانده بعد از ازاطالع وفت دادرسی ضمن حضور در شعبه سوم 
شورای حل اختالف بابل حاضر و قبل از  آن جهت در یافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن را به دفتر شعبه سوم   شورای حل اختالف بابل مراجعه نماید در 
به  اقدام مقتضی  و  ابالغ شده محسوب  مفاد دادخواست و ضمایم  اینصورت  غیر 

عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه سوم   شورای حل اختالف  شهر ستان بابل

ابالغ وقت رسیدگی 
نظر به اینکه خواهان آقای سید مجید حسینی فرزند میر همزه با وکالت حمید 
رضا حسن زاده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت مجید کریم آبادی 
در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 2/1330/95 
ثبت و برای مورخه 96/2/2 ساعت 9:30 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به 
قانون  به استناد ماده 73  تقاضای خواهان  المکان بودن خوانده و  لحاظ مجهول 
آیین دادرسی مراتب  یک نوبت بوسیله یکی ار روزنامه های کثیر االنتشارآگهی 
و اعالم میگردد تا خوانده بعد از ازاطالع وفت دادرسی ضمن حضور در شعبه دوم 
شورای حل اختالف بابل حاضر و قبل از  آن جهت در یافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن را به دفتر شعبه دوم  شورای حل اختالف بابل مراجعه نماید در غیر 
اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل 

خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه دوم  شورای حل اختالف  شهر ستان بابل 

آگهی مزایده مال منقول
در خصوص پرونده کالسه 9۴01۴۴/9۴01۴3 شعبه سوم دادگاه مدنی بابلسر له 
دعوی آقایان یوسف جمشیدی و ابوذر یحیی نژاد بطرفیت شرکت شکر سرخ نسبت 

به توقیف ملک تعرفه شده به شرح ذیل انجام گردید:
شرکت در جاده فریدونکنار خزر شهر پالک 1۴۸ شرکت شکر سرخ  شهین مشاک 
شوشتری میباشد که وضعیت کارخانه تعطیل و ماشین آالت توقیفی در خطوط 
نمودن  با لحاظ  لهستان(  الکترو موتور ساخت کشور  بجز   ( اند  بوده  تولید نصب 
شرایط فعلی ماشین ها و مدت زمان کارکرد آن ها )حدود یکسال( و شرایط عرضه 
و تقاضا و استعالم قیمت از فروشندگان و خریداران این نوع ماشین ها قیمت آنها 
بشرح جدول زیر اعالم میگردد: 1- دستگاه الکترو موتور 3 فاز وی ای ام آلمان 
۴9 کیلو وایت و 7۴0 آرپی امو آی پی 56 به قیمت 60000000 ریال 2- الکترو 
موتور 3 فاز زیمنس 55 کیلو وایت و 73۸ آی ام آی ان با تابلو متصل به قیمت 
و  وایت  کیلو   52 لهستان  نیک  سیل  فاز   3 موتور  الکترو   -3 ریال   70000000
به قیمت 50000000 ریال ۴- شیر گالب ولو دی ان 200 و  ام  13۸0 آر پی 
پی ان 16 بدنه چدنی به تعداد ۴ و کال به قیمت 32000000 ریال و 5- الکترو 
پمپ افق نصب  با موتور 3 فاز پی ای ام چین و 30 کیلو وایت و اپی 55 و آر پی 
ام 1۴70 و پمپ 315-150 پمپیران به تعداد 3 و به قیمت ۸1000000 ریال و 
6- الکترو پمپ افق نصب با موتور 3 فاز پی ای ام چین 70 کیلو وایت و آی پی 
55 و آر پی ام 1۴70 و پمپ 150-۴00 به تعداد 3 و به  قیمت 132000000 
ریال که قیمت کل اموال توقیفی ۴25000000) چهار صد و بیست و پنج میلیون 

ریال( برآورد میگردد:
در تاریخ 1396/01/7 روز- ساعت 10 صبح مزایده حضوری در دفتر اجرای احکام 
به نظریه  با توجه  را  باالترین قیمت  بفروش خواهد رسید کسانیکه  بابلسر  مدنی 
درصد  ده  باید  مزایده  برنده  بود.  خواهد  مزایده  برنده  نماید  پرداخت  کارشناس 
قیمت پیشنهادی را فی المجلس واریز و مابقی ثمن معامله را حداکثر ظرف یک 
اجرای  به  مزایده  برگزاری  از  قبل  روز   5 توانند  می  طالبین  نماید  پرداخت  ماه 
احکام مراجعه تا مورد مزایده به آنان ارائه گردد. در صورت برنده شدن در مزایده 
و پرداخت ده درصد وجه چنانچه ظرف یک ماه مابقی وجه پرداخت نگردد. وجه 
دستگاه  یک  ضمنأ  شد.  خواهد  منظور  دادگستری  حساب  به  واریزی  درصد  ده 
سانتیفیوژ تمام استیل از ورق ده میل با سر دستگاه الکترو موتور 55 کیلو وایت به 

قیمت پایه کارشناسی 100/000/000 میلیون ریال می باشد.
دفتر اجرای احکام شعبه مدنی 3 دادگستری بابلسر

آگهی مزایده نوبت اول
تعاونی  علیه:شرکت  کالسه:9۴0۴31محکوم  اجرائی  درپرونده  اینکه  نظربه 
مبلغ:هفت  پرداخت  به  اکبراصالحی  علی  آقای  عاملی  مدیر  مهرشماره15به 
دوهزاروچهارصدوپنجاه  وششصدونودو  میلیون  میلیاردوهشتصدودوازده 
محکوم  درحق  وسایرخسارات  خواسته  اصل  بابت  ویک)7۸12692۴51(ریال 
آقای  وباوکالت  جاللیان  شهرام  آقای  مدیرعاملی  ماهشهربه  ایلیاابنیه  له:شرکت 
وچهارهزاروششصدوبیست  وششصدوسی  ومبلغ:سیصدونودمیلیون  قنواتی  محسن 
وسه)39063۴623(ریال بابت نیم عشردولتی محکوم گردیده که محکوم له جهت 
استیفای مطالبات خوددرخواست مزایده واقع در شهرستان بندرماهشهر-فاز7رانموده 
که مراتب به کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی ارجاع که نظریه کارشناس 
فازاول که۴0واحدمیباشد5  بلوک  باشد:ازپنج  به شرح ذیل می  وارزش کل ملک 
میلیون  ونه  هرواحدسیصدوشصت  قرارمیگیردوارزش  مزایده  درلیست  واحدآن 
باشدکه  می  وپنجاه)36977۸250(ریال  هزارودویست  وهفتصدوهفتادوهشت 
وهشتصدونودویک  میلیون  وهشت  میلیاردوهشتصدوچهل  درمجموع:یک 
شامل۸  باشد.بلوک۴7Aکه  می  وپنجاه)1۸۴۸۸91250(ریال  هزارودویست 
وهفت  وهشتصدچهل  میلیون  هرواحدیکصدوهشتادوهشت  ارزش  واحدمیباشدکه 
میلیاردوپانصدوده  یک  درمجموع  باشدکه  می  )1۸۸۸۴7500(ریال  هزاروپانصد 
میباشد.بلوکB۴7که  )15107۸0000ریال  وهفتصدوهشتادهزار  میلیون 
وششصدوبیست  میلیون  هرواحدیکصدونودوسه  ارزش  شامل۸واحدمیباشدکه 
میلیاردوپانصدوچهل  یک  درمجموع  میباشدکه  میلیون)193625000ریال  وپنج 
شامل۸واحدمیباشدکه  C۴7که  میباشد.بلوک  میلیون)15۴9000000(ریال  ونه 
هزار)105135000(ریال  وپنج  ویکصدوسی  میلیون  هرواحدیکصدوپنج  ارزش 
هشتادهزار)۸۴10۸0000( و  میلیون  ویک  هشتصدچهل  درمجموع  میباشدکه 
بلوک  دوواحدازاین  واحدمیباشدکه  هشت  شامل  میباشد.بلوکA۴۸که  ریال 
هزارونهصدوبیست  هرواحدیکصدونودوهفت  قرارمیگیردوقیمت  مزایده  درلیست 
وهشتصدوپنجاه  سیصدونودوپنج  درمجموع  که  ریال  وپنج)197925000( 
مورخ139/12/30 روزدوشنبه  مزایده  میباشد.وتاریخ  هزار)395۸50000(ریال 
دادگاه  دوم  شعبه  احکام  دفتراجرای  مزایده  ومحل  5ساعت1۴الی15ظهرتعیین 
می  عمل  به  دعوت  بندرماهشهرمیباشدوازخریداران  عمومی)حقوقی(شهرستان 
آیدیک هفته قبل ازمزایده ازاموال توقیفی مذکوربازدیدنمایند،برنده مزایده کسی 
است که باالترین قیمت رااعالم نموده وده درصدقیمت پیشنهادی رافی المجلس به 
حساب سپرده دادگستری بندرماهشهربه شماره: 2171292303009واریزومابقی 
نام  09120۸۴717۸به  بازدیدازباشماره:  نماید.)جهت  پرداخت  ماه  یک  راظرف 
شهرام جاللیان و09166521393به نام وکیل محسن قنواتی به نام تماس حاصل 

نمایید.(        شماره م.الف)16/1366(
مدیردفتراجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(
شهرستان بندرماهشهر-علی آمان

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
 قسمتی ازپالک چهاراصلی بخش دورامهرمز

نظرباینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
بهوندی  اسداله  مفروزی  وتصرفات  رامهرمزمالکیت  مستقرثبت  فاقدسندرسمی 
فرزندمحمدکاظم دارای کدملی ۴۸19571907بشناسنامه۴56باغملک رابرابررای 
های  وآگهی  95/9/29تائیدنموده  شماره13956031700500۴71۸مورخه 
ماده3قانون تعیین تکلیف انتشاریافته لذاتحدیدحدودپالک موصوف بنام مشارالیه تحت 
عنوان ششدانگ یکبابخانه بمساحت1۸0مترمربع به آدرس رامهرمزفاز۴فرهنگیان 
نرگس12درروزیکشنبه مورخه96/1/20ازساعت9الی12ظهربه استنادماده1۴قانون 
ثبت انجام میگیرد.لذابدینوسیله به موجب این آگهی بمالکین یامجاورین وصاحبان 
درساعت  برداری  تحدیدحدودونقشه  عملیات  که  گردد  اخطارمی  ارتفاقی  حقوق 
حدودیاحقوق  به  نسبت  خواهدشدواعتراض  وشروع  انجام  وروزمقرردرآگهی 
تحدیدحدود  صورتمجلس  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  ماده20قانون  به  باتوجه  ارتفاقی 
بمدت30روزپذیرفته خواهدشد.   شماره م.الف)12/606( تاریخ انتشار:95/12/16

شیری-رئیس ثبت اسنادوامالك شهرستان رامهرمز

آگهی مزایده نوبت اول
مطابق  میاندرود  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه  اجرائی   9۴0132 کالسه  پرونده  در 
دوم  شعبه  از  صادره   96/2/2۴ مورخ   ۸9099۸19۸۴200060 شماره  دادنامه 
دادگاه محکوم علیهه: 1- حسین نیک قامت فرزند نور علی 2- رضا نیک قامت 
اله ۴- اکرم برزگر فرزند ناد  فرزند نور علی 3- حسین محمد جانی فرزند ذبیح 
علی محکوم به پرداخت 322/62۸/۴33ریال در حق محکوم له موسسه و اعتباری 
قوامین و مبلغ 5/5۴5/000ریال بعنوان نیم عشر دولتی در حق محکوم گردیده 
است محکوم علیه )سعید بهروز اسرمی( به پرداخت دیون خود ملکی را واقع در 
روستای اسرم بعد از مسجد امام حسین )ع( جلوتر از آژانس صدف سمت راست 
منزل مسکونی پالک 1۴29 کدپستی 67۸6۸-۴۸۴۴1 بمساحت 160 متر مربع 
حدود اربعه شماال وصل به خیابان شرقا وصل به زمین مصیب حاجیان و جنوبا 
باشد. در عرصه فوق  به خیابان می  آبادی و غربا وصل  به منز علی عبدل  وصل 
ساختمانی با اسکلت بتونی در طبقات همکف )پارکینگ( و طبقه اول مسکونی با 
تعمیرات کامل در اختبار محکوم علیه می باشد. طبقه دوم با اسکلت قوطی 9 در 
9 و سقف کاذب که کف آن بتونی و فاقد دیوارهای میانی است پوشش نهایی اصلی 
ساختمان اجراء نشده است اعیانی طبقه دوم دارای پالن معماری بصورت دو خوابه 
بهداشتی می  و سرویس  فلزی  کابینت  و   open آشپزخانه  و  پذیرایی  و  هال  و 
باشد مساحت طبقات یاد شده 93 متر مربع بوده است و شماره پروانه ساختمان 
23۸ مورخ ۸6/9/1۴ است ضمنا پروانه و مشخصات موجود در آن همکف 93 متر 
مربع و طبقه اول 113 متر مربع است طبقه دوم فاقد مجوز می باشد ملک فوق 
دارای انشعاب آب و گاز و برق و تلفن می باشد. با توجه به مشاهدات و موقعیت 
ملک و میزان مساحت بنا و نوع اعیانی احداثی و و قیمت آن و میزان پیشرفت 
فیزکی انجام شده ارزش عرصه و اعیانی مورد ارزیابی به مبلغ 1/700/000/000 
ریال میباشد و از طریق مزایده در مورخ 96/2/2۴ روز چهارشنبه از ساعت 10 
الی 11 صبح بفروش میرسد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده 
جهت اطالعات بیشتر به دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی میاندرود مراجعه نمایند 
مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع و برنده آن کسی ست که باالترین قیمت 
را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی المجلس ده درصد پیشنهادی اخذ و بقیه 
حداکثر یکماه دیگر دریافت خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ را به صورت کامل 
پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات 

قانونی خواهد بود.
م الف: 337 مدیر اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگستری شهرستان میاندرود – عسگری دانش

متن آگهی 
به  مرتضایی  بهروز  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  طالب  فیضی  شهین  خواهان 
خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواسته  به  طالق  خواسته 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  آباد 
شهرستان خرم آباد واقع در خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین 
وقت  که  گردیده  ثبت   95099۸661090110۸ کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   09:30 ساعت  و   1396/1/20 آن  رسیدگی 
المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده  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 نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – تیموری .

متن آگهی 
احتراما حسب دادخواست خواهان آقای نادر روشنپور فرزند حاجی علی به طرفیت 
پرونده کالسه  در  مندرج  مطالبه وجه چک  بر  مبنی  ناصرپور  منیر  خوانده خانم 
اختالف شهید مطهری شهرستان خرم  نزد شعبه 25 شورای حل   )91006۸0(
آباد واقع در سه راهی اسدابادی جنب بانک ملی مفتوح مطرح رسیدگی در تاریخ 
1396/1/26 ساعت 9 صبح می باشد با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده لذا 

مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور ارسال می گردد. 
رئیس شعبه 25 شورای حل اختالف شهید مطهری شهرستان خرم آباد – مرضیه سلیمانی

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 122۴ مورخ 95/11/1۴ هیات اول موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در  و ساختمانهای  اراضی  ثبت   تکلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گل 
نازار حیدروند فرزند بارانی بشماره شناسنامه 69  صادره از پلدختر در ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  21۴ متر مربع پالک 1فرعی 
از116 اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش 7خرم آباد خریداری از مالک رسمی 
آقای ملک نیاز نصیر مقدم محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/12/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/16  
رئیس ثبت اسناد و امالك پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
برابر رای شماره ۸۴3  مورخ 1395/۸/1۸  هیات اول موضوع  فاقد سند رسمی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
نور دولت ایمانی الشتر فرزند نامدار  بشماره شناسنامه 276  صادره پلدختر در 
به مساحت  9۴/50 متر مربع  اعیان یکباب عمارت مسکونی  و  ششدانگ عرصه 
پالک 1فرعی از116 اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش 7خرم آباد خریداری از 
مالک رسمی آقای داربلوط مجانی مع الواسطه  محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/12/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/16
رئیس ثبت اسناد و امالك پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   1 95099۸6690100205شعبه  کالسه  پرونده 
قدوسی شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره –خواهان : آقای مسعود موسی 
– خیابان مطهری  آباد  –خرم  لرستان  نشانی  به  رسول  فرزند محمد  مقدم  زاده 
فرزند  بارانی  عبدالعلی  :آقای  –خوانده  دوم  رز  نبش کوچه  به سرچشمه  نرسیده 
جمعه به نشانی لرستان –خرم آباد –مجهول المکان – خواسته :مطالبه وجه بابت 

وجه رهن ماده 9 
بتاریخ بیستم آبان ماه یکهزارو سیصدو نود و پنج در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
اول  شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه 95099۸6690100205 از دفتر واصل و تحت نظر است با توجه به اوراق و 
محتویات ختم رسیدگی را اعالم و با استعانتت از خداوند متعال مبادرت به صدور 

رای می نماید .
فرزند  زاده مقدم  آقای مسعود موسی  : در خصوص دادخواست  قاضی شورا  رای 
مطالبه  خواسته  به  جمعه  فرزند  بارانی  عبدالعلی  آقای  طرفیت  به  رسول  محمد 
و  دادرسی  هزینه  انضمام  به  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   150/000/000 مبلغ 
نامه عادی  خسارت تاخیر تادیه بدین توضیح خواهان اظهار داشته حسب اجاره 
فی ما بین مورخ 9۴/6/1 یک باب مغازه با اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ 2/000/000 
از   95/6/1 لغایت   9۴/6/1 تاریخ  از  ریال  مبلغ 150/000/000  به  ودیعه  و  ریال 
خوانده اجاره نموده ام که علی رغم انقضاءمدت اجاره خوانده )موجر ( از استرداد 
مبلغ ودیعه امتناع می نماید لذا با تقدیم دادخواست تقاضای محکومیت خوانده به 
استرداد ودیعه را نموده است علی ایحال با توجه به اوراق و محتویات پرونده مفاد 
دادخواست تقدیمی –تصویر مصدق اجاره نامه عادی فی ما بین مورخ 9۴/6/1 که 
خوانده ذیل آن را امضاء نموده و از تعرض مصون مانده و اینکه عقد اجاره در مورخ 
از طریق آگهی )به  95/6/1 منقضی گردیده و از طرفی خوانده علی رغم دعوت 
دلیل مجهول المکان بودن (و ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه 
ای نیز ارسال نداشته و دلیل و مدرکی دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و با 
مالحظه نظریه مشورتی اعضاء شورا دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به 
مواد 1257-1301 قانون مدنی و مواد 19۸-515-519-522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 و در اجرای ماده 9 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 139۴ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
هزینه  بابت  ریال  مبلغ 3/۸۸0/000  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   150/000/000
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم االداء 
ایران که  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  از سوی  بر اساس نرخ شاخص اعالمی 
محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می شود در حق خواهان صادر 
هزینه  تادیه  تاخیر  خسارت  محاسبه  هنگام  اجرا  دایره  ضمنا  نماید  می  اعالم  و 
دادرسی آن را نیز محاسبه و از محکوم له وصول می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس بیست روز دیگر 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد . 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خرم آباد – سلمان اسماعیلی. 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 129 و رای شماره  11150مورخه 
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  تقی   فرزند  بیرانوند  علی  آقای  تقاضای   1395/9/6
عمارت به مساحت 123/09 متر مربع مجزی شده از پالک  0فرعی از 3۸  اصلی 
)رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان   2 بخش  در  واقع 
محمد حسین افتخاری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1۴62۴ 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/16 
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 370و رای شماره  1009909 
مورخه1395/0۸/05 به تقاضای آقای صحبت اله دولت شاهی فرزند عباس نسبت 
به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 106/10 متر مربع مجزی شده از پالک  
از  خروجی  آباد  خرم  ۴شهرستان  بخش  در  واقع  باقیمانده  3اصلی  از  فرعی   10
مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای خیر علی همتی زاده رسیدگی و تائید و انشاء 
های  ساختمان  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1۴622
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/16 
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  چهارم  شعبه   ۴/۸29/95 کالسه  پرونده  حسب 
وبیان  نموده  را  گواهی حصروراثت  درخواست صدور  بهرامی  ستار  آقای  جوانرود 
داشته شادروان آقای جوهر بهرامی در تاریخ ۸2/5/6 در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از :
1-ماه عذرا میرانی زایچه 620-1332 کدملی ۴959636130 همسر متوفی 
2-نامدار بهرامی    زایچه 532-1351   کدملی ۴959710691  پسرمتوفی

3- ستار بهرامی   زایچه 1129-1363   کدملی  ۴959922۸01   پسر متوفی 
۴- پیمان بهرامی   زایچه 1371   کدملی  ۴9500960۸7   پسر متوفی 

5-فوزیه بهرامی   زایچه   2۴35-1366    کدملی ۴95996۴251   دختر متوفی 
6- پروانه بهرامی   زایچه   533-135۴   کدملی ۴959710705    دختر متوفی 
7- افسانه بهرامی    زایچه   531-1355   کدملی   ۴9597106۸3   دختر متوفی

۸- ثریا بهرامی     زایچه    6۴53-1360   کدملی  ۴959693۸19    دختر متوفی 
9-سهیال بهرامی    زایچه    136۸     کدملی  ۴95001۴390   دختر متوفی 

10- فرزانه بهرامی   زایچه   1356  کدملی ۴959710713   دختر متوفی 
اینک مراتب یک نوبت در یکی ازاز جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشراین آگهی ظرف 
مدت یکماه به این شورا اعالم نماید درغیر اینصورت شورا رای را صادر وهرگونه 
اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط خواهد شد 
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 622۴و رای شماره  12520  شهرستان خرم 
نسبت  مردان   علی  فرزند  موسوی  آقای طهماس  تقاضای  به    95/10/5 مورخه 
به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 162/۴6  متر مربع مجزی شده از پالک  
3۸  اصلی واقع در بخش دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( پاپی میردریکوند.رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/1   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/16 

رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .
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تداوم بازرسی های بهداشت محیط اماکن 
در طول سال

وزیر بهداشت با بیان اینکه بیش از 500 هزار بازرسی توسط نیروهای 
بهداشت محیط انجام شد و امسال نیز تا پایان تعطیالت نوروز این اقدام 
کشوری ادامه دارد گفت: این بازرسی ها در طول سال با آرامش، احتیاط، 

فرهنگسازی و همراهی اتحادیه و صنوف ادامه پیدا می کند. 
دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه مانور نوروزی نیروهای بهداشت محیط 
- که در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد- اظهار کرد: قرار است برای 
رسیدگی به تخلفات بهداشتی در مراکز استان ها توجه ویژه ای صورت گیرد 

که قوه قضاییه نیز ما را در این کار همراهی می کند.
وی در ادامه گفت: حاصل تمام برنامه های ما در این حوزه بازرسی از تمام 
اماکن، رستوران ها و غذافروشی ها با استفاده از تجهیزات جدید خواهد بود  
و این اماکن به طور حتم از نظر سالمت مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشت 
عمومی بررسی می شوند. مواردی که به صورت جدی تخلف کنند نیز به 

دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
وزیر بهداشت تصریح کرد: بیشترین تاکید ما امانتداری و رعایت عدالت و 
انصاف توسط نیروهای بهداشت محیط است چرا که مردم باید مطمئن 

باشند که ما کار خود را درست انجام می دهیم.
هاشمی درباره رسیدگی به دستفروشانی که اقدام به عرضه مواد خوراکی غیر 
بهداشتی می کنند، گفت: موظف هستیم که از مراکز ثابت و شناسنامه دار 
بازرسی کنیم. رسیدگی به دستفروش ها در حیطه کار وزارت کشور است. ما 
در این حوزه نمی توانیم ورود کنیم همچنین رسیدگی به قاچاق مواد غذایی 

برعهده مسووالن مربوطه است.

اجازه جوالن اوباش را در چهارشنبه سوری 
نخواهیم داد

فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد که پلیس اجازه جوالن به اوباش را در 
چهارشنبه سوری نخواهد داد. 

سردار حسین اشتری در همایش فرماندهان و روسای پلیس های تخصصی 
ناجا که در مقر مرکزی نیروی انتظامی برگزار شد، با اشاره به برگزاری 
مورد  موضوعات  امیدوارم  اظهارکرد:  ناجا  فرماندهان  روزه  یک  نشست 
تاکید در این جلسه به جد دنبال شود و باید نگاه و اهمیت فرماندهان به 
دستورالعمل ها ویژه باشد چراکه اجرایی کردن مطالبات مقام معظم رهبری 

اولویت نیروی انتظامی است.
فرمانده ناجا با اشاره به دیدارهای اخیر با مقام معظم رهبری، گفت: کلیه 
فرمایشات مقام معظم رهبری و مطالبات معظم له از نیروی انتظامی به جد 
باید دنبال و اجرایی شود، ضمن اینکه محورهایی که در جلسات اخیر مورد 

تأکید حضرت آقا بوده است، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
 اشتری ادامه داد: در پیشبرد اهداف، اولویت هایی تعریف شده که به جد 
باید دنبال شود در این میان برخی از برنامه های مهم دارای زمانبندی بوده 
و برخی فارغ از زمانبندی به تمام دوران ها، فعالیت ها و اجرای مأموریت ها 

معطوف می شود.
وی با اشاره به چهارشنبه سوری اظهار کرد: مأموریت ناجا در چهارشنبه 
آخرسال محله محور است، به هنجارشکنان ، اراذل و اوباش اجازه جوالن 

نخواهیم داد.
 اشتری با اشاره به برگزاری انتخابات در سال آتی اظهار کرد: برگزاری 
انتخابات در همه کشورها حائز اهمیت است. مشارکت حداکثری و شرکت 
در انتخابات نیز در این میان مهم است، برگزاری انتخابات در بستری امن 

از وظایف اصلی ماست.
فرمانده ناجا بااشاره به اهمیت توجه به وضعیت معیشتی کارکنان گفت: 
به لطف الهی و هدایت داهیانه مقام معظم رهبری در موضوعات مربوط به 
بهبود وضعیت معیشتی کارکنان گام های مطلوبی برداشته شده است. بهبود 
وضعیت معیشتی کارکنان از اولویت های اصلی است و در راستای این فرایند 

اقداماتی چون ارائه تسهیالت، ترمیم حقوق و ... صورت گرفت.
اشتری تأکیدکرد: اراده و اهتمام برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان 
نیروی انسانی  سرمایه  عظیم ترین  را  انسانی  نیروی  چراکه  دارد،  وجود 
می دانیم و تالش داریم مطابق ضوابط قانونی و شرعی در راستای دلگرمی 

کارکنان پیگیری و تحقق اقدامات مثمرثمر را دنبال و اجرایی کنیم.
مدیریت  عمل،  سرعت  پیگیری،  دقت،  کار،  در  جدیت  تأکیدکرد:  وی 
جهادی، عدالت توأم با اقتدار و ... باید از ویژگی اصلی فرماندهان و روسای 
پلیس های تخصصی باشد. باید برای ثانیه ها نیز برنامه ریزی کرد و اقدامات 
پیشدستانه داشت. نباید در انجام وظایف سستی و یا کم فروشی داشت، 

ما در مقابل مسئولیتی که بر عهده داریم باید نزد خداوند پاسخگو باشیم.
فرمانده ناجا عنوان کرد: خدمت در جامعه اسالمی توفیقی بس بزرگ است، 
بنابراین باید جایگاه و شأن حکومت اسالمی را در نظر گرفت و با جان و دل 

برای خدمت در نظام اسالمی ایفای نقش کرد.
بر اساس اعالم پورتال پلیس، وی با بیان اینکه قدردان زحمات تک تک 
فرماندهان و کارکنان هستم ، گفت: باید برای ارائه خدمات مضاعف به مردم 

، همت مضاعف و تالش مجدانه داشت.

پرداخت بیش از 550 میلیارد تومان وام 
قرض الحسنه به نیازمندان

مدیر عامل صندوق قرض الحسنه کمیته امداد با اعالم این که در 11 ماهه 
سال جاری بیش از 550 میلیارد تومان تسهیالت وام قرض الحسنه به 
متقاضیان و نیازمندان پرداخت شد،  گفت: صندوق قرض الحسنه امداد به 

شبکه شتاب کشور متصل است.
علی نور محمدی، با بیان اینکه مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه کمیته 
امداد از سوی بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری برای ارائه تسهیالت 
بیشتر به نیازمندان اخذ شده است،گفت: از مجموع افتتاح 33 شعبه مصوب 
شده 30 شعبه صندوق قرض الحسنه در هفت ماهه نخست امسال آغاز 
به کار کرده اند که میانگین هزینه های تجهیز، بازسازی، اجاره بهاء، رهن 
شعب و مدیریت امور شعب برای هر شعبه 307 میلیون تومان هزینه در 

بر داشته است.
وی به میزان مبلغ وام های پرداختی از صندوق به نیازمندان اشاره کرد 
و افزود: طی 11 ماهه سال جاری تاکنون بیش از 550 میلیارد تومان 
تسهیالت وام قرض الحسنه با مشارکت خیران به متقاضیان و نیازمندان 
پرداخت شده است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بالغ 

بر ۸0 میلیارد تومان)17 درصد( افزایش یافته است.
مدیر عامل صندوق قرض الحسنه کمیته امداد در خصوص شرایط ضمانت 
ارائه تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان گفت: آئین نامه  ضمانت این 
تسهیالت با رویکرد تسهیل در ضمانت وام ها در اوایل اسفند ماه ابالغ شده 
است.وی افزود: این وام ها به صورت کلی در قالب کارگشایی مددجویی تا 
سقف سه میلیون تومان و برای ایجاد اشتغال مددجویان این نهاد تا سقف 
پنج میلیون تومان، برای تعهد کسر از مستمری و یک فقره چک یا سفته از 

وام گیرنده قابل پرداخت است.
امداد در صندوق قرض  کارکنان کمیته  به سپرده گذاری  نورمحمدی 
الحسنه امداد اشاره و مطرح کرد: تاکنون بیش از سه هزار نفر از کارکنان 
کمیته امداد) بیش از 22 درصد ( در شعب مختلف صندوق قرض الحسنه 
در سراسر کشور با هزینه ای بیش از ۴20 میلیون تومان سپرده گذاری 
کرده اند.مدیر عامل صندوق قرض الحسنه کمیته امداد با اشاره به اتصال 
صندوق قرض الحسنه امداد به شبکه  شتاب تصریح کرد : با پیاده سازی 
این راهکار مهم هر شعبه از صندوق مانند شعب بانک های متصل به شبکه  
شتاب، تمامی خدمات متداول در شبکه  بانکی کشور را به مشتریان خود 

ارائه می کند.
استان های خراسان رضوی، گیالن و خراسان شمالی، رتبه های اول تا سوم 
سپرده گذاری کارمندان کمیته امداد در صندوق قرض الحسنه امداد را برای 

کمک به نیازمندان به خود اختصاص داده اند.

عربستان خواسته های ایران را 
درباره حج پذیرفته

نشریه الجریده کویت در گزارشی با اشاره به سفر 
هیاتی عالی رتبه از سازمان حج و زیارت ایران به 
بر  این کشور  با مسئوالن  مذاکره  برای  عربستان 
سر پرونده حج، از احتمال باالی دستیابی به توافق 
مشترک میان طرفین و ارائه تسهیالت به زوار ایرانی 

خبر داد.
از منابع مطلع  به نقل  الجریده روز شنبه  نشریه 
ها  سعودی  با  مذاکره  در  ایرانی  هیات  نوشت: 
همکاری خوبی را مشاهده کرده و گزارشی در این 
زمینه به مقامات عالی رتبه جمهوری اسالمی ارسال 

شده است .
الجریده می نویسد : دولت عربستان سعودی با اکثر 
اعزام  ایرانی در مورد شرایط  خواسته های طرف 
حجاج موافقت کرد و باقیمانده خواسته های هیات 

ایرانی نیز در جلساتی مشترک بررسی می شود .
تاکید  افزاید: سعودی ها  این روزنامه کویتی می 
کرده اند که در مراسم حج امسال امنیت و سالمت 
زوار ایرانی را به طور کامل تامین خواهند کرد و 
روند دستیابی زوار ایرانی به روادید را نیز تسهیل 

می نمایند .
الجریده می نویسد: سعودی ها همچنین بر محکوم 
ایرانی  نوجوان  دو  که  عربستانی  پلیس  دو  شدن 
نیز  بودند  داده  قرار  اذیت جنسی  و  آزار  مورد  را 
تاکید کردند و گفتند که این افراد هم اکنون دوره 

محکومیت خود را در زندان سپری می کنند.
روابط تهران - ریاض پس از فاجعه منا و شهادت 
۴6۴ زائر ایرانی، متشنج و این رابطه دیپلماتیک به 
دنبال حمله عده ای به سفارت عربستان در تهران، 
قطع شد.فاجعه منا در دوم مهرماه سال گذشته 
)139۴( در مراسم رمی جمرات رخ داد و بیش از 
هفت هزار زائر از کشورهای مختلف جهان جان خود 
را از دست دادند.به گفته مسئوالن و دست اندرکاران 
ایرانی، مسئوالن حج عربستان سال گذشته با بهانه 
تراشی های مختلف و اتالف وقت، مانع اعزام زائران 

ایرانی به حج 95 شدند.
هیات پنج نفره ای متشکل از برخی مسئوالن بعثه 
مقام معظم رهبری در امور حج و سازمان حج و 
جهت  سازمان،  این  رئیس  مسئولیت  به  زیارت 
مذاکرات در خصوص حج تمتع 96، شامگاه سه 

شنبه سوم اسفند ماه راهی عربستان شدند.

نخستین کنگره »زنان موفق 
ایران« امروز برگزار می شود

ایران  موفق  زنان  کنگره  نخستین  اجرائی  دبیر 
گفت: این کنگره امروز با حضور وزیر ارتباطات، 
وزیر کار و برخی استانداران کشور افتتاح می شود. 
خبری  ستاد  از  نقل  به   ، زمان  پیام  گزارش  به 
مرتضی  ایران،  موفق  زنان  کنگره  نخستین 
کاظمیان افزود: این کنگره با هدف بهره مندی 
جامعه از سرمایه انسانی بانوان توانمند در فرآیند 
های  اندیشه  رویکرد  با  متوازن  و  پایدار  توسعه 
اسالمی درجهت اعتال و سربلندی کشور با حضور 
و  مدیریتی  های  عرصه  در  ایران  موفق  زنان 
سیاسی و همچنین دعوت از مقامات ملی، وزرای 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  و  محترم 
باهمکاری وزارتخانه ها، سازمان ها، دانشگاه ها، 
پژوهشکده اندیشه های اسالمی، مراکز پژوهشی 
و مطالعاتی ازسراسر کشور در هفته جاری برگزار 

می شود.
پنل  از 10  بیش  برگزاری  کرد:  خاطرنشان  وی 
در حوزه های اشتغال، کارآفرینی و حمایت های 
اجتماعی از زنان، نشست های تخصصی، کارگاه 
زنان  موفقیت  بررسی  ازجمله  آموزشی  های 
درقرآن کریم، جامعه مدنی، چالشها وراهکارهای 
موثردر  عوامل  کار،  درمحیط  زنان  توانمندسازی 
با  هنر،  مختلف  های  درعرصه  زنان  موفقیت 
همکاری دانشگاه های به نام کشور در حوزه زنان 
درمناصب سیاسی و مدیریتی، روابط بین الملل و 
تعامالت سیاسی با حضور اندیشمندان این حوزه 
همچنین اعطای گواهینامه های معتبر با تایید از 
دانشگاه های معتبر از بخش های حائز اهمیت این 

رویداد خواهد بود.
بیش  ارسال  کنگره  این  در  داشت:  اظهار  وی 
عنوان  به  مقاله   9۸ شده،  ثبت  مقاله   250 از 
عنوان  به  ۴1مقاله  همایش،  درکتابچه  پذیرش 
عنوان  به  مقاله   12 شده،  پوسترپذیرش  

سخنرانی ارایه می گردد.
وی تصریح کرد: از بخش های دیگر این کنگره 
با عناوینی  به سخنرانی های کلیدی  توان  می 
در عرصه های سیاسی  زنان  موفقیت  از جمله 
در   EQ یا  اجتماعی  نقش هوش  وکارآفرینی، 
اشاره  برتر  مقاالت  ارایه  ایرانی،  زنان  موفقیت 

نمود.
منزله  به  فقط  کنگره  کرد:این  تاکید  کاظمیان 
با  بلکه  نبوده  موفق  بانوان  از  وقدردانی  تجلیل 
هدف بررسی موانع و رفع چالش های موجود در 
راستای حضور تاثیرگذار زنان درسطوح مختلف 

مدیریتی کشور برگزار می شود.
وی افزود: از دیگر برنامه های جانبی این کنگره 
و  شعرا  هنرمندان،  پنل  برگزاری  به  توان  می 

نویسندگان اشاره کرد.
کنگره  برگزاری  از  هدف  داد:  ادامه  کاظمیان 
و  گذاران  سیاست  آشنایی  ایران  موفق  زنان 
تصمیم گیران سازمان ها و نهاد ها با تاثیرات 
رده  در  زنان  سیاسی  مشارکت  و  مدیریت 
به  اعتماد  افزایش  گیری،  تصمیم  باالی  های 
توانمندیها و استعدادهای بانوان کشور در حوزه 
مدیریتی، انتقال تجربیات بانوان مدیر موفق در 
زنان  مدیریتی  توانمندی  افزایش  ملی،  سطوح 

در کشور می باشد.
وی در ادامه بیان داشت:تالش براین است تا با 
مشارکت کلیه طیف ها و بخش های این کنگره 

هر چه با شکوه تر برگزار شود.
کاظمیان تاکید کرد: این کنگره فقط به منزله 
با  بلکه  نبوده  موفق  بانوان  از  وقدردانی  تجلیل 
هدف بررسی موانع و رفع چالش های موجود در 
راستای حضور تاثیرگذار زنان درسطوح مختلف 

مدیریتی کشور برگزار می شود.

خبرخبر

پرداخت  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزیر 
تامین  بازنشستگان  عیدی  و  حقوق  موقع  به 
سال  تالشیم  در  گفت:  و  داد  خبر  اجتماعی 
اجتماعی  تامین  حداقلی بگیران  حقوق  آینده 
را نیز همانند بازنشستگان کشوری به صورت 

پلکانی افزایش دهیم.
علی ربیعی در حاشیه جشنواره نیکوکارآفرین 
اینکه در هفته  بیان  با  و در جمع خبرنگاران 
موسوم به نیکوکاری از مدیران کارآفرین موفق 
در استان تهران تقدیر کردیم، گفت: در فصل 
بهار و تابستان امسال در غرب و شرق تهران 
100 هزار شغل اولی داشتیم و آمارها افزایش 
اجتماعی  تامین  شدگان  بیمه  درصدی  سه 
نشان  را  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

می دهد.
سه  هم  زمستان  و  پاییز  در  اگر  افزود:  وی 
درصد رشد داشته باشیم، در کنار رشد چهار 
امسال می توان  تابستان  بهار و  درصدی فصل 
گفت موفق به افزایش 7 درصدی بیمه شدگان 
تامین اجتماعی جدید در نتیجه رشد اشتغال 

شده ایم.
اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  وزیر 
برنامه های اشتغال ما به خوبی پاسخ می دهد، 
گفت: البته برنامه اصلی دولت اشتغال فراگیر 
است و ایجاد شغل در مناطق  محروم را دنبال 
کارخانه ای  مشاغل  بیشتر  تهران  در  می کند. 
همین  با  اگر  می کنم  تصور  و  کرده اند  رشد 

به  نسبت  ما  اشتغال  آمار  برویم،  پیش  سیاق 
داشته  رشد  درصد   15 تا   10 گذشته  سال 

باشد.
مردم  از سازمان های  اینکه  به  اشاره  با  ربیعی 
کودکان  تحصیل  زمینه  در  که  موفق  نهاد 
گفت:  کردیم،  تقدیر  نیز  کردند  تالش  کار 
مناطق  در  کودکان  تحصیل  از  بازماندگی 
مختلف علل متفاوتی دارد و ما تالش کردیم 
با موسسات خیریه و  این مشکالت  برای رفع 
داشته  همکاری  و  تعامل  نیز  دیگر  نهادهای 

باشیم.
وی همچنین به بخشنامه ای مبنی بر شمولیت 

استفاده از مرخصی زنان باردار برای زنانی که 
اشاره  نیز  می کنند  قبول  فرزند  بهزیستی  از 
کرد و گفت: درست است که فرزندخوانده این 
زنان لزوما نوزاد نیستند و حتی دو تا سه سال 
فرزند  و  مادر  بیشتر  آمیختگی  برای  اما  دارند 
حال  شامل  مرخصی  این  که  دادیم  تشخیص 

آنها بشود.
پرداخت  درباره  اجتماعی  رفاه  و  کار  وزیر 
اجتماعی  تامین  بازنشستگان  حقوق  و  عیدی 
نیز گفت: مشکلی در پرداخت عیدی و حقوق 
بازنشستگان نداریم و تامین اعتبار الزم صورت 
پذیرفته و حقوق و پاداش آنها به صورت کامل 

پرداخت خواهد شد.
به  بازنشستگان  حقوق  امسال  افزود:  ربیعی 
صورت پلکانی افزایش دادیم و برای ادامه این 
طرح در سال آینده نیز 1000 میلیارد تومان 
هستیم  آن  دنبال  به  است.  شده  پیش بینی 
معوقات  و  مطالبات  تسویه  از  پس  بتوانیم  تا 
که  پولی  با  آینده  سال  در  اجتماعی  تامین 
تامین  ذخیره می کنیم، حقوق حداقلی بگیران 
اجتماعی را نیز به صورت پلکانی افزایش دهیم.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره معوقات 
پیگیر  گفت:  اجتماعی  تامین  درمانی  مراکز 
و  کنیم  تسویه  را  معوقات  این  تا  هستیم 
با چهار ماه تاخیر که روال معمول  امیدواریم 

است، به سال جدید برویم.
وی افزود: امروز 29 هزار و ۴01 واحد تولیدی 
بررسی شدند و ما فکر می کنیم به سیاست های 

اقتصاد مقاومتی عمل کرده ایم.
اشاره  رفاهی  اطالعاتی  پایگاه  ایجاد  به  ربیعی 
کرد و گفت: متوجه شدیم 125 هزار کودک به 
مدرسه نمی روند. اطالعات اینها را از هدفمندی 
گرفتیم و با والدینشان تماس گرفتیم که علت 
شویم.  جویا  مدرسه  به  را  کودکشان  نرفتن 
خوشحال بودند که کسی از دولت با آنها تماس 
گرفته است. در سیستان و بلوچستان 25 هزار 
کودک داشتیم که به مدرسه نمی رفتند. ما در 
تالشیم با همکاری خیران و سایر نهادها این 

مشکالت را رفع کنیم.

ربیعی خبرداد:

افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان ادامه دارد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان 
 2۴ یازدهم  دولت  کار  ابتدای  در  اینکه 
سیستم  با  رابطه  در  معوقه  پرونده  هزار 
این  از  امروز  گفت:  داشت،  وجود  بازرسی 
مانده  باقی  پرونده   300 حدود  میزان، 

است.
جشنواره  در  نوربخش  سیدتقی 

این  اقدامات  و  برنامه ها  به  نیکوکارآفرین 
کرد  اشاره  کارآفرینی  عرصه  در  سازمان 
 ۴2 اجتماعی  تامین  سازمان  افزود:  و 
میلیون نفر را تحت پوشش دارد و با وجود 
همه فراز و فرودها نقش کلیدی در جهت 
تبعی و  بیمه شدگان اصلی و  امنیت خاطر 

دارد. بازنشستگان 

 ۴00 و  هزار  سه  ماهانه  کرد:  اظهار  وی 
یارانه ها  هدفمندی  برابر  و  تومان  میلیارد 
مستمری پرداخت می کنیم، 220 میلیارد 
 ۴00 و  هزار  یک  و  بیکاری  بیمه  تومان 
در  ماهانه  صورت  به  نیز  تومان  میلیارد 

بخش درمان هزینه می شود.
با  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
هزار  پنج  از  بیش  ماهانه  اینکه  بیان 
سازمان  این  در  تومان  میلیارد   ۴00 و 
تجهیز منابع می شود، گفت: یک  سوم کل 
تخصیص ماهانه بودجه کشور، در سازمان 
که  می شود  منابع  تجهیز  اجتماعی  تامین 
عمومی  منابع  محل  از  منابع  تجهیز  این 

نیست. هم 
تامین  به  دولت  بدهی  کل  نوربخش 
اجتماعی را تا سال ۸۴، حدود چهار هزار 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این رقم 
در ابتدای دولت دکتر روحانی به 60 هزار 

یک  این  بر  عالوه  و  رسید  تومان  میلیارد 
روال  خالف  نیز  مستمری بگیر  میلیون 

طبیعی به این صندوق اضافه شد.
فعلی  شرایط  دلیل  مهمترین  افزود:  وی 
از  متعدد  قوانین  اجتماعی  تامین  سازمان 
و سخت  موعد  از  پیش  بازنشستگی  جمله 
منبع  بدون  تعهدات  سایر  و  زیان آور  و 

است.
مقام  ابالغی  سیاست های  داد:  ادامه  وی 
معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی 
فعلی  اقتصادی  مشکالت  شفابخش  نسخه 
عنوان  به  کردیم  تالش  هم  ما  و  است 
راستا  این  در  اقتصادی  اجتماعی  نهادی 
ما  بیمه ای  فرهنگ  هرچند  کنیم.  حرکت 
تامین  بیمه  کردیم  تالش  و  است  ضعیف 
وارد  درسی  کتاب های  به  را  اجتماعی 
از  اجتماعی  تامین  اساس  این  بر  کنیم. 

سال آینده وارد کتب درسی می شود.

ستاد  آموزش  و  تحقیقات  دفتر  مدیرکل 
درصد   5۸ گفت:  مخدر  مواد  با  مبارزه 
تشکیل   3۴ زیر  افراد  را  کشور  معتادان 
جدی  تهدید  یک  مساله،  این  و  می دهند 

محسوب می شود.
حمیدرضا صرامی در دومین اجالس استانی 
و  نماز  موضوع  با  گنبدکاووس  در  نماز 
اعتیاد  کاهش آسیب های اجتماعی، گفت: 
نسل  که  است  جامعه  در  منکر  بزرگترین 
را الی چرخ دنده های  ما  نوجوان و جوان 

خود خرد می کند.
را  جامعه  معتادان  درصد   6۴ افزود:  وی 
معنای  به  که  می دهد  تشکیل  متاهلین 
اعضای  از  نفر  میلیون  هفت  درگیری 
اجتماعی  بزرگ  معضل  این  با  خانواده ها 
بیان  با  ستاد  تحقیقات  دفتر  است.مدیرکل 
اینکه دشمن، با اعتیاد و دیگر منکرات بنیان 
خانواده ها را نشانه گرفته است، اضافه کرد: 
درصد   36 و  بانوان  را  معتادان  درصد   9.3
عالیه  تحصیالت  دارای  افراد  را  معتادان 

)باالتر از فوق دیپلم( تشکیل می دهند.
از  بسیاری  امروز  کرد:  تصریح  صرامی 
و  غلط  نگرش  براساس  جوانان  و  نوجوانان 
رفع  و  استرس  بر  غلبه  سرگرمی،  هدف  با 

مشکالت به سمت اعتیاد می روند.
وی خاطرنشان کرد: 65 درصد همسر آزاری 
ها، ۴0 درصد سرقت  ها، 65 درصد طالق 
ها، 30 درصد کودک آزاری ها، 23 درصد 
 10 و  منکراتی  جرایم  درصد   20 ها،  نزاع 
درصد جرایم عمدی، به دلیل اعتیاد به مواد 

مخدر روی می دهد.
وضعیت  از  عبور  برای  کرد:  اضافه  صرامی 
های  آسیب  زمینه  در  جامعه  موجود 
دینی  باورهای  تقویت  به  باید  اجتماعی، 
زندگی  های  مهارت  آموزش  و  مذهبی  و 
اسالمی و آموزش والدین و آشنا کردن آنان 

با شیوه های تربیت فرزندان اقدام کرد.
این مقام مسئول در ستاد گفت: 23.6 درصد 
جمعیت 15 تا 6۴ سال جمعیت کشور مبتال 
افسردگی،  مثل  روانی  اختالالت  از  یکی  به 

استرس و اضطراب و انواع آن هستند.
صرامی افزود: 25۴ شبکه ماهواره ای توسط 
دشمنان اسالم با هدف تضعیف ریشه های 
رنگ  کم  و  جامعه  های  سنت  و  فرهنگی 
اخالقی  ضد  های  برنامه  مذهب،  کردن 

پخش و ترویج منکرات می کنند.
تهدید  با  جامعه  امروز  داشت:  بیان  وی 
استراتژیک مواد مخدر مواجه است و عالوه 
بر آسیب های آن بر نسل نوجوان و جوان 
و خانواده های ما، ساالنه 200 هزار میلیارد 

ریال به اقتصاد کشور خسارت می زند.

خودکنترلی  تقویت  ادامه؛  در  صرامی 
و  پیشگیری  در  را  جوانان  و  نوجوانان  در 
کاهش آسیب های اجتماعی مهم دانست و 
تصریح کرد: این عامل باید از دوره کودکی 
و  داده شود  آموزش  فرزندان  به  نوجوانی  و 
عالوه بر آن باید با بسیج عمومی، شیوه های 
برای کاهش آسیب ها و  را  نظارت عمومی 

جرائم در جامعه نهادینه کرد.
روان  مواد  نوع   600 کرد:  خاطرنشان  وی 
گردان وارد جامعه جهانی شده است که باید 

مراقب آن بود.

ورود تامین اجتماعی به کتب درسی از سال آینده

58 درصد معتادان کشور
زیر 34 سال هستند

الیحه  گفت:  تهران  شهر  شورای  عمران  کمیته  رئیس 
افزایش کرایه ها روز سه شنبه 17 اسفند ماه در صحن 

علنی شورای شهر تهران به تصویب خواهید رسید.
های  کرایه  افزایش  الیحه  گفت:  شاکری  اقبال  تاکسی 
در  ماه  اسفند   15 یکشنبه  روز   96 سال  در  تاکسی 
کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران مورد 

بررسی اعضا قرار گرفت.
در  اسفندماه   17 شنبه  سه  روز  الیحه  این  افزود:  وی 
به  تهران مطرح و بدون شک  صحن علنی شورای شهر 

تصویب اعضا خواهد رسید.
رئیس کمیته عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر 
تهران با تاکید بر افزایش حداقلی کرایه های تاکسی در 
افزایش  که  هستیم  این  دنبال  به  کرد:  اظهار   96 سال 
کرایه ها چندان زیاد نباشد و حداکثر این افزایش ها در 

سال آینده 15 درصد خواهد بود.
شاکری تاکید کرد: افزایش کرایه ها برمبنای نرخ تورم در 
سال 96 خواهد بود و به دنبال این نیستیم که با افزایش 
بیش از اندازه کرایه ها مشکالتی را برای شهروندان ایجاد 

کنیم.
وی با بیان اینکه الیحه افزایش کرایه ها پس از تصویب 
خاطر  شد  خواهد  ارسال  فرمانداری  به  شهر  شورای  در 
صحن  در  ها  کرایه  الیحه  تصویب  از  پس  کرد:  نشان 
شورای شهر تهران الیحه مذکور برای تایید به فرمانداری 
ارسال و طی 15 روز تایید و یا رد شدن آن اطالع داده 

می شود

شهري  درون  معابر  در  جاري،  سال  ماه   10 مدت  در 
نقلیه  با سه تخلف مهمي که به سالمت وسیله  برخورد 

مربوط اند، 26 درصد افزایش داشته است.
سرهنگ کرمی رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا در 
این باره گفت: نداشتن گواهي معتبر معاینه فني، رانندگي 
با وسیله نقلیه دودزا و همراه نداشتن برچسب معاینه فني 
سه تخلف مهم مرتبط با سالمت خودرو هستند که در 
مدت 10 ماه سال 95، نیروهاي ما بیش از یک میلیون 

برگه جریمه براي این 3 تخلف صادر کرده اند.
براساس گزارش سایت پلیس، وی افزود: این آمار نشان 
به سالمت  که  تخلفاتي  درباره  پلیس  ماموران  دهد  مي 
نشان زیادي  حساسیت  است،  مربوط  نقلیه   وسیله 

 داده اند.«

رییس کمیته محیط زیست شورای اسالمی شهر تهران با 
اعالم اینکه آژیر قرمز خشکسالی تهران به صدا در آمده 
کیلومتر  هزار   6۴۸ و  میلیون  یک  گستره  گفت:  است، 
مربعی ایران و 6۴۸ کیلومتر مربعی تهران، با ابعاد و به 

اشکال مختلف، گرفتار خشکسالی شده است.
مهندس محمدحقانی با اشاره به وضعیت محیط زیست 
بحران آب در  این است که  واقعیت  افزود:  پایتخت  در  
به  محدود  بحران  این  البته  و  است  جدی  بسیار  تهران 
تهران نمی شود و اغلب شهرها و کالن شهرهای کشورمان 
را در برگرفته و بهره برداری بی رویه از منابع محدود آبی، 

این بحران را تشدید کرده است.
وی با اشاره به اینکه با ادامه روند موجود، بحرانی که این 
روزها مردم اهواز با آن دست و پنجه نرم می کنند، دیر 
یا زود گریبان مردم تهران را خواهد گرفت و سرنوشت 
امروز اهواز، سرگذشت محتوم فردای تهران است، افزود: 
بازی دومینو  از بحران های محیط زیست مانند  بسیاری 
هستند که مرحله به مرحله جلو رفته و پیشروی می کنند.
حقانی با بیان اینکه امروز از شیر آب منازل یک و نیم 
میلیون اهوازی در این کالن شهر 1۸6 کیلومتر مربعی 
به جای  آب زالل، آب گل آلود خارج می شود، گفت: در 
نه چندان  آینده ای  در  موجود،  استمرار وضعیت  صورت 
دور، 9 میلیون تهرانی در این کالن شهر 6۴۸ کیلومتر 
مربعی نیز چاره ای جز مصرف آب گل آلود به جای آب 
زالل که از شیر آب منازل آنها خارج می شود، نخواهند 

داشت.

افزایش کرایه های تاکسی حداکثر 
15 درصد

صدور یک میلیون جریمه
 برای 3 تخلف

آژیر قرمز خشکسالی پایتخت به 
صدا درآمد
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کودکان به چند میان وعده
 در روز نیاز دارند؟ 

 نیازهای تغذیه ای در کودکان همانند بزرگساالن، با یکدیگر متفاوت است. 
بسته به سن، جنس و میزان فعالیت بدنی کودکان نیز نیازهای متفاوتی 
دارند. با افزایش سن نیازهای تغذیه ای کودکان افزایش می یابد. شروع تغذیه 
تکمیلی برای کودکان پایان شش ماه یا 1۸0 روزگی است و از این زمان باید 
عالوه بر شیر، مواد غذایی مورد نیاز خود را از طریق غذاهای دیگر دریافت 
دارند. شروع تغذیه تکمیلی با یکبار در روز غذای جامد شروع شده و به 

تدریج تا پایان یکسال به سه وعده غذایی در روز افزایش می یابد.
از حدود یک سالگی به بعد بسته به میزان وزن گیری کودک و بررسی 
وضعیت نیازهای تغذیه ای وی می توان میان وعده های مغذی را در برنامه 
روزانه وی قرار داد. این میان وعده ها می تواند ترکیبی از شیر و میوه های 
طبیعی، انواع نان همراه پنیر و مغزها، کورن فلکس های ساده همراه میوه ها 
و شیر، خرما و مغزها و ... موارد متنوع دیگری باشد.بستنی، چوب شور، انواع 
کیک و کلوچه و پاستیل و حتی ژله میان وعده های مناسبی برای کودکان 
محسوب نمی شوند. بستنی بسیار شیرین بوده و ذائقه کودک را به سمت 
شیرینی می برد و عالوه بر آن احساس سیری زودرس در کودکان ایجاد 

می کند که نتیجه آن محدودیت در دریافت غذاهای اصلی است.
گروه های غذایی اصلی که باید به صورت روزانه برای کودکان استفاده کنید، 
عبارتند از:1. غالت: شامل نان، برنج، ماکارونی، سیب زمینی که این گروه 
اصلی ترین تامین کننده انرژی برای بدن هستند و 50 تا 60 درصد نیاز 
روزانه را شامل می شوند. توصیه می شود در سه وعده اصلی حتما از این 

گروه استفاده نمایید.
2. گروه گوشت ها: شامل انواع گوشت قرمز، ماکیان، ماهی، حبوبات و 
تخم مرغ که به لحاظ تامین پروتئین مورد نیاز جهت رشد بدن و همچنین 
تامین آهن و روی از اهمیت زیادی برخوردارند و توصیه به مصرف آنها در 

سه وعده اصلی روزانه است.
3. گروه لبنیات: شامل شیر، ماست، پنیر و دوغ است. این گروه هم تامین 
کننده اصلی منابع کلسیم در بدن هستند که جهت رشد استخوان ها و 
دندان های کودکان در این دوران بسیار ضروری هستند و مصرف روزانه این 

گروه توصیه می شود. توصیه به مصرف لبنیات کم چرب است.
ریز  از  بسیاری  تامین  و  مهم هستند  بسیار  که  گروه سبزیجات:   .۴
مغذی های ضروری به عهده این گروه است. تامین فیبر، اسید فولیک، 

ویتامین آ و دیگر مواد مغذی ضروری از طریق این گروه امکانپذیر است. 
5. گروه میوه ها: که از گروه های اصلی و مهم هستند. دریافت روزانه آنها 
جهت تامین ویتامین ث مورد نیاز بدن و دیگر مواد مغذی توصیه می شود. 
میوه ها و سبزی ها در شادابی کودکان، دریافت ریز مغذی های ضروری و 

همچنین استفاده از منابع آهن حائز اهمیت هستند.
6. گروه روغن ها: که در میان آنها روغن زیتون، کنجد و همچنین انواع 
آجیل ها به خصوص بادام و گردو از اهمیت بیشتری برخوردارند. توصیه 
می شود کودکانی که دچار اضافه وزن هستند میزان کمتری از انواع روغن ها 

در رژیم غذایی آنها باشد.
و  نوشیدنی های شیرین حاوی شکر  و  اسنک ها  و  انواع دسرها  مصرف 
همچنین مصرف مواد غذایی آماده مثل چیپس و پفک را که حاوی مقادیر 
باالیی نمک هستند، برای کودک خود بسیار محدود کنید.یکی از نکات مهم 
در تامین مواد مغذی کودکان تامین ویتامین دی الزم برای رشد آنها است. 
استفاده روزانه از نور خورشید به مدت 10 تا 15 دقیقه سه بار در هفته و 
همچنین استفاده از لبنیات غنی شده با ویتامین دی و استفاده از انواع ماهی 

در رژیم غذایی می تواند نیاز به این ویتامین را تأمین کند.

اگر آلرژی بهاری دارید این ها 
را نخورید 

نفس سختی  به  بهار  رسیدن  فرا  با   اگر 
دچار  و  شده  قرمز  هایتان  چشم  کشید،  می   
بینی  آبریزش  از  یا  و  شوید  می  ریزی  اشک 
 رنج می برید بهتر است تغییراتی در برنامه ی 

غذایی تان ایجاد کنید.
ذکر را  غذایی  ی  ماده  چند  مطلب  این  در    
 می کنیم که باید از مصرف آن ها بپرهیزید تا 

آلرژی تان کاهش پیدا کند.
 

گوجه فرنگی
متأسفانه این سبزی خوش رنگ که زینت بخش 
ساالدها است می تواند باعث بروز واکنش های 
دهان  گلو، خشک شدن  مانند خارش  آلرژیک 
یا ریزش اشک و خارش چشم ها شود. گوجه 
فرنگی در بین میوه و سبزیجات دیگر بیشترین 
حساس  افراد  بین  در  را  آلرژیک  های  واکنش 
به  کند.  می  ایجاد  گیاهان  ی  گرده  به  نسبت 
عقیده ی متخصصان به خصوص در فصل بهار 
)و پاییز(، سیستم دفاعی بدن یکی از پروتئین 
های گیاهی موجود در مواد غذایی مانند گوجه 
گرده  مانند  آن  با  و  کرده  شناسایی  را  فرنگی 
های آلرژی زا برخورد می کند. بنابراین خوردن 
گوجه فرنگی که حاوی این پروتئین است باعث 

بروز واکنش های آلرژیک می شود.
 

موز
میوه ی خندان، مغذی و مفید که مصرف آن 
آلرژی  دچار  که  افرادی  برای  شود  می  توصیه 
ها  میوه  برخی  شود.  می  دردسرساز  هستند 
ی  گرده  به  نسبت  که  افرادی  روی  موز  مانند 
گیاهان حساسیت دارند تأثیر منفی می گذارد. 
ایجاد  سبزیجات  و  ها  میوه  لیست  در   موز 

کننده ی سندرم آلرژی دهانی قرار دارد.
 

ماست
فصلی  آلرژیک  مشکالت  بروز  باعث  بلغم  مازاد 
ماست مانند  لبنی  محصوالت  شود.   می 
به  شوند.  مشکل  این  بروز  باعث  توانند  می   
تواند  می  ماست  مصرف  سایت  این  گزارش 
باعث غلیظ شدن بلغم شود و این مسئله مانع 
از حرکت راحت آن در بدن می شود. این بلغم 
که وظیفه ی بیرون ریختن ترکیبات بیگانه از 
شود  ساکن  و  غلیظ  اگر  دارد  عهده  بر  را  بدن 
نمی تواند ترکیبات آلرژن و حساسیت زا را به 
سرعت از بدن بیرون بریزد و آن گونه که باید 

مؤثر عمل نمی کند.
 بنابراین اگر شما جزو قربانی های آلرژی های 
بهاری هستید از مصرف ماست خودداری کنید.

 
قارچ ها

روی  هیستامین«  »آنتی  ی  واژه  با  بدون شک 
ها  هیستامین  اید.  کرده  برخورد  زیاد  ها  قرص 
ترکیباتی هستند که توسط بدن تولید می شوند 
ترکیبات  این  دارند.  وجود  غذایی  مواد  داخل  و 
های  واکنش  از  برخی  بروز  باعث  توانند  می 
آلرژیک بخصوص در افراد حساس به قارچ ها و 
کپک ها شوند. قارچ های خوراکی )پسرعموهای 
شده  ها  هیستامین  افزایش  باعث  ها(  کپک 
وا  آلرژیک  عالئم  دیگر  و  عطسه  به  را  فرد   و 
می دارد. بهتر است از مصرف زیاد قارچ بپرهیزید.

کودکانه سالمت و تغذیه

در شلوغي  و  است  اسفندماه  هاي   میانه 
 خیابان ها و خرید براي هرآن چیزي که براي 
پیشواِز سال جدید احتیاج است، غوغا مي کند.
از پیر و جوان؛ مرد و زن، همه به نوعي براي 
رسیدن به یک نقطهء فکرِي آسوده براي انجام 
اموري که به عهده شان است، از هیچ تالشي 
فروگذار نیستند و در حد توان، سعي براي به 
دست آوردِن شرایطي در خانواده دارند که سال 
جدید را به خوبي و آرامش شروع کنند، اما اگر 
دهد  مجال  اقتصادي  آوِر  سرسام  هاي  هزینه 
تا خانواده ها بتوانند حداقل امکاناِت رفاهي را 

مهیا کنند.
شدت  به  اقتصادي  هاي  هزینه  پلکانِي  رشد 
است  شدن  صعودي  حال  در  گسیخته  افسار 
عدم  اقتصادي،  مشکالت  مالي،  هاي  بحران  و 
قیمِت  تنِد  شیِب  کافي،  حقوق  و  دستمزد 
دست  همگي  عید،  نیاز  مورد  اقالم  و  اجناس 
به دست هم داده تا قشِر متوسط رو به پائین 
جامعه در اعتداِل و کفهء مناسبي از خرید در 
وضعیِت  از  نتوانند  و  نباشند  برخوردار  جامعه 

رفاه در خانواده و اجتماع برخوردار باشند.
منتشر  ارقام  و  آمار  در  جستجو  و  کاوش  با 
شده در سایت ها و خبرگزاري هاي رسمي و 
ازشاخصهاي مهم در  تورم که یکي  به  باتوجه 
کارگران  خصوص  به  و  جامعه  عموم  معیشت 
مي باشد، مشخص شد؛ نرخ تورم در سال ۸۴ 
)سال آغازین دولت گذشته( 10/۴ درصد بود 
آمدن  کار  )روي   1392 سال  در  رقم  این  که 

دولت فعلي( به عدد 3۴/7 درصد رسید.
باعث عدم قدرت  افزایش بي رویهء تورم،  این 
خرید و خالي شدن سفره هاي خانوار شد و با 
توجه به رکود در حوزه دستمزد و افزایش روبه 
رشد قیمت ها در بازار، قدرت خرید را به شدت 

کاهش داد که جداي از هزینه هاي معیشتي، 
در حوزه هاي سالمت و بهداشت و تفریح نیز 
تأثیرگذار بود و نمودار و منحنِي رفاه، در این 

حوزه ها به شدت، نزولي گشت. 
تورم  نزولِي  رشِد  از  دولت  نیز  حاضر  حال  در 
خبر مي دهد اما چیزي که آشکارا در جامعه 
از  تورم  کاهش  احساِس  عدم  شود،  مي  دیده 
پائین  به  متوسط  اقشار  و  است  مردم  سوي 
ازگذشته  بیشتر  فعلي  دولت  امیدوارند  جامعه 
در  برآوردي  با  که  باشد چرا  قشر  این  فکر  به 
ایراني  خانوار  یک  هزینه  شد:  مشخص  آمار 
در سال 93 به 32میلیون و ۸00 هزار تومان 
یعني ماهانه 2میلیون و 700هزار تومان رسید؛ 
دستمزدي  ماه،  در  کارگري  قشر  که  درحالي 
700هزار توماني دارند و باقِي حساب و کتاب، 
اضافي  تفسیر  به  نیاز  و  است  مشخص  کامال 

ندارد.

داستاِن تکرارِي گرانِي سفره هاي خانوار در این 
از  اضافي  چندخرید  با  و  عید  به  نزدیک  ایام 
عهده هر خانواري بر نمي آید و بي شک، عدم 
توازن و ناعدالتي میان آحاد ملت برقرار است 
حفظ  حوزه،  این  در  که  مقاماتي  سوي  از  که 
ِسَمت دارند انتظار مي رود، کاري در حد شأن 
اینگونه  و  دهند  انجام  مردم  تمام  و شخصیِت 
نباشد که از این خوان، تنها عده اي سرمایه دار 

بهره هاي وافي و کافي را ببرند.
کمي نظارت و دقت در توزیِع اجناس عیدانه و 
پایِش مستمر بازار، بي تردید مي تواند از پاره 
حال  در  شدت  به  که  ها  گراني  و  مسائل  اي 
واریِز  که  چرا  کند؛  جلوگیري  است،  باالرفتن 
حقوقي که براي یک ماِه افرادي که در طبقه 
متوسط جامعه قرار دارند در نظر گرفته شده، 
تنها با بهترین مدارا کردن ها و حذِف بسیاري 
از خرج هاي به قول معروف، اضافي؛ بازهم به 

نیمهء ماه نرسیده، کفگیر به ته دیگ مي رسد 
مبالِغ  اگر  عیدانه  خریدهاي  اثناي  این  در  و 
اساسي  هاي  مایحتاج  یکسري  به  نیز  اضافي 
اضافه شود، قطعا بسیاري از افراد جامعه را با 

مشکالت عدیده اي مواجه مي سازد.
جمهور،  رئیس  که  حالي  در  امسال  ابتداي  از 
معیار دولت را در زمینه گراني و ارزاني، زندگي 
اقتصاد  در  آنچه  اما  میدانست،  مردم  جیب  و 
خانوارها دیده نشد، این معیار بود و در حقیقت 
مردم به سختي، هزینه هاي درآمد و خرجکرد 

را در کفه هاي ترازو قرار دادند.
و  درمان  هاي  هزینه  گاز،  برق-  آب-  قبوِض 
هاي  شدن  اضافه  بار  چندین  نقل،  و  حمل 
پنهاني را به خود دید و با قبوضي که از سوي 
مردم پرداخت مي شود و اجناسي که در بازار 
تهیه مي گردد، به سختي میتوان تنزِل تورم را 

باور و احساس کرد.
نیازمند  اقتصادکشور،  که  پیداست  ناگفته 
با  تا  است  ابعاد  تمام  در  بازنگري  و  بازبیني 
راهکارهاي اساسي و در نظرگرفتِن رویکردهایي 
که همخوان با درآمد و هزینه هاي واقعي مي 
باشد، احساس رفاه و آرامش را تا حد مطلوبي 

میان تمام اقشار به وجود آَورد.
مقام  از سوي  امسال که  انتظار مي رود شعار 
»عمل«  و  »اقدام«  رکِن  دو  با  رهبري،  معظم 
هاي  سال  در  است،  شده  واقع  تأکید  مورد 
اقدام  با  و  نشود  سپرده  فراموشي  به  نیز  آتي 
و عملي مؤثر از سوي مسئولیِن ذیربط، مردم 
زندگي  براي  شرایط  ترین  ابتدایي  از  بتوانند 
آسوده بهره ببرند و این امور ابتدایي که شامِل 
 اشتغال و حقوق مکفي همراستا با روند افزایش 
قیمت ها در جامعه مي باشد، تنها براي اقلیتي 

درنظر گرفته نشود.

هیاهوي بازار عیدانه، تنها به کاِم عده اي... 
الهام آمرکاشی

کوچک  های  خانه  فضای  دادن  نشان  بزرگ 
در  بسیاری  مردم  که  است  مشکالتی  از  یکی 
این دوره با آن درگیر هستند. به راحتی با چند 
ترفند ساده خانه نقلی و کوچک تان را بزرگتر 

نشان دهید.
 

ترفند شماره 1
باال  سمت  به  را  ها  چشم  عمودی،  خطوط 
نشان  بیشتر  را  فضا  ارتفاع  و  کند  هدایت می 

می دهد.
 

ترفند شماره 2 
خطوط افقی، پهنا و عرض را بیشتر نشان می 
دهند. برای بیشتر نشان دادن پهنا و عرض اتاق 

از خطوط افقی استفاده کنید.
 

ترفند شماره 3
روی دیوارهایی با عرض کوتاهتر رنگ های تند 
توجه بیشتری را به خود جلب و عمق را کاهش 

می دهد.
 

ترفند شماره 4
روی دیوارهایی با عرض طوالنی تر رنگ های تند 

راهرویی باریک و بلند به بیننده نشان می دهد.
 

ترفند شماره 5 

اگر رنگ سقف یا کف تیره باشد ارتفاع کوتاهتر 
به نظر می رسد.

 
ترفند شماره 6

استفاده از آینه در فضای داخلی فضا را بزرگتر 

نشان می دهد.
 

ترفند شماره 7 
اتاق  یک  فضای  دادن  نشان  بزرگتر  برای 
بزرگ  نسبتا  و  تیره  تصویر  یک  از  کوچک 

از را  توجه  زیرا  کنید  استفاده  دیوار  مرکز   در 
 گوشه ها برداشته و توجه چشم را به تصویر 

معطوف می سازد.
 

ترفند شماره 8
دادن  نشان  بزرگتر  باعث  زیاد  نور  از  استفاده 

فضا می شود.
 

ترفند شماره 9 
رنگ های تند فضا را کوچکتر نشان می دهند.

 
ترفند شماره 10

درهم ریختگی و شلوغی فضا  را کوچکتر نشان 
خانه  شلوغی  و  ریختگی  هم  به  از  دهد.  می 
نشان  کوچکتر  را  خانه  زیرا  کنید  جلوگیری 

می دهد.
 

ترفند شماره 11
اثاثیه با دیوارها فاصله  در قوانین مبلمان باید 
داشته باشند بنابراین با باز گذاشتن بخشی از 
را  فضا  اتاق  های  گوشه  شدن  دیده  با  و  کف 

بزرگتر نشان دهید.
 

ترفند شماره 12
بازتر،  فضا  تا  گذاشته  باز  را  ها  پنجره  جلوی 

زیباتر و بزرگتر نشان داده شود.

ترفندهایی برای بزرگ جلوه دادن اتاق ها

دادنامه
شماره  پرونده:3۸6/۸2۴/95  کالسه  رسیدگی:95/10/2۸  تاریخ 

دادنامه:95099710۸2۴00503
مرجع رسیدگی: حوزه ۸2۴ شورای حل اختالف منطقه هفده تهران خواهان:آقای 

احمد مومن کاشانی با وکالت فرهاد دادرس    
خوانده:آقای حسین جاندوست  

خواسته:مطالبه وجه 
گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که 
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تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده با اعالم ختم دادرسی و با استعانت از 

درگاه الهی به شرح آتی مبادرت به انشا رای می نماید. 
رای شورا

در خصوص دعوی خواهان آقای احمد مومن کاشانی فرزند محمد جواد با وکالت 
فرهاد دادرس بطرفیت خوانده آقای حسین جاندوست به خواسته مطالبه وجه به 
مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 67/295265 مورخه 
95/2/26 به عهده بانک سینا شعبه ابوذر بانضمام خسارت دادرسی و تاخیرتادیه 
وحق الوکاله وکیل تقدیمی از سوی خواهان و گواهی عدم پرداخت بانک محال 
علیه که داللت بر بقا دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول 
مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
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به  خوانده  محکومیت  به  حکم  و  دانسته  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوی   1379
پرداخت مبلغ ۸5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و دویست و 
سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه برابر شاخص های بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ سررسید و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه 
صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی بوده و طی مدت 20 روز پس از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم محترم عمومی محل می باشد. 
110/147227 قاضی شعبه 824  شورای

 حل اختالف منطقه هفده تهران 

نوبت دوم
هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون 

و ماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره1395603310550035۴9هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فتحعلی وکیل 
به  ساختمان  باب  یک  ۴00درششدانگ  شناسنامه  بشماره  اله  حبیب  فرزند  پور 
در شرف  واقع  62اصلی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مساحت35۴/21مترمربع 
الدین تنکمان خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله اصل روستامحرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمدسلیمانی رییس ثبت اسنادو امالك نظرآباد

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و ضمائم به خوانده محمدرضا بهرامی  

خواهان:خشایار مقدسی 
کالسه پرونده:1092/21۴/95

وقت رسیدگی:مورخ 96/1/26 ساعت 15:00 
خواسته :مطالبه 

خواهان دادخواستی تسلیم شوراهای حل اختالف تهران نموده که جهت رسیدگی 
به این حوزه ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده به جهت عجر خواهان اعالم و نشانی 
خوانده به درخواست وی و دستور شورا تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده در وقت مقرر 
فوق در جلسه دادگاه حاضر شود.ضمنا وی میتواند به دبیرخانه حوزه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نماید. 
110/147233 حوزه 214 شورای حل اختالف تهران 

 دادنامه
تاریخ رسیدگی:95/10/11 شماره پرونده:526/206/95 

مرجع رسیدگی:شعبه 206 مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف 
خواهان:حسین شیخ موقر به وکالت مریم طغانیان به   

خوانده:علی تاجداری 
خواسته:مطالبه وجه چک

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

رای مینماید. 
رای شورا

در خصوص دعوی آقای حسین شیخ موقر به وکالت مریم طغانیان به طرفیت آقای 
علی تاجدار به خواسته مطالبه مبلغ 163/116/000 ریال به موجب 5 فقره چک 
به شماره های 1-729759 به تاریخ 90/5/27 2-91500502 به تاریخ 90/۴/7 
و3-915006 به تاریخ 90/۴/13 و۴- 729760 به تاریخ 90/6/6 5-729761 به 
تاریخ 90/6/12 به عهده بانک تجارت شعبه حکیمیه شورا با دعوت طرفین جهت 
رسیدگی به دعوی و تشکیل جلسه در مورخه مقرر با حضور خواهان وعدم حضور 
خوانده و با توجه به اینکه علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و 
هیچ گونه الیحه و دفاعیه ای نیز در مقابل دعوی مطروحه ارائه ننموده است لذا 
شورا با بررسی اوراق پرونده و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه دعوی خواهان 
را ثابت تشخیص داده و مستندا به بند 9  قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
سال 9۴ و ماده 19۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و313 قانون تجارت 
نظر به محکومیت خوانده 163/116/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه 
دادرسی به مبلغ 2/91۸/950 ریال در خصوص مطالبه خسارت تاخیرتادیه با توجه 
به اینکه پس از صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به مطالبه وجه چک از محاکم 
صالح حقوقی اقدام نکرده است و نزدیک به پنج سال بعد پس از صدور گواهی عدم 
پرداخت اقدام به مطالبه وجه از سوی خواهان گردیده است و قانون استفساریه 
ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون چک در خصوص مطالبه تاخیرتادیه چک از 
تاریخ سررسید ناظر به مواردی میباشد که پس از سررسید چک اشخاص فورا یا 
پس از مدتی بعد از آن که عادتا قابل اعتنا نمی باشد اقدام به مطالبه وجه چک 
می نماید وگذشت قرین به پنج سال از تاریخ سررسید چک های فوق الذکر بر 
آن است که دارنده اراده ای به مطالبه نداشته است لذا به لحاظ ماده 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی مطالبه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 
95/6/10 تعیین که بر اساس شاخص از سوی بانک مرکزی در زمان اجرای حکم 
در واحد اجرای احکام مدنی مورد محاسبه و در حق خواهان پرداخت می گردد 
رای صادره نسبت به خوانده غیابی خواهد شد ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی 
در این شورا و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی محل می باشد. 
110/147228 قاضی شعبه 206 مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف شهر

 آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و ضمائم به خوانده فرهود مهربان 

خواهان:شاغالم فیضی 
کالسه پرونده:1107/21۴/95

وقت رسیدگی:96/1/26 ساعت 16:00 
خواسته :مطالبه 

خواهان دادخواستی تسلیم شوراهای حل اختالف تهران نموده که جهت رسیدگی 
ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده به جهت عجر خواهان اعالم و  این حوزه  به 
نشانی خوانده به درخواست وی و دستور شورا تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده در 
وقت مقرر فوق در جلسه دادگاه حاضر شود.ضمنا وی میتواند به دبیرخانه حوزه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت 

نماید. 
110/147231 حوزه 214 شورای حل اختالف تهران 

دادنامه
شماره  پرونده:3۸3/۸2۴/95  کالسه  رسیدگی:95/10/2۸  تاریخ 

دادنامه:95099710۸2۴0050۸
مرجع رسیدگی: حوزه ۸2۴ شورای حل اختالف منطقه هفده تهران خواهان:آقای 

عیسی عباس قلی زاده با وکالت فرهاد دادرس 
خوانده:آقای عباداله احد زاده   

خواسته:مطالبه وجه 
گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و ارائه 
نظریه مشورتی توسط اعضا حوزه پرونده در وقت مقرر به تصدی امضا کننده زیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده با اعالم ختم دادرسی و با استعانت از 

درگاه الهی به شرح آتی مبادرت به انشا رای می نماید. 
رای شورا

در خصوص دعوی خواهان آقای عیسی عباس قلی زاده فرزند مهدی با وکالت 
وجه  مطالبه  خواسته  به  زاده  احد  عباداله  آقای  خوانده  بطرفیت  دادرس  فرهاد 
مورخ  و 532۴79   9۴/9/3 مورخ  به شماره های 532۴7۸  فقره چک  دو  بابت 
9۴/10/3 مجموعا به مبلغ ۸0/000/000 ریال به عهده بانک رفاه کارگران شعبه 
خ 15 خرداد بانضمام خسارت دادرسی و تاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل تقدیمی 
از سوی خواهان و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
با  دارد  را  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  و  دین 
نیافته  ابالغ قانونی خوانده در جلسه رسیدگی حضور  اینکه علی رغم  عنایت به 
و قبال دعوی مطروحه دفاعیه ای معمول نداشته اند و دلیلی بر برائت ذمه خود 
اقامه نکرده است لذا مستندا به مواد 313 و31۴ قانون تجارت و مواد 19۸ و519 
و522 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده 
اصل  بابت  ریال   ۸0/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  و 
خواسته و یک میلیون و دویست و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیرتادیه برابر شاخص های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از روز تقدیم 
دادخواست لغایت روز اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعالم 
قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز پس   20 و طی مدت  بوده  غیابی  رای صادره  دارد  می 
واخواهی در همین شورا و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

محترم عمومی محل می باشد. 
110/147224 قاضی شعبه 824  شورای حل اختالف منطقه هفده تهران

آگهی مزایده وفروش مال غیرمنقول
به  پرونده  موجب  فرزندناصربه  طالوری  حمزه  آقای  اینکه  نظربه 
دین  اصل  بابت  مبلغ2320۸9112ریال  پرداخت  به  کالسه9۴030۴محکوم 
پرداخت  جهت  علیه  ومحکوم  گردیده  شهبازخضوعی  له  محکوم  درحق 
شماره  وبه  مساحت۴26مترمربع  به  ثبتی  پالک  قطعه  خودیک  دین 
قریه  دربخش3ایذه  ثبت1655دفتر13صفحه۸2واقع  شماره  سند۴5/۴26وبه 
شهرستان  اسنادوامالک  ثبت  اداره  توسط  که  است  نموده  رامعرفی  سرله 
یک  برای  له  محکوم  درخواست  گردیدوبنابه  ارزیابی  باغملک۴57932000ریال 
الی12ظهردرمحل اجرای احکام شعبه  نوبت درتاریخ1396/1/29ازساعت10صبح 
ی اول دادگاه عمومی حقوقی باغ ملک به مزایده وفروش گذاشته می شودطالبین 
میتوانندتاپنج روزقبل ازروز مزایده ازمال موصوف واقع درآدرس فوق دیدن نموده 
قیمت  باالترین  نمایندمال مذکوربه کسی که  درمزایده شرکت  تمایل  ودرصورت 

ازقیمت پایه راپرداخت نمایدواگذارخواهندشد. شماره م.الف)7/95/26۴(
دادورزاجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی باغ ملک-کردیان

آگهی متن آگهی

خواهان خانم زینب فرحانی امین فرزند نعیم دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
مهدی مجرد سیوکی فرزند حسین به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم 
به  رسیدگی  جهت  که  خرمشهرنموده  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
خوزستان- استان  در  واقع  خرمشهر  شهرستان  حقوقی  عمومی  2دادگاه  شعبه 
شهرستان  اداری-دادگستری  ۴0متری-سایت  خرمشهر-خیابان  شهرستان 
خرمشهرارجاع وبه کالسه95099۸61۴1200295ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
است.به  شده  2۸/ح1396/1وساعت۸:30تعیین  شهودآن  شهادت  استماع  جهت 
علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده73قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده/متهم پس ازنشرآگهی واطالع 
ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.شماره م الف 

)9/1230(:
منشی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

متن آگهی
هاشمی  بتول  طرفیت  به  غیره  و  مینایی  محمدرضا  تقدیمی  دادخواست  حسب 
–محمدتقی عیسایی –فریدون عیسایی –حسین عیسایی – نادر عیسایی –زیبا 
عیسایی –فریبا عیسایی و فرهاد عیسایی به علت عدم شناسایی و مجهول المکان 
بودن خواندگان جهت رسیدگی مورخ 1396/01/23 راس ساعت 9 صبح در این 

شعبه حاضر شوید.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
–علیرضا تقی پور.  
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آگهی مفقودی
برگ سبز وانت پیکان آی 1600 مدل 13۸5 به شماره شهربانی 72-56۴ق91 
گردیده،فاقد  مفقود   30509۴63 شاسی  شماره   112۸5061۸2۴ موتور  شماره 

اعتبار است.
بهشهر

حصروراثت
ایلیا  و  حسن  فرزند  طهرانی  قلی  حسین  فخری  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان   
کرم بین فرزندحمیدرضا و حمیدرضا کرم بین فرزند حسین به شرح دادخواست 
این دادگاه درخواست  از  به کالسه 95099۸03۴0500392  تقدیمی ثبت شده 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان الهام یکانی در 
مورخه 95/7/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 

3 نفر منحصر است به :
مادر:فخری حسینقلی طهرانی به ش ش 75۴ 

همسر:حمیدرضا کرم بین به  ش ش 5۸ 
فرزند:ایلیا کرم بین به ش ش 0251277501

تا  نوبت آگهی می گردد  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک  با  اینک 
چناچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

110/147242 دبیر شعبه 2405 مجتمع شماره بیست و پنج شورای حل اختالف شهر تهران

حصروراثت
 خواهان رونوشت حصر وراثت حسام صحرا فرزند عباس و حمیدرضا صحرا فرزند 
عباس و حامد صحرا فرزند عباس وزهرا میدانشاهی فرزند ناصر به شرح دادخواست 
این دادگاه درخواست  از  به کالسه 95099۸03۴050039۴  تقدیمی ثبت شده 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان عباس صحرا در 
مورخه 95/7/13 در اقامتگاه دائمی خود شهر تهران بدرود حیات گفته و ورثه حین 

الفوت آن ۴ نفر منحصر است به :
همسر:زهرا میدانشاهی به ش ش 3653

به ش ش  به ش ش 27327 حسام  به ش ش ۴265 حامد  فرزندان:حمیدرضا 
2757 همگی به فامیلی صحرا 

تا  نوبت آگهی می گردد  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک  با  اینک 
چناچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

110/147237 دبیر شعبه 2405 مجتمع شماره بیست و پنج شورای حل اختالف شهر تهران

حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فرهاد محمودی فرزند محمود و آزیتا محمودی فرزند 
محمود به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 95099۸03۴0500390 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که 
شادروان محمود محمودی در مورخه 95/7/29 در اقامتگاه دائمی خود شهر تهران 

بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 2 نفر منحصر است به : 
فرزندان:آزیتا به  ش ش 2۸60 فرهاد به ش ش 216 همگی به فامیلی محمودی 
تا  نوبت آگهی می گردد  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک  با  اینک 
چناچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

110/147240 دبیر شعبه 2405 مجتمع شماره بیست و پنج شورای حل اختالف شهر تهران

حصروراثت
خانم فاطمه شریفی به شماره شناسنامه 13730 مطابق دادخواست تقدیمی به 
کالسه پرونده 1090/21۴/95 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده شده که شادروان خانم کوچک کاموئی به شماره شناسنامه 
۴13 در تاریخ 9۴/۸/1۸ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.مهدی شریفی شماره شناسنامه 1۴0 تاریخ تولد 13۴2 صادره از محالت پسر 

متوفی
از محالت  تولد 13۴3 صادره  تاریخ  2.مهرداد شریفی شماره شناسنامه 10531 

پسر متوفی
پسر  تهران  از  صادره   13۴5 تولد  تاریخ   162 شناسنامه  شماره  شریفی  3.بهرام 

متوفی
۴.میثم شریفی شماره شناسنامه 22691 تاریخ تولد 1363 صادره از تهران پسر 

متوفی
5.نسرین شریفی شماره شناسنامه ۸5 تاریخ تولد 1352 صادره از محالت دختر 

متوفی
محالت  از  صادره  تولد 1357  تاریخ  شناسنامه 13730  شماره  شریفی  6.فاطمه 

دختر متوفی
محالت  از  صادره   1313 تولد  تاریخ   ۴13 شناسنامه  شماره  شریفی  7.قاسمعلی 

همسر متوفی
مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/147235 رئیس شعبه 214 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 3166 و رای شمار12672 مورخه 
95/10/7 به تقاضای آقای نورمراد ساجدی الوار فرزند عبدل نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 17۸/۴۴ متر مربع مجزی شده از پالک ۴0 فرعی ۴1  
اصلی واقع در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
تقی یاوریان رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/12/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/16
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 376 و رای شماره 12709مورخه 
به ششدانگ  فرزند میرحسین نسبت  آقای اسحق رحمانی  تقاضای  به   95/10/۸
فرعی   10 پالک  از  شده  مجزی  مربع  101/66متر  مساحت  به  عمارت  یکباب 
اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  در بخش ۴ شهرستان خرم  واقع  از 3اصلی 
)رسمی( غالمشاه فرهمند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1۴733
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/16 
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

آگهی اجرائیه

1- شرکت تعاونی اعتباری ثامن االئمه )ع( به نشانی: بابل م کارگر روبروی قرض 
الحسنه توسعه عصر شمال س امیریان ط 3

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
1- لیال عزیزی فرزند رمضانعلی به نشانی: مازندران- بابل امیر کال درزی کال شیخ 

منزل شهید طاهر حسن تبار
اله اکبری فرزند صدیق به نشانی: مازندران- بابل م شهید بزاز خ میرزا  2- روح 

کوچک خان کوچه فیضیه 10 پ 212
3- یاسر حسن تبار درزی فرزند طاهر به نشانی: مازندران- بابل امیر کال خ امام 

جنب چوب بری طالبیان منزل شخصی
۴- میثم مقری گرد رودباری فرزند اکبر به نشانی: مازندران- بابل امیرکال درزی 

کال شیخ بعد از مزار شهدا انتهای خیابان منزل پدری
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه

منصوره حسن پور هتکه پشتی فرزند همت اهلل به نشانی: بابل م کارگر روبروی 
قرض الحسنه توسعه عصر شمال س امیریان ط  3 وکیل شرکت تعاونی اعتباری 

ثامن االئمه )ع(
محکوم به: به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  و شماره دادنامه 
پرداخت  به  محکومند  متضامنا  علیهم  محکوم   9509971110۸0062۸ مربوطه 
مبلغ 250/976/000ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
مبلغ  پرداخت  به  تسبیب  باب  از  و  بانکی  وام  اصل  پرداخت  زمان  تا  دادخواست 
7/520/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 7/223/۴5۴ ریال بابت حق الوکاله  وکیل 
در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی درحق خواهان. این حکم غیابی می 

باشد. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی(. 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید  واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود 
)مواد ۸ و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴( ۴- خوددرای محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل نصف محکوم به 
یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(6- 
چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(.
مدیر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- پورجعفر

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

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

فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  اول   هیات  رای شماره 139۴60331013001626   برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت طالقان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحسین حدادی    
فرزند حسین    به شماره شناسنامه ۴53 صادره ازتهران   در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 1۴25/67متر مربع  پالک 3۴55 فرعی از 33 
اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک 522 فرعی از اصلی مذکور واقع در زیدشت 
خریداری از مالک رسمی آقای ناصر گورانی محرز گردیده است  لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار اول :  95/12/01           

تاریخ انتشار دوم  :16 /95/12
رسول مالمیر ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالك طالقان

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه 950075 دادگاه اصل ۴9 قانون اساسی ویژه استان بوشهر 
حسب گزارش مرجع انتظامی یک دستگاه موتورسیکلت سی جی 125 به شماره 
تنه 6310205 و شماره موتور مخدوش به عنوان مجهول المالک تحت نظر است 
لذا کسانی که نسبت به اموال یاد شده فوق ادعای حقی داشته باشند با در دست 
داشتن اصول و مدارک مالکیت خود در تاریخ 95/01/20 ساعت 9 صبح به این 

دادگاه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.
رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر –ابراهیم شفیعی

محمد انصاری تا سال ۹8 در پرسپولیس

مدافع ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس دو سال دیگر قراردادش را 
با این تیم تمدید کرد.

  محمد انصاری پس از توافق با مسئوالن باشگاه قرارداد خود را با 
پرسپولیس دو سال دیگر تمدید کرد.

بنابراین او تا سال 139۸ در جمع سرخپوشان تهرانی خواهد بود.
سازمان لیگ نیز این موضوع را تایید کرد.

دعوت 21 کشتی گیر به اردوی تیم ملی 
فرنگی

جام  های  رقابت  در  حضور  برای  فرنگی  کشتی  تیم   ملی  اردوی 
برگزار  تهران  اسفندماه در خانه کشتی  تا 26  جهانی، روزهای 16 

می شود.
دعوت  نفرات  اسامی  کشتی،  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به  

شده به این اردو به شرح زیر است:
پور  حاجی  محسن  )خوزستان(  عبدولی  سامان  کیلوگرم:   59

)مازندران( محمد نوربخش )تهران(
)خوزستان(  سوری  امین  )مازندران(  ارسالن  علی  کیلوگرم:   66

مهدی زیدوند )خوزستان(
بیابانگرد )اردبیل( محمدعلی گرایی )فارس(  71 کیلوگرم: افشین 

مجید خلیلی )قزوین(
75 کیلوگرم: سعید عبدولی- رسول گرمسیری )خوزستان( پژمان 

پشتام )تهران(
80 کیلوگرم: یوسف قادریان )البرز( رامین طاهری )خوزستان(

85 کیلوگرم: حسین نوری )زنجان( مهدی فالح )تهران(
زاده  صالحی  )تهران( سید مصطفی  علیاری  مهدی  کیلوگرم:   98

)خوزستان(
130 کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی )خوزستان( بهنام مهدی زاده 

)تهران( محسن فتاحی )گیالن(
سرمربی: علی اشکانی

نامه  با استناد به بند یک بخش )و( نظام  مربیان منتخب سرمربی 
اسماعیل  حمیدرضا  تیم   ملی:  مربیان  انتخاب  کشور،  کشتی  فنی 
نژاد- محمدعلی چمیانی- مهرزاد اسفندیاری فر- داود گیل نیرنگ- 

امین عسگرپور
سرپرست: محمد دلیریان

رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در سال 2017 با حضور هشت 
تیم برتر دنیا روزهای 26 و 27 اسفند ماه در سالن کوثر شهر آبادان 

برگزار می شود.

سنتر 212 سانتی متری استرالیایی
 در پتروشیمی

تیم بسکتبال پتروشیمی یک بازیکن استرالیایی جدید جذب کرد.
به  را  استرالیایی  بازیکن  یک  که  کرده  اعالم  پتروشیمی  باشگاه   
استرالیایی  دنیل جانسون سنتر  آزمایشی جذب کرده است.  صورت 
است که با قامت 212 سانتی متر در اردوی ماهشهری ها حاضر شده 
و در صورت جلب نظر کادرفنی، تیم پتروشمی را در ادامه مسابقات 

همراهی خواهد کرد.
با مدافع عنوان قهرمانی  جانسون 2۸ ساله در صورت عقد قرارداد 
ایران این تیم را در رقابت های غرب آسیا نیز که بیست و دوم اسفند 

در اردن برگزار می شود همراهی خواهد کرد.
سپری  نیوزلند  و  پورتوریکو  لیگ  در  را  خود  گذشته  فصل  دو  او 

کرده است.
به  برتر  لیگ  گروهی  مرحله  از  چهارم  هفته  امروزدر  پتروشیمی 

مصاف شیمیدر تهران خواهد رفت.

شکست دختران والیبالیست 
ایران در قهرمانی آسیا

اولین  ایران  نوجوان  دختران  والیبال  ملی  تیم 
بازی خود در قهرمانی آسیا را به حریف واگذار 

کرد.
بازی  اولین  در  ایران  والیبال دختران  ملی  تیم 
خود در رقابت های قهرمانی آسیا به مصاف چین 

رفت و برابر این حریف شکست خورد.
-25 نتایج  با  و  پیاپی  ست  سه  در  بازی  این 
1۴، 25-6 و 25-12 به نفع چینی ها به پایان 
بیتا  پور،  فیض اهلل  زهرا  زهدی،  رسید.زهرا 
زهرا  صالحی،  زهرا  ساالری،  مهرنوش  اعالئی، 
کریمی، الهه حالج، منا آشفته، بهار بهرامی نیا، 
مریم حبیبی، بهار سلیمی زاده و آیتک سالمت 
12 بازیکن ایران هستند که به مربی گری مایدا 

چیچیچ در این رقابت ها حاضر هستند.
از  آسیا  دختر  نوجوانان  والیبال  مسابقه های 
است  شده  آغاز  چین  کینگ  چانگ  در  دیروز 
که 12 تیم در ۴ گروه با هم رقابت می کنند. 
تیم ملی ایران نیز در مرحله مقدماتی با چین و 

هنگ کنگ همگروه است.

مدال طالی حسن زاده در 
تورنمنت کشتی روسیه

 120 وزن  طالی  مدال  به  زاده  حسن  نعیم 
جام  کشتی  المللی  بین  رقابت های  کیلوگرم 

دیمیتریف روسیه دست یافت.
کشتی،  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به  
دیمیتریف  جام  المللی کشتی  بین  های  رقابت 
شهر  در  ماه  اسفند   15 و   1۴ روزهای  روسیه 
یاکوتسک برگزار شد و در پایان این رقابت ها، 
نعیم حسن زاده در وزن 120 کیلوگرم به مدال 
طال دست یافت.تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان 
پیدا  رقابت ها حضور  این  در  نماینده  با هشت  
کرده بود که دانیال شریعتی در وزن 96 کیلوگرم 
یونس  آئینی،  عرفان  پرسته،  امیر  و  شد  پنجم 
امامی، فرهاد نوری، آرش نیرآبادی و نیما باستی 
در اوزان 50، 55، 60، 66، ۸۴ و 120 کیلوگرم 

از دور رقابت ها کنار رفتند.

درخشش شمسایی
 در تیم ستاره های جهان

ایران در کنار  فوتسال  تیم ملی  اسبق  کاپیتان 
توپ  به  پا  دنیا  فوتسال  و  فوتبال  اسطوره های 
شد. تیم فوتسال ستاره های جهان در لبنان به 
نتیجه  با  پایان  در  و  رفت  بیروت  بانک  مصاف 
پیروزی رسید.وحید شمسایی که  به   7 بر   11
 ۴ بود،  رفته  میدان  به  جهان  ستارگان  برای 
فالکائو اسطوره  ثمر رساند. همچنین  به  را  گل 
فوتسال برزیل در این دیدار هتریک کرد.رایان 
گیگز و پائولو مالدینی نیز هر کدام یک گل برای 
این تیم به ثمر رساندند.الیاس براتی - بازیکن 
را  تیمش  گل  اولین  نیز   - بیروت  بانک  ایرانی 

وارد دروازه ستارگان جهان کرد.

خبرخبر

آزاد گفت:  نوجوانان کشتی  تیم ملی  سرمربی 
را  ایران  نوجوانان می توانند کشتی  و  نونهاالن 
به  را  ویژه ای  توجه  آنکه  به شرط  کنند  بیمه 

بخش های پایه داشته باشیم.
نوجوانان  ملی  تیم  غالمرضا محمدی سرمربی 
تیم  فنی  کادر  خبری  نشست  در  آزاد  کشتی 
پرز  نوجوانان که در هتل  ملی کشتی در رده 
نگاه  کرد:  تصریح  شد،  برگزار  قزوین  استان 
فدراسیون تغییر کرده است و به رده های پایه 
باعث  تغییرات  همین  که  دارد  ویژه ای  توجه 
استان های  در  پایه  رده های  اردوهای  تا  شده 

مختلف برگزار گردد.
از  قزوین  استان  اردوی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اسفند  پانزدهم  و  برگزارشده  اسفندماه  هفتم 
اردو  پایان  از  ادامه داد: بعد  پایان می رسد،  به 
فعال  استراحت  روز  چهار  حدود  ورزشکاران 
اسفندماه  نوزدهم  تاریخ  در  و  داشت  خواهند 
سر  از  مقدس  مشهد  شهر  در  ملی  تیم  اردو 

گرفته خواهد شد. 
مربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان با اشاره به 
اردوی  اسفندماه  بیست وهفتم  که  مطلب  این 
سوم  افزود:  می رسد،  پایان  به  مقدس  مشهد 
فروردین اردوی آخر را در خانه کشتی تهران 
برگزار می کنیم که بعد پایان این اردو در تاریخ 
مسابقات  به  تیم  یک   96 ماه  فروردین  دهم 
استونی اعزام خواهیم کرد که امیدواریم نتایج 

قابل قبولی را کسب کنیم.
بیست ودوم  از  داد:  توضیح  ادامه  در  وی 
آماده سازی  اردوی  در  ورزشکاران  فروردین ماه 
در  که  یادگار  جام  در  حضور  برای  ملی  تیم 
می شود  برگزار   96 سال  فروردین ماه  اواخر 
اینکه  به  اشاره  با  می کنند.محمدی  شرکت 
آزاد  کشتی  نوجوانان  ملی  تیم  گزاری  هدف 
مسابقات جهانی است که در تیرماه به میزبانی 
و  رشد  کرد:  تشریح  می شود،  برگزار  یونان 

شکوفایی استان های کشتی خیزی مثل قزوین 
و  دارد  قرار  کشتی  فدراسیون  کار  دستور  در 
اردوی استان قزوین اولین اردوی بنده به عنوان 
اردو  این  برای  ما  برنامه  است که عمده  مربی 
کشتی گیران  فنی  مسائل  روی  بر  کردن  کار 
ایرانی  ناب  کردن کشتی  القا  در حال  و  است 

به نوجوانان تیم ملی هستیم.
با اشاره به  سرمربی نیم ملی کشتی نوجوانان 
اینکه شرایط اردویی در استان قزوین مطلوب 
است، اضافه کرد: اگر بخواهیم وضعیت بهتری 
کشورمان  اول  ورزش  که  کشتی  به  نسبت  را 
است شاهد باشیم باید مسئوالن استان بیشتر 

وارد عمل شوند.
سؤال  به  پاسخ  در  نوجوانان  ملی  تیم  مربی 
امکانات  اینکه  بر  ایسنامبنی  خبرنگار 
در  پایه  رده های  برای  کشتی  سخت افزاری 
روند  و  است  صورت  چه  به  قزوین  استان 
انتخاب ورزشکاران برای اردوهای تیم ملی به 
چه نحوی است، تصریح کرد: امکاناتی را که در 
استان  یک  برای  کردم  مشاهده  این چندروزه 

است  اوج خود  دوران  به  برگشت  در حال  که 
کافی نیست.

وی در پاسخ به بخش دوم سؤال به این نکته 
و  است  مشخص  ملی  تیم  انتخابی  قانون  که 
الف،  گروه  سه  در  کشور  قهرمانی  مسابقات 
تا سوم گروه  ب، ج برگزار شد که نفرات اول 
اول  نفرات  ب،  گروه  دوم  و  اول  نفرات  الف، 
عمومی  مسابقات  تا سوم  اول  نفرات  ج،  گروه 
امکان  پهلوانی  مسابقات  سوم  تا  اول  نفرات  و 
را کسب می کنند،  ملی  تیم  اردوی  در  حضور 
ملی  تیم  اردوهای  در  اگر  افزود:  و  کرد  اشاره 
که در استان های مختلف کشور برگزار می شود 
استعدادی را کشف کنیم این اختیار را داریم 
کرده  دعوت  ملی  تیم  اردوهای  به  را  وی  که 
انتخابی  بعدی  مسابقات  در  شرکت  آماده  و 
پایانی  بخش  در  کنیم.محمدی  ملی  تیم 
لیگ های  سازنده  نقش  به  خود  صحبت های 
استانی اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از مواردی 
خواب  از  را  قزوین  استان  کشتی  می تواند  که 
منظم  مسابقات  برگزاری  کند  بیدار  زمستانی 

هیئت کشتی  که  است  استانی  لیگ  قالب  در 
قزوین باید به این امر جامه عمل بپوشاند.

رئیس  حیدری  خبری  نشست  این  ادامه  در 
این  به  اشاره  با  قزوین  استان  کشتی  هیئت 
روزهای خوب خود  از  استان  که کشتی  نکته 
فاصله زیادی گرفته است، توضیح داد: اصالح 
هیئت  هدف  استان  کشتی  زیرساخت های 
کشتی است و در راستای توجه ویژه فدراسیون 
قزوین  استان  کشتی  هیئت  پایه،  رده های  به 
نیز در برنامه ریزی های کالن کشتی در استان 
رده  به خصوص  پایه  رده های  به  ویژه ای  توجه 

سنی نوجوانان دارد.
وی با اشاره به این نکته که یکی از برنامه های 
هیئت کشتی برای رده های پایه برگزاری طرح 
استعدادیابی رده های سنی نونهاالن و نوجوانان 
مسابقات  برگزاری  داد:  ادامه  بود،  مدارس  در 
کشتی بین آموزشگاه های استان یکی دیگر از 
 10 از  بعد  که  است  کشتی  هیئت  برنامه های 
سال با حضور 300 نفر کشتی گیر در رده های 
سنی نونهاالن و نوجوانان در استان برگزار شد.
مسابقات  این  در  اینکه  به  اشاره  با  حیدری 
حدود 21 نفر نخبه و استعداد از طرف کمیته 
فنی این مسابقات که پیشکسوتان استان آن را 
اضافه کرد:  تشکیل می دادند شناسایی شدند، 
برای ایجاد انگیزه در بین این نوجوانان مقدمات 
برگزاری اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان 
را در قزوین فراهم کردیم که هم اکنون در خانه 

کشتی در حال پیگیری است.
از  نوجوانان  آزاد  کشتی  ملی  تیم  اردوی   
و  آغاز شد  قزوین  میزبانی  به  اسفندماه  هفتم 
تا پانزدهم اسفند در خانه کشتی ادامه خواهد 

داشت.
بر اساس این گزارش، در این اردو ۴2 ورزشکار 
در 10 وزن مختلف از استان های کشور حضور 

دارند.

غالمرضا محمدی: 

نونهاالن و نوجوانان برگ برنده کشتی ایران هستند

نفره  هفت  راگبی  مسابقات 
دوحه  در  که  آسیا  رنکینگ 
با  شد  پیگیری  قطر  مرکز 
قهرمانی فیلیپین و کسب مقام 
خاتمه  ایران  ملی  تیم  ششمی 

یافت.
های  رقابت  روز  آخرین  در 
راگبی  تیم   ملی  آسیا،   راگبی 
هفت نفره ایران ابتدا مقابل تیم 
قدر فیلیپین تن به شکست داد، 
اما در دیدار بعدی برابر هند با 

حساب 17 بر پنج به برتری دست یافت .
در آخرین دیدار ، تیم   ملی ایران مقابل قطر 
با نتیجه  22 بر 10 تن به شکست  ایستاد و 

داد و در نهایت به مقام ششم رضایت داد.
در بازی فینال تیم فیلیپین موفق شد تایلند 

مقام  به  و  تسلیم کند  بر 5  با حساب ۴2  را 
نخست برسد.

به این ترتیب در پایان این مسابقات تیم های 
 ، امارات ، سنگاپور ، قطر   ، تایلند   ، فیلیپین 
و  بنگالدش  اردن،   ، پاکستان   ، هند   ، ایران 

نپال به عناوین اول تا یازدهم دست یافتند.

کسب عنوان ششمی آسیا توسط تیم ملی راگبی ایران

در  حضور  از  بانوان  برتر  بازان  شطرنج 
قهرمانی کشور که حکم انتخابی تیم   ملی 

را دارد انصراف دادند.
به  کشور  شطرنج  قهرمانی  رقابت های 
میزبانی تهران برگزار می شود. این رقابت ها 
حکم انتخابی  تیم   ملی را دارد. در بخش 
مردان احسان قائم مقامی، پرهام مقصودلو، 
امیررضا پور رمضانعلی، مسعود مصدق پور، 
طباطبایی،  امین  محمد  سید  ایدنی،  پویا 

ارین  درینی،  پوریا  زنگنه،  لرپری  شاهین 
باقری،  مازیار  موسوی،  سیدخلیل  غالمی، 
در  حاضر  بازیکن  دوازده  فیروزجا  علیرضا 

رقابت ها هستند.
اما  در بخش زنان تنها هفت بازیکن در رقابت 
ها حاضر هستند و هر پنج بازیکن تیم ایران 
در المپیاد از حضور در رقابت ها انصراف دادند. 

میترا  پورکاشیان،  آتوسا  الشریعه،  خادم  سارا 
علوی  و هما  فرد  پور، غزل حکیمی  حجازی 
در فینال قهرمانی کشور شرکت نخواهند کرد.
وصال حامدی نیا، محدثه علیجان زاده، طناز 
ازلی، مبینا علی نسب، سیده فاطمه ساداتی، 
شطرنج  هفت  اسدی  مطهره  کریمی،  یگانه 
بازی هستند که در رقابت های فینال قهرمانی 

کشور حضور دارند.

انصراف شطرنج بازان مطرح بانوان از حضور در قهرمانی کشور
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بازسازی تریلر حامل تجهیزات دکل 
106 توسط کارکنان مدیریت ترابری و 

پشتیبانی تولید
سعیدوحیدی فر-اهواز:به همت کارکنان مدیریت 
ترابری و پشتیبانی تولید، تریلر و فلور دکل حفاري 

106 پیراحفاري بازسازی و بهینه سازي شد.
 به گزارش روابط عمومي، این تریلر با انجام تغییرات 
در سیستم های تعلیق، ترمز، روشنایی و اکسل  ها 
انجام  آن  روي  بر  اصالحات الزم  و  بهینه سازی 

گردید.
با توجه به قدیمی بودن این تریلرها، عمر باالی 
و  العبور  صعب  جاده های  در  تردد  عملیاتی، 
کوهستانی، و ضعف های موجود در انواع سیستم-
های فنی فعلی، کارشناسان این مدیریت تصمیم به 
اصالح و بهینه سازی این دستگاه ها نموده تا ضمن 
باالبردن ضریب ایمنی از توقف های اضطراری نیز 

کاسته شود.
 از جمله تغییرات صورت گرفته در این خصوص می-
توان به اصالح و تقویت سیستم ترمز، تغییر سیستم 
تعلیق محور اول از فنر شمشی به بالنی، نصب لوله 
های سراسری در طول شاسی جهت حفاظت از 
لوله های باد و سیم های برق، تعویض ورق صفحه 
کینگ پین، طراحی و نصب حفاظ برای سیستم 
روشنایی، راه اندازی سیستم فرمان پذیری محورها، 
تغییر در پیچ های چرخ وکاسه نمدها و تعویض 

کلیه الستیک ها از نوع بایاس به رادیال اشاره نمود.

برگزاری سمینار آموزشی در شرکت 
گاز استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی 
سمینار آموزشی با مبانی و اصول پاسداشت طبیعت 
با حضور کارکنان شرکت گاز استان مرکزی در 

سالن اجتماعات این شرکت برگزار گردید. 
بر پایه این گزارش غالمعلی صیادی رییس اموراداری 
این  ازبرگزاری  هدف  مرکزی  استان  گاز  شرکت 
سمینار را آشنایی کارکنان بامبانی واصول طبیعت 
درجامعه دانست و در این خصوص گفت: آشنایی 
وآموزش کارکنان در حفظ و نگهداری جنگلها،مراتع 
و همچنین اثر سوء ریزگردها بر سالمت جامعه و 
قطع نمودن درختان که موجب فرسایش خاک و 
وقوع سیل در جامعه میگردد از جمله موارد مطرح 
شده در این سمینار آموزشی بوده که توسط اکبری 
رییس آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی در 
مرکزی صورت  استان  گاز  کارکنان شرکت  بین 
گرفت. این سمینار آموزشی در راستای تحقق سند 
راهبردی فیمابین شرکت گازاستان مرکزی واداره 
کل منابع طبیعی استان صورت گرفت وبا توجه به 
برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت امید است 
که در آینده برنامه هایی دراین خصوص اتخاذ و 

انجام پذیرد. 

زن ماهدشتی، همسر و فرزندان خود را به قتل رساند
دادستان کرج گفت: یک زن ماهدشتی به دلیل اختالالت روحی دو 

فرزند و همسرش را به قتل رسانده است.
حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز 
با اعالم وقوع سه فقره قتل عمدی در شهرستان کرج گفت: پس 
از گزارش مراجع انتظامی مبنی بر وقوع سه فقره قتل در یکی از 

مناطق ماهدشت، بازپرس کشیک قتل به محل اعزام شد.
وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد که قاتل زنی است که اقدام 

به قتل همسر و دو فرزند خود کرده است.
شاکرمی درباره انگیزه قاتل توضیح داد: وی در اظهارات اولیه خود 
اعالم کرد از دو ماه قبل متوجه شده به بیماری سرطان مبتالست و 
برای اینکه فرزندانش بعد از مرگ وی سرگردان نباشند نقشه قتل 

اعضای خانواده خود را طراحی و اجرا کرده است.
دو  به خرید  اقدام  برای عملی کردن طرح خود،  متهم  افزود:  وی 
به  آن  خوراندن  از  پس  و  کرده  داروخانه  از  قرص خواب آور  بسته 

قربانیان، با ضربات چاقو آن ها را به قتل رسانده است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز همچنین گفت که بر 
اساس بررسی های انجام شده قاتل دارای مشکالت روحی و روانی و 
افسردگی شدید بوده و پرونده وی جهت بررسی بیشتر به پزشکی 
قانونی کرج ارجاع شده تا در خصوص جنون و اختالالت روانی وی 

که منجر به ارتکاب این جنایت هولناک شده اظهار نظر کند.

خلع ید بیش از 171 هکتار اراضی ملی
  در غرب مازندران

هکتار   171 از  بیش  گفت:  مازندران  غرب  طبیعی  منابع  مدیرکل 
اراضی ملی در غرب مازندران با حکم قضایی خلع ید شد.

که  رسانه  اصحاب  با  نشست خبری  در   موسوی  اهلل  وجیه  سید  
به مناسبت هفته منابع طبیعی در سالن کنفرانس اداره کل منابع 
طبیعی مازندران نوشهر برگزار شد، با اشاره به تاکیدات امام راحل 
و مقام معظم رهبری در اهمیت جنگل و حفظ و صیانت از منابع 
طبیعی، اظهار کرد: شعار امسال هفته منابع طبیعی »همیار طبیعت 
باشیم« است که در این راستا برنامه های مختلفی تدارک دیده شده 

است و نیازمند همکاری همه مردم و دستگاه ها هستیم.
وی از توزیع 300 هزار اصله نهال رایگان در هفته منابع طبیعی در 
حوزه این اداره کل خبر داد و گفت: میزان جنگل تولید در حوزه 
هکتار، حفاظتی 56  و ۸۸5  هزار  نوشهر 162  مازندران  اداره کل 
هزار و 3۸3 هکتار و مخروبه 93 هزار و 973 هکتار است که برای 

مدیریت جنگل ها 12 شرکت دولتی و خصوصی همکاری دارند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشهر به مهم ترین 
پروژه های این اداره کل اشاره کرد و افزود: اخذ سند اراضی ملی 
و دولتی، ساماندهی جنگل نشینان و خروج دام از جنگل، احیا و 
از جنگلکاری سنوات قبل  نهال، مراقبت  تولید  بازسازی جنگل ها، 
ها  انفال، جنگل  از  اصولی  حفاظت  آبخیزداری،  عملیات  جدید،  و 
و مراتع با نصب نشانه های بنچ مارک، مقابله با آفات، بیماری ها و 

امراض درختان جنگلی است.
نهال در سال  به تولید یک میلیون و 700 اصله  با اشاره  موسوی 
9۴ و 95 با کمک مجریان طرح، تصریح کرد: مجموع نهالکاری تا 
قبل از انقالب 9 هزار و 91۸ هکتار بود و بعد از انقالب ۴5 هزار و 
36۸ هکتار نهالکاری شد و در مجموعه کل جنگلکاری به 55 هزار 

و 2۸6 هکتار رسیده است.

خبر خبر

استاندار چهارمحال و بختیاري گفت: کمیته نظارت و 
بازرسي ادواري ساختمان هاي عمومي در چهارمحال 

و بختیاري تشکیل و فعال شود.
جمعي  با  نشست  در  دشتکي  سلیماني  قاسم 
ساختمان  مهندسي  نظام  سازمان  مهندسان  از 
چهارمحال و بختیاري تأکید کرد: کارشناسان اداره 
کل راه و شهرسازي ، شهرداري شهرکرد و سازمان 
نظام مهندسي ساختمان استان کمیته ایي براي 
نظارت بر روي ساختمان هاي عمومي تشکیل دهند 
و در این زمینه فعال شوند. وي اجراي طرح مجري 
ذیصالح را بسیار مطلوب دانست و افزود: اجراي این 
طرح مي تواند بسیاري از مهندسان جوان بیکار در 
چهارمحال و بختیاري را مشغول به کار کند. سلیماني 
دشتکي تصریح کرد: طراحي و نظارت بر ساخت و 
و  چهارمحال  در  غیردولتي  هاي  ساختمان  ساز 
بختیاري مانند بانک هاي خصوصي باید با سازمان 
بیان  وي  باشد.  استان  ساختمان  مهندسي  نظام 
داشت: براساس گزارش سازمان بازرسي چهارمحال 
و بختیاري پروژه برج هاي دوقلو شهرکرد با هزینه 
هاي باالیي احداث شده است. استاندار چهارمحال 
و بختیاري اضافه کرد: براساس همین گزارش سازه 
هاي پروژه برج هاي دوقلو شهرکرد استحکام چنداني 

شهرداري  بازرسي ،  سازمان  است  الزم  و  نداشته 
شهرکرد، اداره کل راه و شهرسازي و سازمان نظام 
مهندسي ساختمان با تشکیل کمیته اي تخصصي 
وضعیت این پروژه را بررسي کنند. وي تفکر و ایده 
را مطلوب  دوقلو شهرکرد  هاي  برج  پروژه  اجراي 
دانست و عنوان داشت: در شیوه اجراي این پروژه 
اشکاالتي مانند مشخص نشدن میزان استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصي و هدایت مباحث آن به 
سمت و سوي سیاسي وجود دارد. سلیماني دشتکي 
به ضرورت تسریع در تکمیل و بهره برداري از طرح 

انتقال آب بن - بروجن در چهارمحال و بختیاري 
اشاره و اظهار کرد: با اجراي این پروژه ۴60 هزار نفر 
از مردم استان از آب آشامیدني سالم و بهداشتي بهره 
مند مي شوند. وي ادامه داد: با تالش هاي صورت 
گرفته از سوي مدیریت ارشد استان این پروژه امسال 
استاندار  دارد.  اعتبار  ریال  میلیارد  و 930  یکهزار 
یازدهم  دولت  کرد:  بیان  بختیاري  و  چهارمحال 
براي رفع بسیاري مشکالت مناطق مختلف کشور، 
استان و شهرکرد تالش هاي زیادي انجام داد. وي 
یادآور شد: بازگشایي امتداد بلوار آیت اهلل کاشاني، 

احداث کمربندي شریق و شمال، ادامه کمربندي 
جنوب، عقب نشیني خیابان ملت، عقب نشیني دیوار 
دانشگاه، آغاز عملیات اجرایي مجتمع فنآوران دو و 
رفع مشکالت زمین خوار و بار فروشان از مهمترین 
اقدامات مدیریت ارشد چهعارمحال و بختیاري در 
شود.  مي  محسوب  یازدهم  دولت  فعالیت  مدت 
پوشش  افزایش  کرد:  عنوان  دشتکي  سلیماني 
درصد  از ۸3.5  بختیاري  و  چهارمحال  گازرساني 
به 9۴.5 درصد، زیرسازي و آسفالت یک میلیون 
ارتقاي  روستایي،  معابر  از  مربع  متر  هزار  و 500 
جاده ها، تحول در حوزه سالمت، افزایش اشتغال، 
کاهش نرخ بیکاري، رونق اقتصادي، بهبود شاخص 
هاي توسعه اي در زمینه هاي فرهنگي، سیاسي، 
از دیگر فعالیت هاي دولت  اقتصادي  اجتماعي و 
نظام  سازمان  رئیس  است.  استان  این  در  یازدهم 
مهندسي چهارمحال و بختیاري نیز گفت: تبدیل 
تهدید به فرصت از مهمترین برنامه هاي اولویت 
دار جامعه مهندسي کشور و استان است. سیامک 
مشرف دهکردي عمر مفید ساختمان در ایران را 
از  بیش  توجه  کرد:  و خاطرنشان  اعالم  30 سال 
حد به مسایل سیاسي مشکالتي را در خصوص رفع 
مشکالت ساختمان ها در کشور به وجود آورده است. 

استاندار چهارمحال و بختیاری:

کمیته بازرسي ادواري ساختمان ها در چهارمحال و بختیاري تشکیل شود

آگهی ابالغ رای
به  بدینوسیله  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   72 ماده  اجرای  در 
خانم نرگس مومن رومیانی فرزند عیسی شماره شناسنامه 124 

صادره از کرج ابالغ می گردد.
نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  کارمندان  اداری 
قابل  رای  طی  و  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  البرز  درمانی 
پژوهش شماره 186 مورخ 95/11/02 محکوم به )انفصال موقت 
به مدت شش ماه( محکوم شده اید الزم است ظرف مدت یک 
بلوار طالقانی  نشانی: کرج-  به  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  ماه 
دانشگاه  اداری-  شهرک  طالقانی  میدان  از  باالتر  شمالی 
البرز- هیات بدوی  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان جهت رویت رای مذکور 
مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  نمایید.  مراجعه 
هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود و برابر صدور حکم 

مربوطه اقدام خواهد شد. 51972 م/الف
رییس هیات     

 اجرائیه 
مشخصات محکوم له:بانک قوامین 

مشخصات محکوم علیه:1.مهدی آرمیده 2.حسن آرمیده 3.سرور صالح آبادی 
دادنامه شماره 93615100623 مورخ 93/7/12 شورای حل  به:بموجب  محکوم 
اختالف 33 حوزه 6151 که وفق دادنامه شماره 93615100623 قطعیت حاصل 
و  خواسته  اصل  ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به  علیه  است.محکوم  کرده 
در حق محکوم  زمان وصول  تا  دادرسی  های  هزینه  کلیه  و  تاخیرتادیه  خسارت 
له و نیم عشر دولتی که در حق دولت که توسط اجرای احکام محاسبه میگردد 

محکوم گردیده است.
110/147255 قاضی شورا مجتمع شماره 33 شهرستان تهران 

 حصروراثت
شرح  به   56615 شناسنامه  شماره  به  نوراله  فرزند  نقدعلی  اکبر  آقای  خواهان   
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 95099۸03۴0700۴57 از این شورای 
حل اختالف مجتمع شماره 25 تهران درخواست گواهی حصر وراثت متوفی خاتون 
سلطان محمدی نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان خاتون فرزند ذبیح 
اله به شماره شناسنامه ۴12 در مورخه 139۴/7/23 در اقامتگاه دائمی خود تهران 

بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به :
1.آقای اصغر نوری نکو به شماره شناسنامه 12۴۴ فرزند ذکور متوفی
2. آقای اکبر نقدعلی به شماره شناسنامه 56615 فرزند ذکور متوفی
3. آقای حسن نقدعلی به شماره شناسنامه 916 فرزند ذکور متوفی

۴. آقای جواد نقدعلی به شماره شناسنامه 15290 فرزند ذکور متوفی
5.خانم زینب نقدعلی به شماره شناسنامه 12۴1 فرزند اناث متوفی

تا  نوبت آگهی می گردد  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک  با  اینک 
چناچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

110/147247 دبیر شعبه 2407 مجتمع شماره بیست و پنج شورای حل اختالف شهر تهران

 اجرائیه 
مشخصات محکوم له:بانک قوامین 

مشخصات محکوم علیه:1.میترا صدری 2.سمیه نجفی 3.فاطمه حاجی علی قندی 
 93/9/23 مورخ   93099716151007001 شماره  دادنامه  به:بموجب  محکوم 
علیه  است.محکوم  کرده  حاصل  قطعیت   6151 حوزه   33 اختالف  حل  شورای 
محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و خسارت 
تاخیرتادیه تا زمان وصول کلیه هزینه های دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر 

دولتی که در حق دادگستری که توسط اجرای احکام محاسبه میگردد.
110/147253 قاضی شعبه 6151 شورا مجتمع شماره 33 شهرستان تهران 

 اجرائیه 
مشخصات محکوم له:بانک قوامین 

مشخصات محکوم علیه:1.حامد معصوم شاهی 2.علی عباسی 3.محمد جواد کاشانی  
حل  شورای   139۴/2/21 مورخ   61510062 شماره  دادنامه  به:بموجب  محکوم 
اختالف 33 حوزه 6151 قطعیت حاصل کرده است.محکوم علیه به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال اصل خواسته و هزینه تاخیرتادیه و کلیه هزینه های دادرسی 
تا زمان وصول و نیم عشر دولتی که در حق محکوم علیه و کاخ دادگستری که 

توسط اجرای احکام محاسبه میگردد محکوم گردیده است.
110/147246 قاضی شعبه 6151 مجتمع شماره 33 شهرستان تهران 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه5۴9 و رای شماره1265۸ مورخه 
95/10/7 به تقاضای آقای کرمعلی فرامرزی فرزند شیخ علی نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 1۴2/70  متر مربع مجزی شده از پالک  10 فرعی از 
اولیه  از مالکیت مالک  آباد خروجی  3/1 اصلی واقع در بخش ۴ شهرستان خرم 
12512مورخه  شماره  رای  کالسه551و  پرونده   -2 فرهمند  عبدالرضا  )رسمی( 
ششدانگ  به  نسبت  امیر  فرزند  حسنوند  شنبه  یک  آقای  تقاضای  به   95/10/5
یکباب عمارت به مساحت 117/۸2 متر مربع مجزی شده از پالک  2۴ فرعی از 
2091اصلی واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی(  محمد حسین والیزاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
نوبت  فاقد سند رسمی دو  اراضی و ساختمان های  تکلیف  تعیین  قانون  ماده 3 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1۴6۸5
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/16 

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره   رای  و   1۸5 کالسه  1-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
13266مورخه 95/10/1۴ به تقاضای آقای سعید بیرانوند فرزند ایمانی  نسبت به  
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 117/50 متر مربع مجزی شده از پالک  3۸ 
اصلی واقع در بخش 2 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
آقای روح اله ماسوری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1۴6۸2
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/16
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  و   1375 کالسه  1-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
132۸1مورخه 95/10/2  به تقاضای آقای سجاد کوگانی فرزند علی محمد نسبت 
به ششدانگ  یکباب عمارت به مساحت 102/۴9 متر مربع مجزی شده از پالک  
3۴ فرعی 1 اصلی واقع در بخش دو  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  نورایی رسیدگی  اله  روح  آقای  )رسمی(  اولیه 
اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1۴679 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/1   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/16 

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
 آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
 1291۸ شماره   رای  ۸1۸و  کالسه  1-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
به  نسبت  اله  صحبت  فرزند  ارزاقی  منصور  آقای  تقاضای  به   95/10/11 مورخه 
پالک   از  شده  مجزی  مربع  متر   15۸/۴0 مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ 
160۸ فرعی از 5/1 اصلی واقع در بخش ۴شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( آقای فرخ حیدری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در 
اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1۴6۸0
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/16 
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
رای شماره 11531مورخه95/9/16   بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 117و  آباد  خرم 
به تقاضای آقای حبیب اله احمدی فرد فرزند احمد علی نسبت به ششدانگ یکباب 
مرغداری به مساحت 12000متر مربع مجزی شده از پالک  7۴ اصلی واقع در بخش 
9شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی(حبیب اله احمدی فرد 
.رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی 
موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می 
باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/1  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/16 

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

ابالغ وقت رسیدگی 
نظر به اینکه خواهان آقای سید مجید حسینی با وکالت حمید رضا حسن زاده 
به طرفیت 1- عباس اسدی سمسکنده 2-  به خواسته مطالبه وجه  دادخواستی 
قانونی  مقدمات  انجام  از  نموده که پس  تسلیم  این شعبه  در  آبادی  مجید کریم 
به کالسه 3/1039/95 ثبت و برای مورخه 96/2/2 ساعت 10 صبح تعیین وقت 
گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مراتب  یک نوبت بوسیله یکی ار روزنامه های کثیر 
االنتشارآگهی و اعالم میگردد تا خوانده بعد از ازاطالع وفت دادرسی ضمن حضور 
در شعبه سوم شورای حل اختالف بابل حاضر و قبل از  آن جهت در یافت نسخه 
بابل  اختالف  حل  شورای  سوم  شعبه  دفتر  به  را  آن  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 
مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و 

اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه 3 شورای حل اختالف  شهر ستان بابل 

آگهی حصر وراثت
درخواستی  دزفول  از  بشناسنامه210صادره  پدر صفرعلی  نام  نعمانی  بهزاد  آقای 
که1۴26/1/95ح  داده  توضیح  و  تقدیم  وراثت  حصر  گواهی  صدور  بخواسته 
مرحوم صفر علی نعمانی بشناسنامه 11133صادره دزفول در تاریخ ۸3/9/29در 
نعمانی  باال2-عطااله  از  اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتنداز 1-متقاضی  دزفول 
13۴5تهران)پسران  بشناسنامه  نعمانی  بهروز   -3 بشناسنامه111اندیمشک 
بشناسنامه  نعمانی  بشناسنامه190اندیمشک5-پروانه  نعمانی  متوفی(۴-زهره 
بشناسنامه  نعمانی  512دزفول7-مرجان  بشناسنامه  نعمانی  591دزفول6-مهری 
7۸3دزفول ۸-پریسا نعمانی بشناسنامه 712دزفول 9-مژگان نعمانی بشناسنامه 
بشناسنامه39621دزفول)زوجه  صیاد  نظری  متوفی(10-ثریا  3۴۸دزفول)دختران 
باانجام  شد.اینک  ثبت  شورا  در  1۴26/1/95ح  کالسه  غیر.پرونده  ال  متوفی(و 
اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا 
تاریخ  بعدازاین  نامه بجزسری ورسمی که  تقدیم داردواالگواهی صادرو هروصیت 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم دادگاه عمومی دزفول-محمدرضاعبدی دزفولی

آگهی 
در خصوص دادخواست آقای رحمان آسمار بطرفیت خوانده فریده ستاری دانش 
فرزند ستار مبنی بر جلب ثالث و مطالبه خسارت در این شعبه مطرح نموده در 
دست رسیدگی می باشد مقتضی است بر حسب ماده 3۴6 ق . آ. د دادگاه های 
عمومی و انقالب درامور مدنی و به تجویز ماده 73 ق . آ. ددادگاه های عمومی و 
انقالب در  امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی 
شود تا خوانده فریده ستاری دانش در مورخه 96/1/1۴ ساعت 9 صبح در شعبه 

دوم شورای حل اختالف بندپی شرقی حضور یابند 
دبیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف بندپی شرقی قلی زاده پاشا 

اصفهان:  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از کاهش 
صادرات برای تأمین نیاز بازار داخلی تا حدود 300 

هزار تن خبر داد.
تالش  مبارکه  فوالد  اینکه  بیان  با  بهرام سبحانی 
می کند تا جای ممکن بازار داخلی را تأمین کند، 
گفت: فوالد مبارکه بر اساس جلسه مشترکی که 
وزارت  و  پروفیل  و  لوله  تولیدکنندگان  انجمن  با 
صنعت، معدن و تجارت داشت، تعهد کرد تا یک 
میلیون تن خوراک صنایع لوله و پروفیل را تأمین 
کند و بر همین اساس هم پیش رفت تا جایی که 
رقم  از  بیش  بهمن ماه 20 درصد  انتهای  تا  حتی 
تعهد یعنی یک میلیون و 200 هزار تن ورق فوالدی 

را به صنایع لوله و پروفیل تحویل داده است.
اولین  بازار داخلی  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
اولویت فوالد مبارکه است، عنوان کرد: از آنجا که 
بازار  به  نسبت  داخلی  بازار  نیاز  تأمین  ما  ترجیح 
خارجی است، از مقدار صادرات خود کم کرده ایم تا 
این اتفاق محقق شود؛ به طوری که با وجود صادرات 
1.۸ میلیون تنی در سال گذشته، امسال صادرات را 
به 1.5 میلیون تن رساندیم و توانستیم نسبت به 
سال گذشته ۴0 درصد بیشتر نیاز به بازار داخلی را 
تأمین کنیم. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان 

اینکه نیازی که بازار به مواد اولیه فوالدی دارد و آن 
بیش از توان تولیدی فوالد مبارکه است، به معنای 
کم کاری ما نیست، اظهار کرد: فوالد مبارکه با تمام 
توان تولید می کند اما اگر بازار بیش از توان تولیدی 
مبارکه نیاز دارد این به معنای پویایی بیشتر و رونق 
صنعت ایران است، نه کم کاری فوالد مبارکه که ما 

از این بابت خوشحال هستیم.
وی افزود: این طبیعی است که نیاز بیش از تولید 
داخلی باید از طریق واردات تأمین شود اما عده ای 
انتظار دارند که به خاطر نیاز به واردات باید تعرفه ها 
حذف شود در صورتی که در همه جای که خودشان 
تولیدکننده هستند، بر این واردات مقدار مورد نیاز 
در بازار تعرفه ها را وضع می کنند تا باالنس قیمت 
محصوالت وارداتی نسبت به محصوالت تولید داخل 
ایجاد شود و مشکلی در بازار به وجود نیاید. سبحانی 
با اشاره به آمار تولید فوالد در سال جاری گفت: 
تاکنون حدود پنج میلیون و 750 هزار تن فوالد 
در واحدهای فوالدی سبا، هرمزگان و مبارکه تولید 
شده است و تقریباً همه ورق های مورد نیاز صنایع 
مختلف داخلی با استانداردهای مختلف به جز ورق 
ضد زنگ با سرمایه گذاری  که انجام شده است، تولید 

می شود.

بازار داخلی اولین اولویت فوالد مبارکه

و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
آزادسازی  از  گیالن  آبخیزداری 
بیش از 95 درصد از عرصه های 
سواحل  طول  در  طبیعی  منابع 
استان  گفت:  و  داد  خبر  گیالن 
گیالن در زمینه آزادسازی حریم 
استان های  به سایر  دریا نسبت 
شمالی وضعیت مطلوب تری دارد. 
همایش  در  زارع  داود  مهندس 
به  که  باشیم«  طبیعت  »همیار 
آغاز  و  درختکاری  روز  مناسبت 
هفته منابع طبیعی در دانشکده 

کشاورزی دانشگاه گیالن برگزار شد، با اشاره 
به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه 
فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی 
تبدیل شود، اظهار کرد: نهادینه شدن این 
فرهنگ از وارد شدن خسارت به عرصه های 

منابع طبیعی جلوگیری می کند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گیالن بر لزوم حفاظت و صیانت از انفال الهی 
تاکید کرد و افزود: بنا بر آیات شریفه سوره 

انفال، منابع طبیعی متعلق به امام زمان)عج( 
است و ما سربازان انفال هستیم لذا همه مردم 
باید  طبیعی  منابع  از  حفاظت  راستای  در 
کوشا باشند تا بتوانیم این امانت را به نسل 
های آینده بسپاریم. وی از آزادسازی بیش 
از 95 درصد از عرصه های منابع طبیعی در 
طول سواحل گیالن خبر داد و گفت: استان 
گیالن در زمینه آزادسازی حریم دریا نسبت 
به سایر استان های شمالی وضعیت مطلوب 

تری دارد.

آزادسازی ۹5 درصد از عرصه های منابع طبیعی 
در سواحل گیالن



شهرستان هادوشنبه 16 اسفند 1395                                                                                                                                                                                                     شماره ۹3436

بازدید اعضای نظام مهندسی از  احداث 
شرکت برق منطقه ای خوزستان

سعیدوحیدی فر- اهواز؛ تعداد 30 نفر از اعضای 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان 
که به عنوان ناظر پروژه ها در بخش ساختمان 
هستند از  ساختمان در حال  احداث شرکت برق 
روند  بازدید  و در جریان  منطقه ای خوزستان 

اجرایی مراحل مختلف پروژه قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
مجری  لیموچی  رضا  بازدید  این  در  خوزستان، 
خصوص  در  توضیحاتی  ها  پست  ساختمانی 
مختلف  مراحل  و  شرکت  ساختمان  وضعیت 

اجرایی آن به بازدید کنندگان ارایه داد.
در ادامه، اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان  
پروژه  های  قسمت  همه  از  خوزستان   استان 
بازدید و پیشنهاد کردند کارهایی انجام شده در 
این ساختمان  به عنوان الگویی برای سازمان های 

دیگر باشد.
شایان ذکر است، ساختمان شرکت برق منطقه ای 
خوزستان در سه بلوک اداری، آمفی تاتر، پارکینگ 
طبقاتی و پست برق در زمینی به مساحت چهار 

هکتار در حال احداث می باشد.

اختصاص 1336 کالس برای اسکان 
 مسافران نوروزی در کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه  استان  وپرورش  آموزش  مدیرکل 
اسکان  برای  گفت:1336کالس  وبویراحمد 

مسافران نوروزی در این استان اختصاص یافت.
هادی زارع پور در نشست هماهنگی ستاد اسکان 
نوروزی افزود: این تعداد در قالب 170مدرسه در 
مسافران  پذیرای  استان  منطقه  و  13شهرستان 

نوروزی است . 
تا  از 30اسفند  مسافران  پذیرش  کرد:  بیان  وی 
12 فروردین 96 در 12 پایگاه در مرکز استان، 

شهرستانها و مناطق است . 
کهگیلویه  استان  وپرورش  آموزش  مدیرکل 
به  توجه  با  کرد: کالسها  وبویراحمد خاطرنشان 
یافته و در سه بخش ویژه و  امکانات اختصاص 
درجه های الف و ب آماده اسکان مسافران نوروزی 

است . 
اینترنتی  نویسی  نام  کرد:  تصریح  پور  زارع 
تا22اسفند از طریق سایت اسکان فرهنگیان انجام 

می شود . 
وی ادامه داد: این ستاد در یاسوج در جاده آبشار، 
جنب امام زاده عبداهلل، مدرسه نمونه توحیدی و 
ستاد مرکزی استان در ساختمان شماره 5 اداره 

کل آموش وپرورش در میدان معلم واقع است . 
کهگیلویه  استان  وپرورش  آموزش  مدیرکل 
وبویراحمد اضافه کرد: تلفن تماس ستاد مرکزی 
برای تمامی فرهنگیان3322073۴ - 07۴است.

حمایت از 218 خانواده زندانی  نیازمند در اردبیل  
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت:  21۸ خانواده زندانیان نیازمند 

تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان استان اردبیل قرار دارند
حجت االسالم قاصدی در جلسه انجمن حمایت از زندانیان اردبیل با  
اشاره به اینکه 21۸ خانواده زندانیان نیازمند تحت پوشش این انجمن قرار 
دارند که در این خانواده ها 300 دانش آموز و دانشجو هزینه های تحصیلی 
خود را از این انجمن دریافت می کنند، افزود: در تالش هستیم با شناسایی 
خانواده های نیازمند زندانیان در کل استان اردبیل خانواده های بیشتری را 

تحت پوشش و حمایت خود قرار دهیم.
 وی بیان کرد:  بخشی از زندانیان خانواده های بی بضاعت و نیازمندی 
دارند که به دلیل اینکه سرپرست این خانواده ها در زندان هستند واقعا با 
مشکالت مالی بسیاری مواجه می شوند و انجمن حمایت از زندانیان باید 

در جهت رفع این مشکالت خانواده ها گام هایی را بردارد
 وی در ادامه افزود: در جهت تامین منابع مالی این کمک ها از سوی 
خیرین استان اردبیل مساعدت هایی انجام گرفته و باقی هزینه ها از سوی 
بودجه مرکزی این انجمن تامین خواهد شد و سبدهای کاالیی را به 

مناسبت عید نوروز در بین این خانواده ها توزیع خواهیم کرد.
 در پایان این جلسه مصوب شد کیوسک های امانت داری در ورودی تمامی 
مراکز قضایی استان ایجاد شود که درآمد حاصل از این کیوسک های 
امانتداری در اختیار انجمن حمایت از زندانیان قرار بگیرد تا بخشی از نیاز 

خانواده های بی بضاعت زندانیان را تامین کند.

ایالم به مرکز اورژانس هوایی متصل می شود
مشاور وزیر و معاون فنی و برنامه ریزی معاونت درمان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی از اتصال استان ایالم به مرکز اورژانس هوایی 

کشور خبر داد.
مشاور وزیر بهداشت: ایالم به مرکز اورژانس هوایی متصل می شود

دکتر علی ماهر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: پیش 
بینی های الزم برای راه اندازی این مرکز در استان ایالم صورت گرفته 
و تا پایان فروردین 96 دانشگاه علوم پزشکی می تواند این خدمت را به 

شهرستان های مختلف ارائه دهد.
وی افزود: با راه اندازی مرکز اورژانس هوایی در ایالم نیاز شهرستان های 
دهگانه این استان از جمله بدره برای انتقال بیمارانی که نیاز به ارجاع 

سریع به بیمارستان های تخصصی دارند، بر طرف می شود.
نماینده ویژه وزیر بهداشت برای پیگیری مشکالت بهداشتی و درمانی 
شهرستان بدره با اشاره به بازدید خود از شبکه بهداشت و درمان این 
این  مردم  یادآور شد: مهمترین خواسته  مردم  و مطالبات  شهرستان 
شهرستان تجهیز مرکز بهداشتی درمانی به دستگاه رادیولوژی دیجیتال 
بود که مورد موافقت قرار گرفت و در کوتاهترین زمان ممکن این دستگاه 

تامین و در این مرکز نصب و راه اندازی می شود.
دکتر ماهر تاکید کرد: ساماندهی مرکز فوریت های پزشکی نیز از دیگر 
درخواست های مردم بدره است که با وجود آنکه از نظر داشتن آمبوالنس 
و امکانات وضعیت مناسبی دارد ولی نیاز به نیروی انسانی در این مرکز 
احساس می شود که امیدواریم بتوانیم در اولین فرصت نسبت به جذب 

نیرو برای این مرکز اقدام کنیم.
این  به گفته وی، مرکز تسهیالت زایمان بدره که در مرکز بهداشت 
شهرستان قرار دارد نیز اکنون آماده افتتاح است و تا قبل از آغاز سال 

جدید مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مشاور وزیر و معاون فنی و برنامه ریزی معاونت درمان وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی گفت: یکی دیگر از مطالبات مردم بدره استقرار 
پزشکان مختصص در مرکز بهداشتی، درمانی این شهرستان است که 
بدلیل نزدیکی به دره شهر و وجود مرکز تخصصی در این شهرستان، 
هماهنگی برای حضور پزشکان متخصص در مرکز بهداشتی بدره انجام 

شد.

خبر خبر

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران 
گفت: مازندران رتبه نخست تخلفات ساختمانی در 

کشور را دارد.
مهران فرصت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
مقررات ملی ساختمان در سال 7۴ تدوین و در 
مقررات  این  اظهار کرد:  سال 75 عملیاتی شد، 
22مبحث دارد که 3 مبحث جدید در حوزه های 
ترافیک، شهرسازی و نقشه برداری به آن اضافه 
مهندسی  نظام  فرصت گفت: سازمان  می شود. 
ساختمان این توانایی را ندارد که تمامی مباحث 
22 گانه مقررات ملی ساختمان را اجرایی کند و 

نیازمند همراهی دولتی است.
وی با بیان اینکه اگر به دنبال اجرای شعار ساخت 
مهندسی ساختمان هستیم باید مقبولیت عمومی 
را به وجود آوریم، اظهار کرد: شاهد کاهش رعایت 
مقررات ملی ساختمان توسط بهره برداران هستیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران 
و 22  مباحث 19، 21  اجرای  در  کرد:  تصریح 

سازی  کیفی  بر  عالوه  ساختمان  ملی  مقررات 
صنعت  شاغالن  بیکاری  عدم  شاهد  ساختمان، 
هیئت  تمرکز  فرصت  بود.  خواهیم  ساختمان 
رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران 
را بر اجرای درست مباحث مقررات ملی ساختمان 
دانست و تاکید کرد: وقتی قانون نظام مهندسی 

ساختمان در سال 7۴ تصویب می شود و شرط 
ایجاد سازمان استانی را وجود 50 مهندس در نظر 
می گیرند، این نشان می دهد چنین قانونی برای 
دارای نقص های  با 32 هزار مهندس  سال 95 

زیادی خواهد بود.
وی افزود: این قانون نمی تواند جامعیت کاملی 

داشته باشد و ضعف های قانونی در اجرای مقررات 
ملی ساختمان امری بدیهی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران 
بومی سازی مقررات ساختمان را در حد یک شعار 
دانست و تاکید کرد: قبال پژوهشی با موضوع آسیب 
توسط  مازندران  معاصر  ساز  و  ساخت  شناسی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام شد 
اما به پیشنهاد های ما در حوزه بومی سازی شدن 

مقررات ملی ساختمان توجهی نشده است.
وی با بیان اینکه مازندران رتبه اول را در تخلفات 
ساخت ساختمان دارد ، اظهار کرد: نفع ساخت و 
ساز به جیب مرجع صادرکننده پروانه و بهره بردار 
می رود اما کمترین منفعت با بیشترین مسئولیت 

نصیب مهندس ناظر می شود.
نظام مهندسی ساختمان  افزود: سازمان  فرصت 
مازندران نقش اجرایی ندارد و نمی تواند سیاست 
گذار ساخت و ساز، بافت شهری و بافت فرسوده 

باشد.

مازندران رتبه نخست تخلفات ساختمانی در کشور

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین وانت نیسان مدل 13۸5 و شماره شهربانی ۸2-
579ص۴3 شماره موتور 329331 و شماره شاسی J015197 به نام سید میالد 

میررجبی درزی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

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

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

فاقد سند رسمي
اول/دوم  هیات   95/10/11 مورخ  شماره 13956033100900۴6۴7   راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
 1۸ شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  روستا  مهین  مصطفی  آقای/خانم  متقاضي 
کدملی ۴۸9932۸۴35 بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 132/60 
حیدرآباد  در  واقع  اصلی   -  152 از  فرعی   1290 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 
خریداری از مالک رسمی آقای حبیب کمال نژاد که سند مالکیت وی ذیل ثبت 
صفحه 2۸1 دفتر 1۴6 صادر و تسلیم گردیده و نیز انتقال ملک از وی به متقاضی 
به صورت مبایعه عادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 50973   م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/12/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/16
سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالك

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
سیده زهرا موسوی انیجدان  فرزند سید جمال     به شرح درخواست به کالسه 1/3۴6/95 
از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
داود داود زاده تهمتن فرزند رمضان  به ش ش ۴ صادره  از بابل   در تاریخ 95/12/۸  
اقامتگاه دائمی خودشهرستان بابل   بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-سعید داود زاده تهمتن با ش ش 2050۸77137متولد 1377پسر 
متوفی  2-فاطمه داود زاده تهمتن با ش ش 711006212متولد 13۸۴دختر متوفی  
3-سیده زهرا موسوی  زیسجدان با ش ش 206212۸1۴2متولد 135۴همسر متوفی 

۴-ام البنین حسین نژاد تهمتن با ش ش 20621۴5616متولد 1325مادر متوفی 
5-رمضان داود زاده تهمتن با ش ش 206۴۴9۸656متولد 1317پدر متوفی 

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

صادر خواهد شدم. الف 336
قاضی شعبه اول   شورای حل اختالف بندپی شرقی 

آگهی ابالغ
خواهان احمد احمدی فرزند غالمشاه با وکالت جواد مختاری دادخواستی به طرفیت 
فرزند  کبریا  نژاد  محمد  اکبر 2- جمشید  علی  فرزند  آیین  ابراهیم  خواندگان 1- 
محسن 3- مهدی بیات ۴- محمد اسماعیل نعمت الهی 5- اسماعیل رایانی فرزند 
مختار 6-مرتضی رایانی فرزند مختار 7- ابراهیم رایانی فرزند مختار ۸- هاجر رایانی 
فرزند مختار 9- بدری رایانی فرزند مختار 10- منیژه رایانی فرزند مختار 11- پروین 
رایانی فرزند مختار 12- نسرین رایانی فرزند مختار 13- خیری رایانی فرزند مختار به 
خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین به مساحت هزار متر مربع از پالک 
ثبتی 2۴75 بخش دو بوشهر کوی سرتل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بوشهر 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان بوشهر 
واقع در شهرستان بوشهر ارجاع و به کالسه 950263 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/02/12 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان ردیف 1و2 و ردیف 5 الی 13 به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
امور مدنی و دستور دادگاه  انقالب در  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 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 جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان بوشهر

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه ۸۴9 و رای شماره 9۸15مورخه 
95/۸/۴ به تقاضای آقای بختیار عباسی داربید فرزند علی مراد نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 7۴/56 متر مربع مجزی شده از پالک  2اصلی واقع در 
بخش ۴شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( عیسی پیرداده 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و 
سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن 
در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. ۴1۴732 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/16 
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
 13296 شماره  رای  و  کالسه65۴  1-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
مورخه 95/10/15 به تقاضای توکل عزیزی فرزند صید عباس نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 112متر مربع مجزی شده از پالک  37 اصلی واقع در 
بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای تقی میر 
دریکوندی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1۴6۸6 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/1  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/16 

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 29۴و رای شماره 13۴95 مورخه 
1395/10/19  به تقاضای علی جمعه زاده فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت  به مساحت 129/75 متر مربع مجزی شده از پالک  13 فرعی از 3/1  اصلی 
واقع در بخش ۴شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( رحیم 
قمری پور رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل 
ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر 
حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. ۴1۴6۸۴

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/1  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/16 
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  7۴1و  کالسه  1-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک  و 
بخش  علی  فرزند  فتحی  شهاب  آقای  تقاضای  به   95/10/20 1013561مورخه 
شده  مجزی  مربع  110/79متر  مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ  به  نسبت 
از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان  یک   بخش  در  واقع  اصلی    2209 پالک   از 
مالکیت مالک اولیه )رسمی( طیبه افتخاری 2- پرونده کالسه 7۴2و رای شماره 
بخش  علی  فرزند  فتحی  شهاب  آقای  تقاضای  به   95/10/20 1013555مورخه 
نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 79 متر مربع مجزی شده از پالک  
2209  اصلی واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی(صدیقه افتخاری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
نوبت  فاقد سند رسمی دو  اراضی و ساختمان های  تکلیف  تعیین  قانون  ماده 3 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1۴6۸3 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/16
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

آگهی ابالغ
 دادخواست تجدید نظر

 – صدوقی  باقر  محمد  سید  خواه:  نظر  تجدید   – ب   9۴0۸0۸ پرونده:  کالسه 
تجدید نظر خوانده: نتیرالسادات صدوقی- خواسته تجدید نظر خواهی از دادنامه: 
دادگاه   5 شعبه  به  خواهی  نظر  تجدید  دادخواست  خواه  نظر  تجدید   950211
نظر  تجدید  بودن  المکان  مجهول  علت  به  و  است  نموده  تقدیم  تهران  عمومی 
خوانده مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا تجدید 
نظر خوانده از تاریخ نشر ظرف ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست تجدید نظر خواهی و ضمائم را دریافت نموده تا 

نسبت به پاسخگوئی و تبادل لوایح اقدام نمایند.
110/148347 مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه عمومی تهران

حصروراثت
خواهان حصروراثت خانم نسرین قهوه چی منصور فرزند بیوک به شرح دادخواست 
این دادگاه درخواست  از  به کالسه 95099۸1050700۸30  تقدیمی ثبت شده 
در  حمیدطایفی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهی 
الفوت  حین  ورثه  و  گفته  حیات  بدرود   95/11/5 تاریخ  در  خود  دائمی  اقامتگاه 
 2۴25 شناسنامه  شماره  به  منصور  چی  قهوه  نسرین   -1 به:  است  منحصر  آن 
تاریخ تولد ۴2/12/20 صادره از تهران همسر متوفی 2- طاهره طایفی به شماره 
شناسنامه 5 تاریخ تولد 17/1/30 صادره از سراب مادر متوفی 3- نازنین طایفی 
به کدملی 0013۸953۸9 تاریخ تولد 70/7/10 صادره از تهران دختر متوفی ۴- 
المیرا طایفی به کدملی 0016۴19391 تاریخ تولد 72/۸/17 صادره از تهران دختر 
متوفی 5- المیرا طایفی به کدملی 00175۴0712 تاریخ تولد 73/9/6 صادره از 
تهران دختر متوفی . و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او می  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هرکس 
آگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
110/148340 دبیر شعبه 507 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف شهر تهران

حصروراثت
شرح  به  غالمرضا  فرزند  شهرستانی  نافعی  محمدرضا  آقای  حصروراثت  خواهان 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 95099۸1050700۸0۴ از این دادگاه 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا  درخواست گواهی حصروراثت 
نافعی شهرستانی در اقامتگاه دائمی خود در تاریخ 95/6/1۸ بدرود حیات گفته و 
ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1- محمدرضا نافعی شهرستانی به شماره 
شناسنامه 323۴2 تاریخ تولد 66/6/30 صادره از تهران پسر متوفی 2- احمدرضا 
تهران  از  تولد 31/1/13 صادره  تاریخ  به شماره شناسنامه 73  نافعی شهرستانی 
پسر متوفی 3- حمیدرضا نافعی شهرستانی به شماره شناسنامه 1۴17 تاریخ تولد 
35/۸/22 صادره از تهران پسر متوفی ۴- فاطمه نافعی شهرستانی به شماره کدملی 
0010660۴0  تاریخ تولد 6۸/۸/1 صادره از تهران دختر متوفی 5- طاهره نافعی 
شهرستانی نسبت با متوفی دختر  6- مریم نافعی شهرستانی نسبت با متوفی دختر 
7- معصومه نافعی شهرستانی نسبت با متوفی دختر ۸- آدینه مرادی به شماره 
از رامسر همسر دائمی متوفی. و  تاریخ تولد 1337/3/3 صادره  شناسنامه  3۴2 
را  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  ورثه دیگری  مرحوم 
باستناد ماده 361 قانون امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
110/148344 دبیر شعبه 507 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف شهر تهران

دادنامه
پرونده کالسه 95099۸023150053۴ شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
 –  9509970231501102 شماره  نهایی  تصمیم  تهران  محالتی  شهید  قضایی 
فرزند  بهرامی  محسن   -1 خواندگان:   – جمشید  فرزند  فوالدی  وحید  خواهان: 
عبدالمجید 2- لیزینگ رایان سایپا – خواسته: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- 

الزام به تنظیم سند خودرو
رای دادگاه

درخصوص دعوی اقای وحید فوالدی به طرفیت 1- محسن بهرامی 2- لیزینگ 
انتقال یک دستگاه خودرو  تنظیم سند رسمی  به  الزام خوانده  به خواسته  سایپا 
به شماره انتظامی 533ج57 ایران 21 و خسارات وارده از توجه به جامع اوراق و 
از مرکز شماره گذاری  اینکه پاسخ استعالم بعمل آمده  به  محتویات پرونده نظر 
را طی  باشد که آن  ناجا خوانده مالک رسمی خوروی موصوف می  پلیس راهور 
سند عادی مورخه 91/1/31 به خواهان واگذار کرده است و نظر به اینکه خوانده 
دفاعی  و  ایراد  و  نشده  دادرسی حاضر  در جلسه  قانونی  ابالغ  علیرغم  اول  ردیف 
بعمل نیاورده است خوانده ردیف دوم الیحه دفاعیه ارسال داشته است لهذا دعوی 
مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 19۸-519 قانون آیین دادرسی 
اول  قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف  مدنی و مواد 220-219-10 
به تنظیم و انتقال رسمی خودرو شماره مذکور و پرداخت مبلغ 5/۴10/000 ریال 
نماید رای  اعالم می  لیزینگ در خواهان صادر و  با حفظ حقوق  هزینه دادرسی 
صادره غیابی / حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه 
و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران 

می باشد.
110/148339 رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران

مدیرکل کمیته امداد کردستان از تحقق 109 
درصدی مشارکت های مردمی تا پایان بهمن ماه 

امسال خبر داد.
قنبر موسی نژاد، در دیدار با مدیران و معاونین 
کمیته امداد استان با استاندار کردستان، اظهار 
کرد: کمیته امداد امام خمینی همواره در تالش 
است که رسالت خود را که در ابتدای تاسیس آن 

تدوین شده دنبال کند.
وی زندگی شرافتمندانه را از جمله تاکیدات امام 
در ابتدای تاسیس این نهاد عنوان کرد و افزود: 
منظور از زندگی شرافتمندانه دستیابی به استقالل 
معیشتی و زندگی آبرومندانه است که امروز همه 
فعالیت های کمیته امداد با هدف توانمندسازی 
نیازمند  افراد  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
کردستان  امداد  کمیته  مدیرکل  است.  جامعه 
عنوان کرد: امسال 100 درصد اعتبار پیش بینی 
شده برای اشتغال مددجویان، محقق شده است 
و بیش از 30 میلیارد تومان از محل منابع بانکی 
به سمت نیازمندان در استان هدایت شد. وی 
تصریح کرد: 2 هزار و ۸۸0 مورد فرصت شغلی 
برای مددجویان  از 600 مورد کاریابی  و بیش 
کمیته امداد استان امسال انجام شد که براساس 
آمارها امسال بیش از 50 درصد از آمار اشتغالزایی 
استان مربوط به کمیته امداد بوده است. مدیرکل 
کمیته امداد کردستان با اشاره به تحقق 109 
درصدی در حوزه مشارکت های مردمی تا پایان 

بهمن ماه امسال، ادامه داد: در سال جاری، خیران 
بالغ بر شش میلیارد و 500 میلیون تومان به ایتام 
استان کمک کردند   و همچنین در همین مدت، 
مردم کردستان 11 میلیارد و 300 میلیون تومان 

زکات پرداخت کرده اند.
احداث 230  و  به خرید  اشاره  با  ادامه  در  وی 
واحد مسکن برای مددجویان کمیته امداد استان، 
داد: 650 مورد تعمیرات کلی و جزیی مسکن 
مدجویان هم انجام شده که در مجموع امسال 
برای  مسکن  حوزه  در  فقط  تومان  میلیارد   6

مددجویان این نهاد صرف شده است.
موسی نژاد ادامه داد: در ابتدای سال جاری بیش 
از 2 هزار نوعروس در استان پشت نوبت دریافت 
تعلق  جهیزیه  آنها  همه  به  که  بودند  جهیزیه 
گرفت و اکنون هیچ نوعروسی در استان پشت 

نوبت دریافت جهیزیه نیست.
مدیرکل کمیته امداد کردستان، در ادامه، پاالیش 
مددجویان کمتیه امداد و ایجاد صندوق قرض 
الحسنه والیت را از دیگر اقدامات کمتیه امداد 

استان در سال جاری برشمرد.
وی به بیمه مددجویان اشاره و اعالم کرد: بیش 
از 1۴ هزار نفر در کردستان تحت پوشش بیمه 
حرف و مشاغل هستند که 6 هزار مورد از آنها 
تحت پوشش کمیته امداد هستند که این نهاد 
برای بیمه آنها ماهانه 130 هزار تومان پرداخت 

می کند.

اصفهان: شرکت گاز استان اصفهان درهفتمین 
پتروشیمی  صنعت  تعالی  جایزه  جشنواره 
شرکتهای  بین  در  جایزه  سطح  باالترین  حائز 
دولتی،گردید. در هفتمین دوره جشنواره جایزه 
تعالی صنعت پتروشیمی که با حضور 92 شرکت 
در هتل المپیک تهران برگزار شد ، شرکت گاز 
استان اصفهان  موفق به کسب تندیس بلورین این 

جشنواره گردید.
صنعت  از  شرکت   35 جشنواره   این  در   
پتروشیمی، 35 شرکت پیمانکار و 12 شرکت 
از زیر مجموعه وزارت نفت متقاضی شرکت در 
جایزه  تعالی شدند که عملکردآنها بر اساس مدل 
تعالی EFQM مورد ارزیابی داوران قرار گرفت.
هفتمین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 
با شعار سازمان سرآمد، تجلی تفکر پویا، روز سه 
شنبه 10 اسفند ماه با حضور مرضیه شاهدایی 
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین 
الملل وزیر نفت و فعاالن صنعت پتروشیمی برگزار 
این جشنواره که جزء  بلورین  وتندیس  گردید 
باالترین سطوح جایزه به شمار می رود به مهندس 
اصفهان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  علوی 
شاهدایی  مرضیه  همایش،  این  شد.در  اهداء 
معاون وزیر نفت ومدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، بهره مندی از مدل تعالی سازمانی 
صنعت پتروشیمی درکنار سایراقدام های مهم و 
ویژه این صنعت پیشرو را ضروری و حائز اهمیت 

دانست و گفت : پس ازکسب تجربیات هفت ساله 
 EFQM برگزاری جایزه تعالی، همه می دانیم
به راحتی شکل نگرفته و یک شبه مسیر تعالی 
پیموده نخواهد شد.وی در مورد مسیرتعالی گفت: 
بی تردید سازمان هایی که درمسیر تعالی گام 
نهاده اند اگر با آگاهی و دیدی باز، اهداف مهم 
و راهبردی خود را رصد نمایند، به نتایج اثربخش 
تری مانند کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت کار 
وارتقای بهره  وری خواهند رسید و برای هر آنچه 
که ضامن بقا بر رشد آنها می شود و با رویکردی 
شفاف و واضح وارد عرصه کار و فعالیت های مهم 
صنعت  تعالی  جایزه  است،  گردند.گفتنی  می 
پتروشیمی، از سال 13۸9 شکل گرفت تا شرکت 
های فعال در صنعت پتروشیمی و حوزه های 
مرتبط با این صنعت، مورد ارزیابی قرار گیرند. در 
این ارزیابی، فعالیت های شرکت ها از نظر رهبری، 
استراتژی منابع انسانی، تامین منابع فرآیندها و 
خدمات بررسی می شود و سپس به شرکت های 
برگزیده، تقدیرنامه های 2 تا 5 ستاره و همچنین 
تندیس های بلورین، سیمین و زرین تعلق می 
گیرد که البته در این هفت دوره، علیرغم ارتقا 
امتیازات شرکت های مورد ارزیابی، تاکنون هیچ 
شرکتی موفق به کسب تندیس زرین نشده است.
در این جشنواره، شرکت های برگزیده که این بار، 
بخشی از آنها در حوزه نفت، گاز و پاالیش و پخش 
هم بودند معرفی شدند و تقدیرنامه ها و لوح های 

بلورین و سیمین به آنها اهدا شد.

مدیرکل کمته امداد کردستان خبر داد:

تحقق 10۹ درصدی مشارکت های مردمی
 کمیته امداد در سال جاری

کسب تندیس بلورین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی  

توسط شرکت گاز اصفهان
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دادنامه 
 101 شعبه   95099۸1760600112 کالسه  پرونده 
دادگاه کیفری دو شهرستان میاندرود 101 جزایی سابق 

تصمیم نهایی شماره 
به  سعید  فرزند  خواه  دولت  قربانگلدی  آقای   : شاکی 

نشانی گلستان – آق قالخ تمنانلوپشت سپاه 
متهم : آقای قنبر مهقانی قشالق فرزند علیرضا به نشانی 

گلستان بخش فاضل آباد 
اتهام مزاحمت تلفنی 

رای دادگاه برابر شکایت قربان گلدی دولت خواه فرزند 
سعید آقای قنبر مهقانی قشالق فرزند علیرضا اهل و ساکن 
گلستان یلمه خندان – آق قال فعال مجهول المکان فاقد 
سابقه کیفری متهم است به ایجاد مزاحمت تلفنی نسبت 
به وی بر اساس مجموعه اوراق پرونده و شکایت شاکی 
و پرینت اخذ شده از شرکت ایرانسل که داللت بر ایجاد 
 9۸90161395۸7 شماره  کارت  سیم  مالک  مزاحمت 
نسبت به دارنده سیم کارت 093750۸61۸۴ با مالکیت 
شاکی را داشته و متهم علیرضا احضار از طریق نشر آگهی 
در جلسه محاکماتی حاضر نگردیده و الیحه ی دفاعیه 

ای هم از طرف ایشان واصل نگردیده که مبین دفاع 
وی از بزه انتسابی و یا بیان عذر موجه اش نبوده باشد 
انتسابی را وارد تشخیص و به استناد ماده  اتهام  دادگاه 
6۴1 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات ایشان را به 
تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه دادگاه و پس از آن ظرف بیست 
تجدید  محترم  محاکم  در  نظر خواهی  تجدید  قابل  روز 

نظر استان مازندران می باشد 
رضایی رییس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری میاندرود 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
به  ابراهیم       فرزند  اسرمی  فرد  علی  احمد 
شورا   این  از   95/۸12 کالسه  به  درخواست  شرح 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
اسرمی  پور  تقی  سکینه  شادروان  که  داده  توضیح 
فرزند تقی به ش ش 12 صادره از ساری   در تاریخ 
95/11/2۴  اقامتگاه دائمی خودشهرستان میاندرود  
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود 

منحصر است به :

1-فاطمه فرد اسرمی فرزند احمد علی به ش ملی 
20۸0335۸95متولد 1370 صادره از ساری فرزند 

متوفی 
ملی  ش  به  علی  احمد  فرزند  اسرمی  فرد  2-رضا 
20۸06۴5651متولد 1375 صادره از ساری فرزند 

متوفی 
ملی  ش  به  علی  احمد  فرزند  اسرمی  فرد  3-زهرا 
20۸0۸۴۴271متولد 137۸ صادره از ساری فرزند 

متوفی 
۴-احمد علی فرد اسرمی فرزند احمد علی به ش 

همسر  ساری  از  صادره   13۴0 3متولد  ملی 
متوفی 

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

واال گواهی صادر خواهد شد
قاضی شعبه دوم حکمی    
شورای حل اختالف سورك آقاجانی 

اشتغال زایی مستقیم 5۹ هزار نفر 
در پروژه های آبرسانی روستایی

مجری طرح آبرسانی روستایی از اشتغال زایی مستقیم 59 هزار نفر 
در پروژه های آبرسانی روستایی در سال 95 خبر داد و گفت: اشتغال 
زایی غیرمستقیم پروژه های فعال آبرسانی روستایی در سال جاری 

چند برابر این میزان است. 
میلیون   500 گذشته  سال  اسفند  داشت:  اظهار  رقیمی  امیرحسین 
دالر از صندوق توسعه ملی به صورت ریالی و به میزان 1500 میلیارد 
تومان برای اجرای پروژه های متعدد و اولویت دار آبرسانی روستایی 
به وزارت نیرو پرداخت شد و از ابتدای سال 95 با تخصیص این منابع 
آبرسانی  های  پروژه  شدن  فعال  شاهد  کشور  نقاط  اقصی  در  مالی، 

روستایی بودیم.
و  آب  مهندسی  شرکت  توسعه  و  ریزی  و  برنامه  دفتر  کل  مدیر 
فاضالب کشور با بیان اینکه »پروژه های آبرسانی روستایی به منظور 
تأمین آب شرب سالم و بهداشتی برای 2.5 میلیون نفر از جمعیت 
روستاییان کشور در سال 95 هدفگذاری شد«، گفت: اجرای حجم 
عظیمی از پروژه های آبرسانی روستایی اشتغال زایی گسترده ای در 
این بخش به دنبال داشت به طوری که با بررسی های دقیق انجام 
شده با توجه به تعداد نیروهای مشاور، پیمانکاری و اجرایی در پروژه 
ها و همچنین تأمین اقالم اصلی از کارخانجاتی چون کارخانه های 
لوله سازی، نشان می دهد در این بخش شاهد اشتغال زایی مستقیم 

59 هزار نفری بوده ایم.
نظر  در  را  ها  پروژه  این  مستقیم  غیر  زایی  اشتغال  اگر  افزود:  وی 
بگیریم حدود ۴ تا 5 برابر میزان اشتغال زایی مستقیم آنهاست که به 
علت پراکندگی اشتغال زایی غیرمستقیم، به راحتی برای ما رقم آن 

قابل اندازه گیری نیست.

کیفیت آب تهران افزایش می یابد!

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران وعده داد که با اجرای 
پروژه سالمت طرح قمر بنی هاشم در سال پیش رو کیفیت آب تهران 

افزایش یابد.
محمد پرورش در خصوص شرایط فعلی طرح سالمت، اظهار کرد:بر 
اساس پیش بینی های در نظر گرفته شده ۴0 کیلومتر از طرح کیفیت 

سالمت آب شرب تهران در سال 1396 به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه این طرح با هزینه ای بالغ بر 170 میلیارد تومان به 
منظور تعادل بخشی کمی و کیفی آب تهران صورت می پذیرد، اظهار 
کرد:در حال حاضر مرحله دوم طرح سالمت در حال اجرایی شدن 
است و باید گفت که در مرحله اول این طرح آب شرب از تصفیه خانه 
کم در شمال تهران به یافت آباد و از سد ماملو به شهرری منتقل شد 
تا جنوب یکسان  از شمال  را  تهران  این طرح عمال کیفیت آب  که 

ساخت.
آخرین  در خصوص  تهران  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
وضعیت طرح قمر نی هاشم، عنوان کرد:این طرح با پیشرفت خوبی در 
حال انجام است و باید گفت که اجرای کامل این طرح موجب می شود 

تا آبرسانی استان تهران با کیفیت پایدار صورت بگیرد.
چندی پیش نیز نوذری پور قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان 
این  گفت:  تهران(  )رینگ  بنی هاشم  قمر  طرح  به  اشاره  با  تهران 
پروژه بخشی از طرح جامع آب رسانی تهران و دارای 130 کیلومتر 
 1۴00 لوله  اقطار  در  را  آن  از  کیلومتر   1۴ که  است  لوله   خط 
به  و  کرده ایم  اجرا  میلی متر   2000 و  میلی متر   1۸00 و  میلی متر 
زودی بخش هایی از اجرای پروژه را می توانیم در غرب و شرق قابل 

استفاده کنیم. 
سال  پایه  بهای  اساس  بر  طرح  این  اجرای  برای  اینکه  بیان  با  وی 
1391 افزون بر 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اظهار کرد: در 
پنج ساله  تا  پروژه در یک دوره سه  این  مالی،  منابع  تامین  صورت 
تکمیل خواهد شد؛ اما در حال حاضر به علت محدودیت در تخصیص 

منابع این پروژه 1۴ درصد پیشرفت داشته است. 
قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان تهران با اشاره به اهمیت این 
طرح در تعادل بخشی کیفی آب تهران گفت: این طرح برای افق سال 
1۴10 در نظرگرفته شده است و ما باید در آن سال برای تهران یک 
میلیارد و ۴00 میلیون متر مکعب آب تامین، تصفیه و انتقال دهیم 
که با تکمیل این طرح عالوه بر این که تصفیه خانه های تهران با هم 
انتقال آب در سامانه های مختلف نیز فراهم  ارتباط برقرار می کنند، 
می شود. هم چنین از نظر پدافند، ارتباط تصفیه خانه ها، ارتقای کیفی 
و  کمیت  با  که  داد  خواهد  ما  به  را  قدرت  این  نیز  تعمیرات  و  آب 

کیفیت مناسب آب را به پایداری برسانیم. 

انتقال 4 میلیارد و 700 میلیون لیتر نفت خام 
به پاالیشگاه تبریز

شمال غرب  منطقه  نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط  شرکت  مدیرعامل 
پاالیشگاه  به  خام  نفت  لیتر  میلیون   700 و  میلیارد   ۴ گفت: 

تبریزانتقال داده شده است.
الماس پورزاهدی، اظهار کرد: اهداف و استراتژی منطقه شمال غرب 
خام  نفت  انتقال  و  آن  متعلقات  و  لوله  خطوط  نگه داری  بر  تأکید 
ستاد  راهبردهای  با  مطابق  ارتباطات  ایجاد  و  نفتی  فرآورده های  و 
مرکزی تهران دارد و مدیریت متعهد است که امور محوله را منطبق با 
قوانین جاری محیط زیست به منظور پیشگیری از آلودگی خاک، آب، 
هوا و مدیریت بهینه انرژی و مقررات جاری ایمنی و بهداشت حرفه ای 
برای ایجاد محیطی سالم، ایمن، عاری از بیماری و مصدومیت و با 

انگیزه برای کارکنان انجام دهد.
این مسئول ادامه داد: همچنین این مجموعه تعهد دارد که با رعایت 
کمیت  و  کیفیت  حفظ  با  و  نفت  وزارت  و  ملی  مقررات  و  قوانین 
و  مشتریان  رضایت  باالترین سطح  به  مقصد  تا  مبدأ  از  محصوالت 
که  است  این  بر  منطقه  باور  و  یابد  دست  ذی نفع  طرف های  سایر 
برای  سالم  موقعیت های  ایجاد  و  خدمات  کیفیت  ارتقای  و  حفظ 
افزایش  و  منفی  اثرات جنبه های زیست محیطی  و کاهش  کارکنان 
و  شناسایی  طریق  از  جز  مثبت  زیست محیطی  جنبه های  اثرات 
ارزیابی مداوم قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و استفاده موثر 
کارکنان و به کارگیری نظام اقدامات پیشگیرانه و اصالحی امکان پذیر 
ایمنی  اخذ گواهی نامه های تضمین کیفیت،  به  اشاره  با  وی  نیست. 
بهداشت و زیست محیطی، خاطرنشان کرد: با تالشی که در مجموعه 
تضمین  گواهی نامه های  اخذ  و   IMS حوزه های  در  که  منطقه  این 
کیفیت، ایمنی بهداشت و زیست محیطی انجام گرفته است، اهداف 
با  شده  مشخص  روشن  و  شفاف  صورت  به  منطقه  در  استراتژی  و 
توجه به هزینه ها و صرفه جویی های اقتصادی با در نظر گرفتن اولویت 

مسائل پایداری عملیات و ایمنی مد نظر قرار گرفته است.

»نفت سبک« ایران رکورد زد
 هر بشکه 53 دالر

 بهای نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به 2۴ 
فوریه )6 اسفند( با یک دالر و 2۴ سنت افزایش، 
بشکه ای 53 دالر و 1۴ سنت فروخته شد، در حالی 
که نرخ سایر انواع نفت های شاخص کمتر از یک 

دالر افزایش یافت.
 به گزارش ایرنا، قیمت نفت خام در هفته های 
گذشته تقویت شده که علت اصلی آن به پایبندی 
تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک برای کاهش تولید 
نفت است که سبب شده عرضه نفت مازاد در بازار 

کاهش داشته باشد.
 تازه ترین گزارشی که امور اوپک و روابط با مجامع 
خام  نفت  نرخ   ، کرده  منتشر  نفت  وزارت  انرژی 
سنگین ایران نیز رشد ۴2 سنتی را نشان می دهد، 
بر این اساس نرخ فروش نفت سنگین ایران، بشکه 

ای 53 دالر و ۴7 سنت ثبت شده است.
متوسط قیمت نفت سبک ایران از آغاز سال 2017 
میالدی )دوازدهم دی ماه( تاکنون 52 دالر و 35 
سنت و متوسط قیمت نفت سنگین ایران نیز بشکه 

ای 52 دالر و ۴6 سنت شد.
همچنین در هفته مورد بررسی قیمت سبد نفتی 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، با ۴5 
سنت رشد به بشکه ای 53 دالر و 6۸ سنت برای 

هر بشکه رسید.
نفت خام دبلیو.تی.آی آمریکا نیز در هفته منتهی به 
6 اسفند ماه با ۴7 سنت رشد، 53 دالر و 67 سنت 
برای هر بشکه داد وستد شد و قیمت نفت خام 
شاخص برنت دریای شمال با 9۸ سنت افزایش، 55 

دالر و 60 سنت برای هر بشکه بود.
عالوه براین هر بشکه نفت خام شاخص دوبی و 
عمان نیز با ۴2 و 37 سنت افزایش به ترتیب به 
قیمت 5۴ دالر و 65 سنت و 55 دالر و 51 سنت 

خرید و فروش شد.
بر اساس گزارش ها پایبندی کشورهای تولیدکننده 
نفت اوپک و کشورهای غیراوپک امضاکننده پیمان 
کاهش تولید در ماه ژانویه )دی-بهمن( 2017 به 

۸6 درصد رسید.
 پاالیشگران فعال در آسیا به دلیل کاهش تولید 
اوپک منطقه  از سوی کشورهای عضو  نفت خام 
خاورمیانه، حجم خرید نفت خام از دریای شمال 

)اروپا( را افزایش دادند.
هفته  در  آمریکا  خام  نفت  تجاری  سازی  ذخیره 
منتهی به 17 فوریه )29 بهمن( امسال با 56۴ هزار 
بشکه افزایش به 51۸ میلیون و 6۸3 هزار بشکه 

رسید.
همچنین انجام تعمیرات دوره ای در پاالیشگاه های 
آمریکا، درصد بهره برداری از پاالیشگاه های این 

کشور را از ۸5 درصد به ۸۴ درصد کاهش داد.
به گزارش ایرنا، یکصد و هفتاد و یکمین نشست 
عادی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
دهم آذرماه در وین برگزار شد که دستور کار مهم 

آن بررسی طرح تثبیت تولید )فریز نفتی( بود.
توافق کردند، میزان  این نشست  اعضا در  بیشتر 
تولید خود را در مجموع به میزان 1.2 میلیون بشکه 
کاهش دهند و کشورهای لیبی و نیجریه بدلیل 
ناامنی و بی ثباتی سیاسی، از اجرای این طرح معاف 

شدند.
اعضا برای ایران تصمیم ویژه ای اتخاد کردند؛ با 
وجودی که عربستان و متحدانش در ابتدا تالش 
داشتند ایران را وادار به پذیرش فریز نفتی و کاهش 
تولید کنند، در نتیجه رایزنی و دیپلماسی موفق 
نفتی، نه تنها کاهش تولید برای ایران لحاظ نشد، 
بلکه اعضا با افزایش روزانه 90 هزار بشکه ای تولید 

نفتی ایران در نیمه نخست 2017 موافقت کردند.
بر این اساس، قرار شد عربستان تولید نفت خود 
ایران  اما  بشکه کاهش دهد،  هزار  روزانه ۴۸6  را 
که براساس گزارش منابع ثانویه )غیر رسمی( سه 
میلیون و 707 هزار بشکه در روز تولید می کند، 90 

هزار بشکه دیگر به تولید خود بیفزاید.

نشست آینده اوپک 4خرداد۹6 
برگزار می شود

کویت به عنوان رئیس کمیته نظارت بر اجرای 
توافق نفتی وین اعالم کرد سازمان اوپک نشست 
بعدی خود را برای بررسی آخرین تحوالت بازار 
جهانی نفت و ارزیابی پرونده عرضه و تقاضا تاریخ 

25 مه ) ۴ خرداد96 ( برگزار می کند.
نوال الفزیع نماینده دائم کویت در سازمان اوپک 
دراظهاراتی مطبوعاتی به روند مثبت اجرای توفق 
نفتی وین و پایبندی 9۴ درصدی صادرکنندگان 
نفت عضو اوپک به این توافقنامه اشاره کرد وگفت 
: پیش بینی ها بر آن است که در صورت ادامه 
روند پایبندی صادرکنندگان به توافقنامه وین 
سال  سوم  ماهه  سه  در  نفت  جهانی  بازارهای 
بود  خواهد  خوبی  ثبات  شاهد  میالدی  جاری 
و قیمت ها به اندازه قابل توجهی طی ماه های 

آینده افزایش یابد.
عضو  غیر  صادرکنندگان  پایبندی   : افزود  وی 
اوپک به توافق نفتی وین نیز 66 درصد گزارش 
شده است و نشست کمیته نظارت برای بررسی 
چگونگی اجرای توافق به ریاست کویت تشکیل 
می گردد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( در نشست رسمی سی ام نوامبر 2016 
)دهم آذرماه( در وین برای نخستین بار از سال 
200۸ میالدی با کاهش تولید موافقت کرد تا 
با کم کردن از مازاد عرضه نفت در بازارها به باال 

رفتن سطح قیمت ها کمک کند.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

معاون وزیر نفت از توافق با آفریقای جنوبی به منظور 
ساخت یک مجتمع 50 هزار بشکه ای GTL در ایران 
خبر داد و گفت: به زودی پیش نویس توافق نامه ساخت 

اولین واحد GTL ایران تهیه خواهد شد.
مرضیه شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
و »تینا جومت پترسون« وزیر انرژی آفریقای جنوبیدیروز 

با محور اجرای طرح های GTL دیار و گفتگو کردند.
بررسی برای آغاز مطالعه ساخت یک واحد جی. تی. ال به 
ظرفیت 50 هزار بشکه از مهمترین محورهای این نشست 
دوجانبه بوده که دو طرف بر نهایی کردن آن در کمترین 

زمان ممکن تاکید کردند.
 شاهدایی در حاشیه دیدار با وزیر انرژی آفریقای جنوبی 
با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت خوبی برای همکاری میان 
ایران وآفریقای جنوبی درصنعت پتروشیمی وجود دارد 
و از افزایش همکاری ها استقبال می کنیم، گفت: درباره 
نحوه سرمایه گذاری و همکاری بخش خصوصی آفریقای 
جنوبی با صنعت پتروشیمی ایران مذاکراتی انجام شد و 
برای ساخت یک واحد جی. تی. ال توسط این کشور 

گفتگو و رایزنی شد. معاون وزیر نفت با اعالم اینکه پیشتر 
پژوهشگاه صنعت نفت و یک شرکت ازآفریقای جنوبی 
درباره ساخت یک واحد جی. تی. ال توافق کرده بودند، 

بیان کرد: مطالعه برای ساخت این واحد آغاز شده بود 
و امروز مقرر شد که با فناوری شرکت آفریقای جنوبی 
ساخت واحد جی. تی. ال نهایی شده و پیش نویس توافق 

نامه تهیه شود.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
بیان اینکه ساخت این واحد پس از بررسی های دقیق 
اقتصادی و فنی محقق و نهایی خواهد شد، تاکید کرد: 
استفاده از فناوری مشترک می تواند زمینه سازافزایش 
انرژی  وزیر  پترسون«  جومت  »تینا  باشد.  همکاری ها 
افریقای جنوبی هم با بیان اینکه پیش بینی می شود در 
سفر آتی رییس جمهوری ایران به آفریقای جنوبی شاهد 
امضای توافق نامه برای ساخت یک واحد جی. تی ال 
باشیم، تبیین کرد: شرکت های خصوصی آفریقای جنوبی 
عالقه مند به همکاری و سرمایه گذاری مشترک با ایران 

هستند و ازآنها حمایت می کنیم.
وزیر انرژی افریقای جنوبی با یادآوری اینکه هم اکنون 
روابط ایران و آفریقای جنوبی دارای قدمتی دیرین است 
و دردوران پسا تحریم نیز این روابط گسترش یافته است، 
خاطرنشان کرد: صندوق مرکزی انرژی افریقای جنوبی که 
دولتی است آماده همکاری، تعامل و مشارکت با بخش 

خصوصی برای حضور در ایران است.

معاون وزیر نفت خبر داد؛

GTL توافق ایران و آفریقای جنوبی برای ساخت کارخانه

نفت  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
)متن( اعالم کرد مطالعه میدان گازی کیش 
تاکنون بجز شرکت »شل« متقاضی خارجی 
دیگری ندارد؛ از این رو احتمال انجام مذاکره 
آن  واگذاری  برای  مناقصه  برگزاری  جای  به 

وجود دارد.
جزییات  درباره  زاده  شهنازی  سیدنورالدین 
»شل«  انگلیسی-هلندی  شرکت  با  تفاهم 
این  افزود:  کیش  گازی  میدان  مطالعه  برای 
شرکت، تفاهمنامه 6 ماهه ای را با ایران امضا 
کرده که بیش از 2 ماه از مهلت آن گذشته 

است. 
نفت  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
اضافه کرد: بر اساس این تفاهمنامه، شل باید 
در مدت 6 ماه مطالعات خود را تکمیل و به 

شرکت ملی نفت ارایه کند. 
شهنازی زاده تاکید کرد این میدان گازی بجز 

افزود:  و  ندارد  شل متقاضی خارجی دیگری 
قطعی  میدان،  این  برای  مناقصه  برگزاری 

نیست. شاید برای آن، مذاکره انجام شود. 
وی یادآوری کرد: البته یک شرکت ایرانی نیز 
تامین مالی اجرای طرح توسعه میدان  برای 

گازی کیش اعالم آمادگی کرده است. 
و  متن  شرکت  مدیرعامل  ایرنا،  گزارش  به 
هفدهم  شل،  شرکت  معاون  الکان«  »هانس 
میدان  مطالعاتی  تفاهمنامه  امسال  آذرماه 

گازی کیش را در تهران امضا کردند. 
جنوبی،  پارس  از  پس  کیش  گازی  میدان 
دومین میدان گازی بزرگ در خلیج فارس به 
شمار می رود و در جزیره کیش و در فاصله 

60 کیلومتری شرق جزیره الوان قرار دارد. 
پیش بینی می شود با اجرای این طرح سالیانه 
نزدیک به چهار میلیون بشکه میعانات گازی 
و 9 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تولید شود. 

شل تنها متقاضی خارجی
مطالعه میدان گازی کیش است

نفت در سال 95  تولید و صادرات  افزایش    
محصول  این  همراه  گازهای  تا  شد  سبب 
استراتژیک، به عنوان بخشی از خوراک مورد 

نیاز پتروشیمی ها مورد استفاده قرار بگیرد. 
با  زاده  بساق  محمد  علی  شانا،  گزارش  به    
اعالم این خبر اظهار کرد: خوشبختانه امسال 
جنوبی  پارس  فازهای  از  تولید  افزایش  با 
نفت،  صادرات  و  تولید  افزایش  همچنین  و 
پتروشیمی  های  شرکت  به  تحویلی  خوراک 
خوراک  تامین  مورد  در  یافت.وی  افزایش 
گازهای  طریق  از  پتروشیمی  مجموعه های 
نفت  صادرات  افزایش  با  گفت:  نفت  همراه 
نیز  نفت  گازهای همراه  تولید  پساتحریم،  در 
امام،  بندر  های  پتروشیمی  و  یافت  افزایش 
بیشتری  خوراک  توانستند  مارون  و  پارس 
دریافت کنند که به افزایش تولید آنها کمک 
مقداری  امسال  داد:  ادامه  زاده  کرد.بساق 

داشتیم  فازها  در  متان  و  اتان  خالی  ظرفیت 
که با تعامل شرکت های پتروشیمی و فازهای 
پارس جنوبی به شرکت های متقاضی تزریق 
به  اتان حدود 20 درصد نسبت  تولید  و  شد 

سال گذشته رشد را تجربه کرد.
صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیر 
و  فرآیندی  مشکالت  مورد  در  پتروشیمی 
تعمیراتی در برخی از مجتمع های پتروشیمی 
در سال 95 گفت: ارتباط بین واحدهای داخلی 
با شرکت های الیسنسور در جهان در شرایط 
پساتحریم برقرار شد و شرکت ها در حال رفع 

مشکالت موجود هستند.
صنایع  ملی  شرکت  مدیره  هیئت  عضو 
طرح  شدن  تولیدی  به  اشاره  با  پتروشیمی 
از  بعد  کرد:  اظهار  صنعت  این  جدید  های 
ورود واحدهای جدید به مدار تولید، حدود 20 

درصد در سال افزایش تولید خواهیم داشت .

افزایش خوراک 3 مجتمع پتروشیمی 
با استفاده از گازهای همراه نفت

مؤسسه انگلیسی وسل ولیو اعالم کردکه ایران 
صادرات نفت به بازار اروپا را افزایش داده است 
همچون  کشورهایی  به  را  خود  محموله های  و 

فرانسه، ایتالیا، یونان و اسپانیا می فروشد. 
  به گزارش پایگاه خبری پالتس، مؤسسه وسل 
ولیو اعالم کرد: در پی پایان تحریم ها، بازیگران 
جدیدی به بازارهای جهانی نفت خام اضافه شده 

اند.
برآورد می شود که در سال 2016 میالدی ایران 
کرده  فرانسه صادر  به  در مجموع 21 محموله 
باشد و هر یک از کشورهای ایتالیا، یونان و اسپانیا 
به ترتیب 15، 1۴ و 13 محموله نفت از ایران 

دریافت کرده باشند.

واردات  اروپا  اتحادیه  میالدی   2012 سال  در 
نفت از ایران را ممنوع و همچنین محموله های 
نفتی ایران را بدون توجه به مقصد آنها، از بیمه 
حمایت و غرامت محروم کرد؛ این تحریم ها در 
از  لغو شدند. پیش  ژانویه سال 2016 میالدی 
توانستند  می  محدودی  نفتکش های  تحریم ها، 
به انتقال نفت ایران بپردازند. هند اجازه می داد 
داخلی،  بیمه  از  استفاده  با  ایرانی  نفتکش های 
محموله های نفتی را به این کشور منتقل کنند. 

چین برای واردات نفت از ایران از نفتکش های 
چینی استفاده می کرد. ژاپن برای محموله های 
نفتی ایران، بیمه دولتی ارائه می کرد؛ کره جنوبی 
و تایوان نیز محموله های نفت ایران را در قالب 

تا  حمل  کرایه  و  )هزینه   CFR قراردادهای 
مقصد( خریداری می کردند.

وسل ولیو اعالم کرد: اکنون مجموع شرکت های 
کشتیرانی که نفت خام ایران را حمل می کنند، 
تغییری خیره کننده داشته است و شرکت های 
گزارش  در  می شود.  شامل  را  بلژیکی  و  یونانی 
این مؤسسه آمده است: ورود شرکت های یونانی 
سبب شده است نقش نفتکش های سوئزمکس 
 ۸1 به  میالدی   2016 سال  در  ایران  از  عازم 
مورد برسد، در حالی که این رقم در سال 2015 

میالدی تنها 15 مورد بود.
طبق اعالم منابع تجاری، در ماه گذشته میالدی، 
تو محموله نفت خام سبک و سنگین ایران با دو 

نفتکش غول پیکر با نام های هیوج و اسنو در بندر 
روتردام هلند به شرکت شل تحویل داده شدند.

در ماه ژانویه امسال، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، 
اعالم کرد که این کشور روزانه سه میلیون و 900 
هزار بشکه نفت تولید می کند و پیش از پایان 
امسال، این رقم به چهار میلیون بشکه در روز می 
رسد که نشان دهنده بازگشت تولید این کشور 
به سطح پیش از آغاز تحریم ها در سال 2012 

میالدی است.
محموله های  مجموع  مؤسسه،  این  اعالم  طبق 
در سال 2012  مورد  از 66  ایران  نفت  دریایی 
میالدی و 277 مورد در سال 2015 میالدی به 
563 مورد در سال 2016 میالدی افزایش یافت.

افزایش خیره کننده صادرات نفت ایران به بازار قاره سبز

و  کاال  صدور  توانایی  گفت:  نیرو  وزیر 
یک  ایجاد  باعث  تکنولوژی  و  تجهیزات 
برجام  اگر  و  شود  می  پذیر  رقابت  اقتصاد 
این  به سمت  به حرکت  امیدی  شاید  نبود 

هدف هم نبود.
نیرو در کنفرانس  حمید چیت چیان، وزیر 
اشاره  با  برجام«  و  مقاومتی  اقتصاد   « ملی 
های  سال  در  داخلی  توانمندی  بر  تکیه 
تا امروز، گفت: پس  پس از جنگ تحمیلی 
هوشمندانه  ریزی  برنامه  تحمیلی  جنگ  از 
ای برای خودکفایی صنایع مختلف از جمله 
صنعت آب و برق انجام شد و این امر باعث 
بر  تکیه  با  کشور  نیازهای  عمده  تا  شد 

توانمندی داخلی تامین شود.  
اصول  از  یکی  درونزایی  بحث  افزود:  وی 
بایستی  اما  است،  مقاومتی  اقتصاد  اساسی 
بدون  اصل  این  تحقق  که  داشت  توجه 
در  وری  بهره  افزایش  و  ها  هزینه  کاهش 

مصرف انرژی امکانپذیر نخواهد شد.
وی تصریح کرد: کاهش هزینه ها و افزایش 

و  تجربیات  از  استفاده  با  تنها  وری  بهره 
دانش روز جهانی در صنعت امکانپذیر است 
گسترش  و  توسعه   جز  راهی  ما  بنابراین 
تعامالت جهانی برای تحقق این امر نداریم.

چیت چیان تاکید کرد: مجهز شدن به دانش 
باعث  که   F کالس  های  توربین  ساخت 
افزایش راندمان نیروگاه ها تا سطح 5۸ درصد 
این  که  است  تحقق  قابل  زمانی  شود،  می 

تعمالت را گسترش داد.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه برجام امکان 
و فرصت انتقال فناوری و ارتقای بهره وری در 

کشور را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: ما هم اکنون در صنعت آب و 
برق ظرفیت تولید تجهزات در سطح باالیی 
داریم اما اگر نتوانیم زمینه صدور این توانایی 
از طریق  و  فراهم کنیم  به سایر کشورها  را 
آن برای کشور ارز آوری داشته باشیم، بخش 

زیادی از این توانایی هدر می رود.
وزیر نیرو گفت: توانایی صدور کاال و تجهیزات 
رقابت  اقتصاد  یک  ایجاد  باعث  تکنولوژی  و 

پذیر می شود و اگر برجام نبود شاید امیدی 
به حرکت به سمت این هدف هم نبود.

چیت چیان با اشاره به لزوم جذب سرمایه 
گذاری در اجرای طرح های آب و فاضالب، 
تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۴2 درصد 
از شهرهای کشور به سیستم فاضالب مجهز 
 100 به  عدد  این  رساندن  برای  و  هستند 
درصد نیازمند میلیاردها دالر سرمایه گذاری 
هستیم که زمینه داخلی آن فعال امکانپذیر 

نیست.

طرح  ساماندهی  برای  تنها  داد:  ادامه  وی 
 10 به  نیاز  خوزستان  فاضالب  و  آب  های 
تومان سرمایه گذاری هستیم  میلیارد  هزار 
که تنها با جذب فاینانس یا سرمایه گذاری 

خارجی امکان اجرای آن ها است.
در  برجام  میوه  چیدن  گفت:  پایان  در  وی 
دهی  سامان  نیازمند  برق  و  آب  صنعت 
صدور  در  شفافیت  برق،  و  آب  اقتصاد 
موانع  رفع  قانون   12 ماده  و  مالی  تضامین 

تولید است.

وزیر نیرو:

اقتصاد مقاومتی و برجام در راستای هم حرکت می کنند

نفت  بازاریابی و فروش  نفت: هیچ مشکلی در  وزیر 
نداریم و تقاضا برای نفت بیشتر از مقداری است که 

برای صادرات داریم.
 بیژن نامدار زنگنه پس از دیدار با وزیر انرژی آفریقای 
جنوبی در جمع خبرنگاران گفت: عالقمند هستیم به 
بازارهای جدید مثل آفریقای جنوبی وارد شویم. وی با 
بیان اینکه در نشست با خانم تینا جومت پترسون در 
دو حوزه اصلی صحبت شد افزود: یکی از این حوزه 

ها فروش نفت و فرآورده های نفتی به آفریقای جنوبی 
بود که ابراز عالقه و اعالم آمادگی کردیم و قرار شد 
مذاکره کنیم که امیدوارم بتوانیم به نتیجه برسیم. وی با 
اشاره به اینکه سفر وزیر انرژی آفریقا بعنوان مقدمه سفر 
آقای روحانی به آفریقا انجام شد گفت: در حوزه دوم 
اعالم سرمایه گذاری آفریقای جنوبی بود که آنها اعالم 
آمادگی کردند و ما هم ابراز خوشحالی کردیم که قرار 
شد فردا مذاکرات بین بخش پتروشیمی و شرکت نفت 

آفریقای جنوبی انجام شود. زنگنه گفت: آفریقای جنوبی 
برای تبدیل نفت به گاز و مایع به گاز و نفت گاز یک 
فناوری دارد که این موضوع را آنها مطرح کردند و ما هم 
عالقمندیم. وزیر نفت افزود: این موضوع سالهاست که 
مطرح است اما بدلیل تفاوت در قیمت گاز نتوانستیم به 
نتیجه برسیم. وی گفت: من به این نکته تاکید کردم و 
قرار شد مذاکره کنیم و اگر بتوانیم دورنمایی به پیش 
داشته باشیم و سرمایه گزاری را آفریقایی ها می کنند. 

وی افزود: ما اعالم کردیم ایرانیانی هم هستند که با 
آنها شریک شوند و این دو بخش اصلی گفتگوی ما 
بود که بعد آن دو کارگروه تشکیل شد که قرار مذاکره 
بشود. وزیر نفت افزود: چیزی که زودتر می تواند به 
نتیجه برسد همان فروش نفت ایران است که آفریقای 
جنوبی تقاضا کرده است و چون آفریقای جنوبی تمام 
محصوالتش را وارد می کند بیش از صد هزار بشکه 

نیاز دارد.

مشکلی در بازاریابی و فروش نفت نداریم
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معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:
وضعیت قرمز در 40 هزار هکتار از اراضی جنوب کشور

معاون آب و خاک وزارت جهاد 
مجموع  از  گفت:  کشاورزی 
از کانون های  ۸00 هزار هکتار 
ریزگرد در کشور، وضعیت ۴0 
با  و  است  بحرانی  هکتار  هزار 
مشخص  اخیر  پژوهش های 
گازهای  افزایش  که  شده 
گلخانه ای عامل تراکم و کندی 
ریزگردهاست. جایی  جابه 
علت  مورد  در  اکبری  علی مراد 

اصلی افزایش ریزگردها طی چند سال اخیر در کشور اظهار داشت: 
بخشی از کانون گرد و غبار در کشور به مشکالت داخلی برمی گردد 
و بخشی هم مربوط به کشورهایی همچون عربستان و عراق است که 
جنوب، غرب و جنوب غرب کشور را درگیر کرده است.وی اضافه کرد: 
قرار دارد که  اراضی کشور در کانون ریزگردها  از  ۸00 هزار هکتار 
درجه بحران آن در هر بخش با دیگری متفاوت است، اما 30 تا ۴0 
هزار هکتار از این مجموعه فوق العاده بحرانی است.معاون آب و خاک 
وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه با تدبیر وزیر جهاد کشاورزی و 
سازمان جنگل ها و مراتع، مقابله با پدیده ریزگردها آغاز شده، تصریح 
کانونهای  در  ویژه  به  اراضی  کردن  خیس  کارها  این  از  یکی  کرد: 
بحرانی است که بخش خصوصی با نصب سازه هایی بر روی کارون 
با رها سازی 20 مترمکعب آب بر ثانیه بر روی اراضی بحرانی پخش 
می کند که عملیات اجرایی آن نیز شروع شده است.به گفته معاون 
حجتی در مرحله اول 30 میلیارد تومان اعتبار به این امر تخصیص 
داده شده است.وی این را هم گفت: همچنین کار نهال کاری در ۴00 

هکتار از کانون های گرد و غبار آغاز شده است.

 بانک
تفاهم نامه صندوق ملي محیط زیست 

و بانک اقتصادنوین  
با امضاي تفاهم نامه صندوق ملي محیط زیست بانک اقتصادنوین 15 
هزار اصله درخت در استان خوزستان غرس مي کنددر راستاي ایفاي 
مسئولیت هاي اجتماعي بانک اقتصادنوین، تفاهم نامه احداث »پردیس 
گزارش  رسید.به  امضاء  به  زیست  محیط  ملي  با صندوق  نوین 2« 
روابط عمومي بانک اقتصادنوین، بر اساس این تفاهم نامه با حمایت 
اقتصادنوین 15 هزار اصله درخت در منطقه »کوت عبداهلل«  بانک 
شهر اهواز که از کانون هاي تولید ریزگردهاي منطقه به شمار مي رود 
غرس خواهد شد که تاثیر مستقیمي در بهبود شرایط اقلیمي این 
منطقه خواهد داشت.علي اصغر سفري مدیرعامل بانک اقتصادنوین، 
در مراسم امضا و تیادل این تفاهم نامه طي سخناني با اشاره به حضور 
بانک در سال هاي  اجتماعي گفت:  اقتصادنوین در عرصه هاي  بانک 
اجتماعي  عرصه هاي  در  متعددي  تاثیرگذار  اقدامات  خود  فعالیت 
از جمله مهمترین  نوین یک و دو  داشته است که ساخت پردیس 
این اقدامات به شمار مي رود.وي گفت: حفاظت و صیانت از محیط 
زیست از جمله الزامات زندگي در عصر حاضر و بانک اقتصادنوین با 
درک اهمیت این موضوع نسبت به ساخت دو پردیس در تهران و 
اهواز اقدام کرده است که اثر این تصمیم بانک اقتصادنوین تا سالیان 

طوالني ادامه خواهد داشت.
 

  تقدیر سازمان حفاظت محیط زیست از بانک پاسارگاد
سازمان حفاظت محیط  زیست از بانک پاسارگاد به دلیل تالش موفق 
در ایفای مسئولیت های اجتماعی، فرهنگ سازی در خصوص مسائل 
مرتبط با حفاظت از محیط زیست و همچنین حضور موفق و موثر در 
نمایشگاه بین المللی محیط  زیست، با اهدا تندیس و لوح، قدردانی 
کرد.در این لوح تقدیر، خطاب به مدیر روابط  عمومی بانک پاسارگاد، 
بین المللی  نمایشگاه  شانزدهمین  موفقیت آمیز  آمده است:برگزاری 
محیط  زیست، حاصل همفکری راهبردی، همگرایی آگاهانه و خالقانه 
و تالش جمعی در انعکاس واقعیات عینی محیط  زیست کشور و به 
تصویر کشیدن احساس مسئولیت عمیق در حفظ طبیعت و محیط  
از  بدین وسیله  بود.  جامعه  زیست محیطی  فرهنگ  ترویج  و  زیست 
حسن تدبیر و تالش موفق بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت  
اجتماعی آن بانک در فرهنگ سازی برای دستیابی به اهداف توسعه 
پایدار قدردانی می کنیم. امیدواریم همچنان فعالیت هایتان در ایجاد 
بالندگی و ارتقای فرهنگ حفاظت از طبیعت و محیط  زیست کشور 
تداوم یابد. گفتنی است بانک پاسارگاد، به عنوان یک بانک سبز، در 
حفاظت  و  پاسداری  خود،  اجتماعی  مسئولیت های  ایفای  راستای 
مسئولیت های  و  رسالت ها  مهم ترین  زمره  در  را  محیط زیست  از 
اقتصادی  خود می داند و اعتقاد دارد به عنوان یک سازمان مالی و 
با اقداماتی همچون ترویج فرهنگ بهره مندی از بانکداری مجازی و 
بانکداری الکترونیک، برگزاری دوره های آموزش بانکداری الکترونیک به 
هزینه خود در سازمان ها و شعبه ها، تالش برای نهادینه کردن فرهنگ 
پالستیک،  و  کاغذ  از  استفاده  کاهش  زیست،  محیط   از  پاسداری 
تشویق و ترغیب مردم به استفاده از بانکداری مجازی، کاشت درخت 

و... می تواند در این مسیر تأثیرگذار باشد.
 

 راه اندازی و افتتاح مجدد موزه بانک سپه
مدیرعامل بانک سپه در مراسم افتتاح موزه این بانک ضمن تقدیر 
از حضور بازنشستگان بانک و تجلیل از زحمات و خدمات آنان در 
دوران شاغلی، اعتماد مردم به نخستین بانک ایرانی را پشتوانه اصلی 
قدمت،  مرهون  نیز  اعتماد  این  داشت:  اظهار  و  کرد  قلمداد  بانک 
خوشنامی و تجربه متراکم و حرفه ای مدیران و کارکنان بانک سپه 
بانک در  با تاکید بر مطلوب بودن شاخص های عملکرد  است.وی 
سال جاری عنوان کرد: با مدیریت مطلوب منابع و مصارف بحمداله 
نیز  منظم  طور  به  و  ایم  نداشته  مرکزی  بانک  از  برداشت  اضافه 
خطوط اعتباری قبلی اخذ شده از بانک مرکزی را بازپرداخت می 
وام  موقعیت  در  گرفتن  قرار  با  نیز  جاری  سال  طی  بعالوه  کنیم. 
دهی در بازار بین بانکی به تعدیل و کاهش نرخ سود در بازار بین 
بانکی کمک کرده ایم.وی افزود: آنچه به این بانک معنا بخشیده ، 
بهترین  نسل  به  نسل  بسیار کسانی که  است. چه  تجربه  و  قدمت 
تا  اند  بانک سپری کرده  را در بخشهای مختلف  لحظات عمرشان 
امروز این بانک پرافتخار، توانمند و کارآمد باشد.رئیس هیات مدیره 
گفت: سرکشی به خانواده های معظم شهدا و هم چنین خانواده های 
سخنان  است.چقازردی  بوده  ها  اولویت  جزء  بازنشستگان  محترم 
خود را با تقدیر از تالشهای صورت گرفته برای راه اندازی و افتتاح 
بانک  حفظ  بر  که  برد  پایان  به  حالی  در  سپه  بانک  موزه  مجدد 
که  بانک  اصلی  سرمایه  و  بنیادین  های  ارزش  تاریخ،فرهنگ،   ،

مشتریان و کارکنان آن هستند تاکید کرد.
 

 اخذ آنی تسهیالت 5 میلیاردی با حساب یکتا 
بانک گردشگری

 امکان دریافت تسهیالت بدون ضامن در قالب طرح »یکتا«ی بانک 
گردشگری میسر شد. طرح جدید موسوم به یکتا که در تمام شعب 
بانک گردشگری پرداخت می شود، طرح تسهیالتی است که با نرخ 
زیر 10 درصد به متقاضیان پرداخت می شود. بر این اساس، مشتریان 
حقیقی و حقوقی می توانند عالوه بر درخواست تسهیالت برای خود، 
در صورت بهره مندی از شرایط الزم اشخاص دیگر را نیز برای دریافت 
تسهیالت معرفی کنند و ضمانت بازپرداخت را با توثیق سپرده خود 

بر عهده بگیرند.

جدیدترین قیمت ها از بازار سکه و ارز
در بازار سکه تمام طرح جدید با افزایش 3000 
 201 و  میلیون  یک   ، شنبه  به  نسبت  تومانی 
هزار تومان عرضه می شود و دالر آمریکا 3777 
تومان قیمت دارد. هر گرم طالی 1۸ عیار نیز با 
روند کاهشی در مقایسه با روز قبل، 115 هزار 
نیم  همچنین  می شود.  فروخته  تومان   3۴1 و 
ترتیب 679 و 379 هزار  به  و ربع سکه  سکه 
برای  نیز  طال  جهانی  دارد.اونس  قیمت  تومان 
معامالت در بازارهای جهانی 1235 دالر و 30 
سنت داد و ستد می شود.همچنین در بازار ارز، 
یورو ۴070 تومان، پوند انگلستان ۴76۸تومان 
و لیر ترکیه 1056 تومان عرضه می شود. دالر 
بانک  سوی  از  تومان   32۴0 هم  مبادله ای 

مرکزی قیمت گذاری شده است.
 

راه و عمران
ابالغ نقشه راه معماری سازمانی کالن 

وزارت راه به دستگاه ها
و  راه  وزارت  معماری سازمانی کالن  راه  نقشه 
شهرسازی، از سوی عباس آخوندی امضاء و به 
تمام معاونت ها، سازمان ها، شرکت های تابعه و 
ادارات کل استانی ابالغ شد.نقشه راه مذکور که 
پیش تر در 12 بهمن، در شورای راهبری معماری 
سازمانی وزارت راه و شهرسازی با حضور وزیر 
منظور  به  بود  شده  تصویب  شهرسازی،  و  راه 
شرکت های  و  سازمان ها  و  معاونت ها  به  اجرا 
شهرسازی  و  راه  کل  ادارات  همچنین  و  تابعه 
ابالغ شد.بر اساس این سند، مجموعه اقدامات 
و پروژه هایی که باید در حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات، توسط ستاد وزارتخانه، سازمان ها و 
ادارات  و همچنین  وابسته  و  تابعه  شرکت های 
پنج  زمانی  افق  یک  در  شهرسازی  و  راه  کل 
ساله از 1396 تا 1۴00 دنبال شوند، مشخص 
و نوع ارتباط بین سامانه های ستاد و واحدهای 
از  بیرون  دستگاه های  همچنین  و  زیرمجموعه 

وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است.
 

 کشاورزی
قیمت مرغ از 8000 تومان گذشت

افزایشی  با روند  از ماه گذشته  قیمت مرغ که 
سال  ماه  آخرین  میانه  در  بود  شده  مواجه 
هر  و  است  شده  تشدید  آن  صعودی  حرکت 
رسیده  تومان   ۸000 از  بیش  به  آن  کیلوگرم 
همچنان  مرغ  گوشت  پرتالطم  بازار   است. 
ادامه دار است. نشانه ها از وضعیت قیمت انواع 
گوشت مرغ نشان می دهد که این محصول پر 
مصرف در فاصله دو هفته به پایان سال با روند 
صعودی قیمت همراه شده و باالترین قیمت را 
برای خود در سال جاری به ثبت رسانده است.
پروتئینی  محصوالت  بازار  از  بررسی ها  آخرین 
مرغ  گوشت  کیلوگرم  هر  که  می دهد  نشان 
۸100 تومان در مغازه های سطح شهر فروخته 
می شود که در مقایسه با مدت مشابه ماه گذشته 
۸00 تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.این 
افزایش قیمت نسبت به اواسط ماه گذشته به 
طور نسبی در سایر اقالم گوشت مرغ هم قابل 
مشاهده است. در حال حاضر فیله مرغ کیلویی 
17 هزار و 900 تومان، سینه جوجه کبابی 1۴ 
هزار و 900 تومان، جوجه با کتف 1۴ هزار و 
900 تومان و سینه مرغ ۸900 تومان فروخته 
می شود. همچنین هر کیلوگرم ران مرغ ۸۴00 
تومان، مرغ سبز کیلویی 10هزار و 500 تومان، 
بال مرغ ۸500 تومان، کتف مرغ ۸900 تومان 

و گردن مرغ 3۸00 تومان عرضه می شود. 
 

 بازار سرمایه
بورس با کاهش 368 پله ای به کانال 

76 هزار واحدی عقب نشست
واحد   36۸ با  روزگذشته   بورس  کل  شاخص 
بازگشت.  واحدی  هزار   76 کانال  به  کاهش، 
فرابورس نیز به روند مالیم افت ادامه داد.نماگر 
بورس در کاهشی قابل توجه در جایگاه 76 هزار 
و 766 واحدی قرار گرفت که سهم اصلی را در 
این افت، نمادهای رمپنا )مپنا( وغدیر )سرمایه 
گذاری غدیر(، فملی )ملی صنایع مس( و شفن 
)پتروشیمی فناوران( داشتند. نماد شرکت مپنا 
با  که  شد  بازگشایی  توقف،  ماه  هشت  از  پس 
تاثیر  بیشترین  و  بود  همراه  شاخص  کاهش 
منفی را بر شاخص بر جای گذاشت.در معامالت 
بیش از چهار میلیارد و 235 میلیون سهم، حق 
 11۸ و  هزار   2 ارزش  به  بهادار  اوراق  و  تقدم 
نوبت خرید  و 6۸7  هزار  در ۴۸  ریال  میلیارد 
بازار  اصلی  های  شاخص  شد.بیشتر  فروش  و 
سرمایه نیز روز گذشته با کاهش روبرو شدند.
ارزشی(  )وزنی-  قیمت  اساس، شاخص  این  بر 
12۸ واحد، شاخص کل )هم وزن( 79 واحد، 
شاخص  واحد،   63 وزن(  )هم  قیمت  شاخص 
آزاد شناور 3۸۸ واحد، شاخص بازار اول ۴92 
واحد و شاخص 30 شرکت برتر 1۸ واحد افت 

کرد.

خبر خبر

گروه اقتصاد: میشل سپن، وزیر اقتصاد فرانسه در 
ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی حضور 
یافت تا با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
دیدار و در خصوص مسائل فی مابین گفت وگو و 
تبادل نظر کنند. در این دیدار، عباس آخوندی 
با اشاره به سابقهٔ مذاکرات ایران و فرانسه از به 
در حوزه  دو کشور  وگوهای  گفت  رسیدن  ثمر 
هوایی ابراز خشنودی کرد و گفت: در پی رابطهٔ 
دراز مدت با اتحادیه اروپا هستیم و می دانیم که 
طرفین آگاهانه این سیاست را انتخاب کرده اند.
وی ادامه داد: قراردادی که برای خرید ایرباس ها 
پروسه  و  است  درازمدتی  قرارداد  کرده ایم  امضا 
سال   20 آن  فاینانس  بحث  با  هواپیما  تحویل 
ادامه خواهد داشت. هم چنین قراردادی که برای 
فرودگاه مشهد منعقد شده است 12 ساله است و 
بر همین اساس انتظار ما این است که دو کشور 
خود را برای رابطه درازمدت آماده کنند.آخوندی 
با بیان اینکه ما به رابطه ایران و فرانسه فقط از 
منظر خرید و فروش برخی کاالها نگاه نمی کنیم، 
رابطهٔ  ایجاد  و  موانع  رفع  دنبال  به  ایران  گفت: 
است.وزیر  فرانسه  با  حوزه ها  همه  در  درازمدت 
راه و شهرسازی، با اشاره به نهایی شدن قرارداد 
فرودگاه  در  فرانسوی ها  ایرباس، سرمایه گذاری 
شرکت  از  رادار  سه  خرید  هم چنین  و  مشهد 
فرانسوی تالس، گفت: مذاکره برای ارتقای سطح 

10 رادار فعلی با تالس در دست پیگیری است.
ATR آخرین وضعیت قرارداد خرید هواپیماهای

اشاره  پروژه ها  مالی  تأمین  موضوع  به  آخوندی 
کرد و گفت: برای حل این مشکل نیاز به یک 
تصمیم سیاسی فراتر هم داریم. طرفین باید به 
شرکت های خود نشان بدهند الزم است با روحیه 
ایران  با یکدیگر کنند.  بهتری شروع به مذاکره 
مذاکرات خود را با ایرباس خیلی زودتر از بوئینگ 
شروع کرد با این حال قرارداد ما با بوئینگ قبل 
از ایرباس بسته شد. بر همین اساس نیاز داریم 
که با انعطاف و درک بهتری از یکدیگر به گفت 
وگو بنشینیم.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
بوئینگ در قرارداد خود با ایران خدمات پشتیبانی 
با  ایران  رابط  و  است  پذیرفته  طورکامل  به  را 
شرکت های فروش قطعات و خدمات دهی است، 
ایرباس  با  مذاکره  برای  ایران  نمایندگان  گفت: 
هفتهٔ آینده به فرانسه سفر می کنند.آخوندی با 
بیان اینکه مذاکرات با ایرباس و ای. تی. آر بسیار 
موفقیت آمیز بوده است، در عین حال تاکید کرد 
به  آن  به  سرعت بخشی  و  مذاکرات  ادامه  برای 
نگاهی درازمدت برای تسهیل تجارت بین ایران و 
اروپا نیازمند هستیم.وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه دو کشور می توانند درحوزه حمل و نقل 
جاده ای، ریلی و دریا نیز گفت و گو کنند، تصریح 
کرد: هم چنین می توانیم در خصوص لجستیک 

بین ایران و اروپا و آسیای میانه با یکدیگر گفت و 
گوی جدی داشته باشیم. از فرانسه انتظار داریم 
در خصوص لیزینگ و نحوه تأمین مالی نوسازی 
ایران بدهند. به  نیز پاسخ روشنی  ناوگان ریلی 
ناوگان  نوسازی  بحث  به  چنین  هم  آخوندی 
برای  ایران  برنامهٔ  اعالم  با  و  اشاره کرد  جاده ای 
نوسازی 65 هزار کامیون کهنه و قدیمی خواستار 
در  مشارکت  برای  فرانسوی  حضور شرکت های 
و  پایدار  قراردادهای  به  شد.فرانسه  پروژه  این 

همکاری های طوالنی با ایران می اندیشد
نکات مثبت توافقی

در  فرانسه  اقتصاد  وزیر  سپن،  میشل  ادامه  در 
این دیدار اظهار داشت: فرانسه در اجرایی شدن 
به سختی  بسیار  که  توافقی  مثبت  نکات  تمام 
مقامات  است.  متعهد  شد،  منعقد  و  نهایی 
اجرای  خواستار  فرانسوی  شرکت های  و  دولتی 
توافقات هستند و تصمیم بر مشارکت فعال در 
پروژه های ایران دارند.وی با بیان اینکه دو کشور 
کانال های  و  روابط  بهبود  درخصوص  تاکنون 
بانکی مذاکراتی با یکدیگر داشته اند، گفت: الزم 
را  اقداماتی  و  اتخاذ  تصمیماتی  دو کشور  است 
در راستای بهبود کانال های بانکی انجام دهند.

به  سپن  میشل  راه،  وزارت  گزارش  براساس 
مذاکرات موفقیت آمیز هوایی بین دو کشور اشاره 
در  که  است  این  خواهان  فرانسه  گفت:  و  کرد 
ایران همکاری  با  نقلی  سایر حوزه های حمل و 
داشته باشد. حضور ما در ایران فقط برای انعقاد 
قراردادهای کوتاه مدت نیست بلکه فرانسه هم به 
قراردادهای پایدار و همکاری های طوالنی با ایران 
اعالم حمایت  با  فرانسه  اقتصاد  می اندیشد.وزیر 
دوباره خود از قرارداد خرید هواپیما، گفت: ما از 
انعقاد قرارداد مربوط به خرید 100 فروند ایرباس 
کاماًل راضی هستیم و باید همین دورنما را در سایر 
قراردادها داشته باشیم.وی با اعالم اینکه قرارداد با 
ای. تی. آر نهایی و هواپیماهای ساخته شده برای 

ایران آماده تحویل هستند، به موضوع خدمات 
پشتیبانی ایرباس و ای. تی. آر اشاره کرد و گفت: 
تولیدکنندگان خوبی در خصوص موتور در فرانسه 
وجود دارند که مایل به همکاری با ایران هستند. 
ضمن اینکه دراین باره حتماً مذاکراتی با ایرباس 
خواهیم داشت و پاسخ آن را به شما خواهیم داد.
وزیر اقتصاد فرانسه با بیان اینکه دورنمای خوبی 
برای همکاری ایران و فرانسه در حوزه ریلی وجود 
نوسازی  برای  فرانسه  مشارکت  به  نسبت  دارد 
ناوگان ریلی ایران ابراز آمادگی کرد و گفت: دولت 
فرانسه خواهان عمیق کردن روابط خود با تهران 
است و برای برطرف شدن موانع مالی در خصوص 
پروژه ها حتماً تالش خواهد کرد و فراتر از این 
پرونده ها اراده ای بین دو کشور برای تعمیق روابط 

وجود دارد.
تاکید وزیر اقتصاد فرانسه برای لزوم عادی سازی 

روابط بانکی با ایران
وزیر اقتصاد فرانسه در تهران اظهار کرد کشورش 
با  اقتصادی  روابط  بهبود  برای  است  مایل 
با  بانکی  جمهوری اسالمی، عادی سازی روابط 
ایران را تشویق کند.میشل سپن پس از دیدار با 
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار 
کرد: اگر روابط بانکی میان دو کشور عادی نشود، 
نمی توانیم روابط اقتصادی را توسعه دهیم.وی در 
ادامه افزود: در چند ماه گذشته روابط میان ایران 
و فرانسه توسعه قابل توجهی پیدا کرده است و 
امضا  به  قراردادهای  و  شده  محقق  پروژه هایی 
رسیده است، اما گردشهای مالی باید عادی سازی 
شود. اگرچه این امر نمی تواند در یک روز انجام 
شود اما این هدف و خواست ماست.میشل سپن 
گفت: باید اعتمادسازی شود تا به شرکت ها امکان 
دهد کانالهای مالی داشته باشند که مطمئن و 
سایر  و  فرانسوی  هستند.شرکت های  کارآمد 
شرکت های اروپایی از زمان اجرایی شدن توافق 
هسته ای در ژانویه سال گذشته که لغو تحریم های 

بین المللی را به همراه داشت، به ایران بازگشته اند.
اما بانک های بین المللی به دلیل بیم از مجازاتهای 
آمریکا که همچنان تحریم های اقتصادی یکجانبه 
علیه تهران را حفظ کرده است، روابط بانکی با 
مراسم  زمان  از  سرنگرفته اند.تنشها  از  را  ایران 
تحلیف دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در 
ژانویه امسال، افزایش پیدا کرده و ترامپ مکررا 
از توافق هسته ای انتقاد کرده است.واشنگتن ماه 
افراد  برخی  علیه  جدیدی  تحریم های  گذشته 
ایران  موشکی  برنامه  با  ارتباط  در  شرکت ها  و 
فرانسه،  گزارش خبرگزاری  اساس  کرد.بر  اعالم 
وزیر اقتصاد فرانسه گفت: کشورش بانک ها را به 
همکاری با ایران تشویق خواهد کرد. بانک های 
هستند  بین المللی  بانک های  فرانسه،  بزرگ 
و در سراسر دنیا از جمله آمریکا فعالیت دارند 
بنابراین طبیعی است که نسبت به رعایت مقررات 
آمریکایی دغدغه داشته باشند. نمی توان آنها را 

سرزنش کرد، اما بایستی اعتماد بازسازی شود.
فرانسه برای سرمایه گذاری در ایران وام می دهد

وزیر اقتصاد فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی 
بررسی  سرگرم  کشورش  گفت:  تهران  در 
به  مستقیم  وام  اعطای  برای  برنامه هایی 
ایران  در  هستند  مایل  که  است  شرکت هایی 
برای یک  سرمایه گذاری کنند.میشل سپن که 
کنفرانس مطبوعاتی مشترک با علی طیب نیا، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در وزارتخانه حضور 
تالش  ما  گفت:  خبرنگاران  به  بود،  کرده  پیدا 
در  هستند  مایل  که  شرکت هایی  به  می کنیم 
آنها  و  کنیم  کمک  کنند،  سرمایه گذاری  ایران 
درخواست  وام  دریافت  برای  بود  خواهند  قادر 
است. نشده  فعال  هنوز  امکان  این  اما  کنند، 
شرکت های  میان  در  فرانسوی  شرکت های 
شدن  اجرایی  از  پس  که  بودند  بین المللی 
توافق هسته ای و رفع تحریمهای غربی به ایران 
اجرای  مانع  فاینانس  مشکالت  اما  بازگشتند، 
برخی از پروژه های زیرساخت مهم شده است.
دلیل  به  تمایلی  فرانسه  بانک های  بزرگترین 
دسترسی  عدم  و  آمریکا  یکجانبه  تحریمهای 
به  بزرگ،  المللی  بین  دهندگان  وام  به  ایران 
از  بخشی  در  ندارند.سپن  ایران  در  فعالیت 
بانکی  ابراز اطمینان کرد که روابط  اظهاراتش، 
میان فرانسه و ایران عادی سازی خواهد شد و 
وی بدنبال شفاف سازی از سوی دولت آمریکا 
تحریم های  که  است  حدودی  و  حد  درباره 
ایران  با  که  فرانسوی  بانک های  بر  آمریکایی 
همکاری می کنند، تاثیر خواهند گذاشت.طیب 
تجارت  بانک  و  ملی  بانک  کرد:  اظهار  هم  نیا 
خدمات کارگزاری در فرانسه را آغاز کرده اند و با 
برخی از بانک های فرانسوی همکاری می کنند، 

اما به نام این بانک ها اشاره نکرد.

مذاکرات پاریس – تهران به ثمر رسید؛

آمادگی فرانسه برای سرمایه گذاری در ایران

رئیس اتاق اصناف گفت: ما بارها مخالفت خود 
را با برگزاری نمایشگاه های بهاره اعالم کردیم 
اما دولت تصمیم گرفت که آن را اجرایی کند 
و ما هم قبول کردیم که در کنار دولت باشیم. 
تهران  در  که  بهاره ای  نمایشگاه   20 از  امروز 
فعالیت می کند تنها 5 نمایشگاه دارای مجوز 
نظارت  آنها  روی  بر  و  هستند  اصناف  اتاق  از 

وجود دارد و باقی آنها غیر قانونی است.
آخرین  خصوص  در  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 

وضعیت نظارت بر اصناف در روزهای منتهی به 
نوروز، گفت: با تشکیل کمیته نظارت که مرکب 
از اصناف گوناگون است کار نظارت و برخورد 

با تخلفات در بازار شب عید آغاز شده است. 
فاضلی ادامه داد: تا به امروز فقط 120 پرونده 

در کل کشور در خصوص تخلفات اعم از گران 
فروشی، کم فروشی یا دیگر موارد تشکیل شده 
با وجود تعدد اصناف در کل کشور،  است که 

این رقم ناچیز است. 
بهاره،  نمایشگاه های  برگزاری  به  اشاره  با  وی 

برگزاری  با  را  خود  مخالفت  بارها  ما  گفت: 
دولت  اما  کردیم  اعالم  بهاره  نمایشگاه های 
تصمیم گرفت که آن را اجرایی کند و ما هم 

قبول کردیم که در کنار دولت باشیم.
 امروز از 20 نمایشگاه بهاره ای که در تهران 
دارای  نمایشگاه   5 تنها  کند  می  فعالیت 
آنها  روی  بر  و  هستند  اصناف  اتاق  از  مجوز 
قانونی  غیر  آنها  باقی  و  دارد  وجود  نظارت 

است.

برخورد با تخلفات بازار شب عید

اینکه  بیان  با  کشور  محاسبات  دیوان  کل  رئیس 
حقوق  کننده  پرداخت  دستگاه   119 پرونده 
نامتعارف به دادسرا ارسال شد، گفت: در برخی از 
این پرونده ها به تصرف در اموال دولت و تصرف در 

بیت المال، حکم دادیم.
عادل آذر با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور 
یکی از نهادهای نظارتی و حاکمیتی تصریح شده 
در اصول 5۴ و 55 قانون اساسی کشورمان است، 
افزود: این دیوان یکی از بازوهای نظارتی مجلس 
است و وظیفه آن، پاسداری و صیانت از بیت المال 
و نظارت بر دستگاه های استفاده کننده از بودجه 
کل کشور است.آذر افزود: بیت المال فقط شامل 
دارایی های فیزیکی و مشهود نیست بلکه بخش 
عمده ای از آن دارایی ها و سرمایه انسانی است 
که باید توجه و از آن صیانت کرد.وی با اشاره به 
مستمر،  نظارت   « محاسبات؛  دیوان  شعار  اینکه 
پیشگیرانه ، هدایت گرانه و مقتدرانه است« ، گفت: 
غاطبه مدیران ما انسان های با شرف و دست پاکی 
هستند.رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان 
اینکه بخش عمده ای از تخلفات، ناشی از غفلت 

قوانین  ابهام در  و  بر آن  اشراف  نبود  و  قوانین  از 
است، افزود: سعی می کنیم در خصوص قوانین به 

مدیران آموزش الزم را بدهیم.
مچ  فقط  محاسبات  دیوان  وظیفه  داد:  ادامه  آذر 
افزایی  مهارت   ، توانمندسازی  بلکه  نیست  گیری 
بتواند قدرت  تا  از مدیران هم است  و دستگیری 
و خطر پذیر باشد.وی گفت: در دیوان محاسبات 
و  تشکیل  تعاملی  و  ای  مشاوره  های  کارگروه 
مدیران  مختلف  برای سطوح  آموزشی  های  دوره 
حسابرسی  کمیته  درباره  است.آذر  شده  تعریف 
اقتصاد مقاومتی در سال 96 گفت: این جزو برنامه 
محوری ام است و در برنامه جامع حسابرسی که 
برای سال 96 به واحدهایمان ابالغ کردیم کمیته 
حسابرسی اقتصاد مقاومتی را فعال کردیم.رئیس 
کل دیوان محاسبات کشور گفت: ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی بیش از 100 طرح را تصویب کرده 
است که در سال 96 هر کدام از این طرح ها را 
حسابرسی می کنیم.آذر با اشاره به اینکه عملکرد 
سازمان خصوصی سازی ضعیف بوده است، افزود: 

علل این ضعف و ناموفق بودن بررسی شده است.

کرد:  بیان  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
و  ریلی  نقل  و  حمل  توسعه  راستای  در 
موجود  خودروهای  احتساب  با  جاده ای 
باید  می شود  تولید  که  خودروهایی  و 
تومان  میلیون   1.3 سال  در  خودرو  هر 
پرداخت  جاده ای  و  ریلی  توسعه  بابت 
در  بخش  دو  این  در  ما  اهداف  تا  کند 
شود.امیر  محقق  ششم  پنج ساله  برنامه 
داشت:  اظهار  خبری  نشست  در  امینی 
کشور  نقل  و  حمل  توسعه  سند  اولین 
یافت.  انتشار  نقل  و  و طرح جامع حمل 
با  و  شد  منتشر   95 سال  در  طرح  این 
رعایت کامل امانت داری ما جرأت انتشار 
پایش  داد:  ادامه  کردیم.وی  پیدا  را  آن 
و  حمل  توسعه  سند  رسانی  روز  به  و 
معاونت  برنامه  در  مداوم  طور  به  نقل 
قرار دارد و طی  راه  نقل وزارت  و  حمل 
برنامه های پنج ساله به روز می شود.معاون 
برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و 
شهرسازی گفت: این سند دو هفته قبل 
به تصویب شورای راهبردی رسید و پالن 
کامل آن توسط وزیر راه و شهرسازی روز 
برای  داد:  ادامه  شد.امینی  امضاء  شنبه 
نقل  و  حمل  جامع  طرح  اهداف  تحقق 
سرمایه گذاری  تومان  میلیارد  هزار   500
تا سال 1۴0۴ مورد نیاز است.وی درباره 
بررسی  با  داد:  توضیح   ،96 سال  بودجه 
تغییراتی  تبصره ها  در  مجلس  مصوبات 
الیحه  در  داد:   ادامه  شد.امینی  ایجاد 
بودجه 96 پیوست یک کل بودجه سهم 
و  راه  وزارت  سرمایه ای  دارایی  تملک 
منابع  تومان  میلیارد   ۸100 شهرسازی 
است.معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع 
وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش بینی 
تومان  میلیارد  هزار   190 است  شده 

شود  تزریق  نقل  و  به حمل  مالی  منابع 
منابع  سهم  تومان  میلیارد  هزار   77 که 
است.امینی   93 سال  قیمت  به  عمومی 
 ۸00 و  هزار   11 داشت: سرجمع  اظهار 
امیدواریم  تومان منابع است که  میلیارد 
کرد:  بیان  شود.وی  محقق  آینده  سال 
بودجه  تومان  میلیارد  و 100  هزار   ۸ از 
تومان  میلیارد    ۴00 و  هزار   7 عمرانی 
است.معاون  نقل  و  حمل  بخش  در 
راه  وزارت  منابع  مدیریت  و  برنامه ریزی 
حمل  بخش  در  داد:  ادامه  شهرسازی  و 
و نقل در الیحه بودجه سال آینده 2۴6 
 70 و  هزار   36 که  داریم  جاده ای  طرح 
میلیارد تومان اعتبار در الیحه بودجه به 
داد:  ادامه  است.وی  یافته  اختصاص  آن 
 35 که  داریم  ریلی  طرح   ۴۸ همچنین 
هزار و ۸0 میلیارد تومان اعتبار در الیحه 
بودجه 96، به ان اختصاص یافت. امینی 
بیان کرد: ۸ طرح حمل و نقل هوایی هم 
داریم که 1۸ هزار و 200 میلیارد تومان 
اختصاص  آن  به   96 بودجه  الیحه  در 
یافته است و برای سایر پروژه ها 52 هزار 
گرفته ایم.معاون  نظر  در  تومان  میلیارد 
راه  وزارت  منابع  مدیریت  و  برنامه ریزی 
 96 بودجه  الیحه  گفت: در  شهرسازی  و 
در بخش مسکن 13 برنامه و 101 طرح 
داریم که 737 میلیارد تومان منابع برای 
داد:  ادامه  است.وی  شده  پیش بینی  آن 
حوزه  در  جدی  تغییرات   96 الیحه  در 
رشد  شامل  که  داشته ایم  نقل  و  حمل 
6۸ درصدی منابع بخش ریلی در الیحه 
بودجه 96 نسبت به بودجه 95 و کاهش 
23 درصدی منابع بخش جاده ای نسبت 
به بودجه 95 است، اما در کل 5 درصد 

در بخش منابع رشد داشته ایم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور خبرداد:

ارسال پرونده 11۹ دستگاه پرداخت کننده 
حقوق نامتعارف به دادسرا

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی:

منابع ریلی در بودجه 68 درصد 
افزایش یافت

بر اساس آمار تجارت در 11 ماهه امسال بیش از 
50 هزار خودرو سواری به ارزش ۴۸53 میلیارد 

تومان وارد کشور شد.
براساس آمار 11 ماهه تجارت خارجی کشور در 
این مدت 2۸ هزار و 575 خودروی سواری با 
حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی 

وارد کشور شد.
ارزش این خودروها 705 میلیون و 7 هزار و ۸۸2 
دالر بوده است که به نسبت مدت مشابه سال 

دارد. ارزش 70.26 درصد رشد  لحاظ  به  قبل 
خودروهای  واردات،  دیگر  بخش  در  همچنین 
سواری با حجم سیلندر 2000 تا 2500 سی سی 

21 هزار و 715 دستگاه به ارزش 572 میلیون 
و 11۴ هزار و 759 دالر بوده است که به لحاظ 
قبل 3۴.3  مشابه سال  به مدت  نسبت  ارزش 

درصد رشد نشان می دهد.از اول سال تا کنون در 
مجموع 50 هزار و 290 خودرو وارد کشور شده 
که ارزش مجموع آنها بالغ بر یک میلیارد و 277 
میلیون و 122 هزار و 6۴7 دالر است که اگر هر 
دالر را 3۸00 تومان براساس بازار آزاد محاسبه 
کنیم، در مجموع ۴ هزار و ۸53 میلیارد و 66 
میلیون تومان صرف واردات این خودروها شده 
است.سال گذشته در این مدت بالغ بر 33760 

خودروی سواری وارد کشور شده بود.

واردات 50 هزار خودرو سواری

 به ارزش 4853 میلیارد تومان



پیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید ، دمی درباره 
سپس  و  بیندیشید  آن  اجرای  در  خود  توانایی 

پاسخ گویید .
ارد بزرگ

روایت شهرزاد از عشق و انتقام 
منتشر شد

»هزار و یک خشم« نوشته رنی عهدیه با ترجمه 
فریده اشرفی به روایت شهرزاد از انتقام تا عشق 

و زندگی می پردازد. 
به گزارش مهرشهرزاد، اولین دختری  است که 
داوطلبانه به همسرِی پادشاهی درمی آید که هر 
روز با دختری ازدواج می کند و در سپیده دم روز 
بعد، او را با طنابی ابریشمین، به دار می آویزد. 
می اندازد.  حیرت  به  را  همگان  شهرزاد  عمل 
در  هم  آن  رفتن،  مرگ  سوی  به  داوطلبانه 
شانزده سالگی کار غریبی ست. اما دلیل این کار، 
شاید دستِ کم برای خود شهرزاد، این تصمیم را 

موجه می کند: انتقام!
جمله  از  شهرزاد،  دوست  صمیمی ترین  شیوا، 
دخترانی بود که در سپیده دم بعد از ازدواجش 
یاد  و شهرزاد سوگند  پادشاه کشته می شود  با 
می کند که انتقام او و دیگر دختران بی گناه را 

بگیرد.
او کارش را با ترفند قصه گویی آغاز می کند اما 
در شب اول، با کمال تعجب، می بیند زمانی که 
می کند،  موکول  بعد  شب  به  را  قصه اش  پایان 
پادشاه بدون مخالفت جدی و تنها اندکی درنگ 

این شرط را می پذیرد.
هنگامی که فشار اطرافیان به شاه برای کشتن 
که  همگان  بر  رازی  می یابد،  افزایش  شهرزاد 
آشکار  هستند،  شهرزاد  مرگ  منتظر  روز  هر 

می شود: »هیوال« عاشق خاتونش شده است!
با  و  سفاکی ها  این  دلیل  کشف  از  پس  اما 
شناخت بیشتر خلیفه ی خراسان، آنچه شهرزاد 
را بیش از دیگران متعجب می کند این است که 
در کمال ناباوری و به رغم میل باطنی، شهرزاد 

نیز عاشق شوهرش شده است!
این اتفاق با نارضایتی و اعالم جنگ علیه پادشاه 
مهیج  بسیار  ماجراهایی  و  می شود  همزمان 
پیش تر  چه  هر  که  دارد  پی  در  و شگفت انگیز 
»شهرزاد  این  دنیای  مجذوب  بیشتر  می رویم، 

قصه گو« می شویم.

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 5/04   طلوع آفتاب 6/27 
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در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

بجز هندوی زلفش هیچ کس نیست 
که برخوردار شد از روی فرخ

سیاهی نیکبخت است آن که دایم 
بود همراز و هم زانوی فرخ

قطعی  سیاست  کرد:  تاکید  امیری  صالحی 
دولت، اعزام زائران به حج است، اما به شرطی 
جمهوری  دولت  شروط  عربستان  دولت  که 

اسالمی ایران را بپذیرد.
در  دیروز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
ستاد  تأسیس  سالروز  گرامیداشت  همایش 
عالی کانون های فرهنگی-هنری مساجد کشور 
در جمع خبرنگاران درباره موضوع حج امسال 
گفت: درباره حج یک دور مذاکرات موفق را 
داشته ایم و هیأت پنج نفری که از سوی بنده 
دوره  عربستان سه  وزیر حج  با  اعزام شدند، 
مذاکره انجام دادند و نتیجه مذاکرات این شد 
که در رابطه با برخی از مسائل به توافق رسیدیم 
و در بخشی دیگر مسائلی که وجود دارد در حال 

گفت وگو هستیم.
وی افزود: اگر عربستان شروط ما را بپذیرد، 

سیاست قطعی دولت اعزام حجاج به حج است. 
نتیجه مذاکرات هر چه باشد به اطالع مردم 
می رسانیم، اما سیاست جمهوری اسالمی ایران 
ایجاد زمینه برای اعزام حجاج به بیت اهلل است، 
ولی به شرط پذیرش شروط جمهوری اسالمی 

از سوی دولت عربستان.
وزیر ارشاد درباره بحث افزایش بلیت های سینما 
اظهار کرد: بحث افزایش های محدود را برای 
اما وزارت فرهنگ و  از زمان ها داریم،  برخی 
ارشاد اسالمی به عنوان متولی این امر نظارت 
بر قیمت بلیت ها را در دستور کار دارد و اینکه 
احیانا یک شوک قیمتی در حوزه بلیت های 
سینما بوجود بیاید را نداریم و ما مانع این امر 
هستیم؛ اما افزایش منطقی که بتواند جوابگوی 
صاحبان سینما و تهیه کنندگان باشد را داریم و 

این افزایش کامال منطقی است.

قرآنی،  فعاالن  بیمه  درباره  امیری  صالحی 
روزنامه نگاران و هنرمندان عنوان کرد: نکته ای 
که باید به آن توجه کنیم این است که در 
سال گذشته 1۸ هزار و 700 نفر بیمه بودند و 
امسال 12 هزار نفر به لیست بیمه شدگان جدید 
فعاالن  آن ها  از  نفر  اضافه کردیم که 2000 
قرآنی هستند و بنا داریم که در سال 96 تمام 
هنرمندان، روزنامه نگاران و فعالن قرآنی که در 

نوبت بیمه هستند را بیمه کنیم.
که  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
برای حمایت از حوزه های قرآن و مساجد چه 

برنامه هایی دارید، گفت: ما برای حمایت از حوزه 
قرآن و امور مساجد برنامه های زیادی داریم و 
جزو اولویت های وزارت فرهنگ است که باید 
این عرصه ها به شدت تقویت شوند. ما با تقویت 
آسیب های  کاهش  می توانیم  کانون ها  این 
اجتماعی را داشته باشیم و تالش ما این است 
که نسل جوان بتوانند با مساجد و قرآن ارتباط 
بیشتری برقرار کند. روز گذشته در دیداری که 
با فعاالن قرآنی داشتیم، در رابطه با استفاده از 
فضای مجازی و انتشار روزانه آیات قرآن در این 
عرصه برنامه ها و دستورالعمل هایی را داشته ایم.

وزیر ارشاد در جمع خبرنگاران:

سیاست قطعی دولت، اعزام به حج است
توافقاتی با عربستان داشتیم

شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  رییس   
در  شهر  ارکستر  رونمایی  آیین  در  تهران 
فرهنگسرای بهمن با تاکید بر اینکه موسیقی 
باید  گفت:  است،  جامعه  و  فرد  تعالی  برای 
موسیقی را پاس بداریم و در خدمت فرهنگ 

و هویت خود بیاوریم.
 به گزارش پیام زمان، آیین رونمایی از نخستین 
اجرای ارکستر شهر با حضور محمود صالحی 
رییس، امیر عبدالحسینی معاون هنری، بابک 

فرهنگی  سازمان  موسیقی  امور  مدیر  ربوخه 
در  نام  هنرمندان صاحب  از  و جمعی  هنری 
شهبازیان،  فریدون  همچون؛  موسیقی  حوزه 
محمد معتمدی، میالد کیایی، هادی منتظری 
شامگاه شنبه 1۴ اسفند در سالن شهیدآوینی 

فرهنگسرای بهمن برگزار شد.
از  تشکر  با  ربوخه  بابک  مراسم  ابتدای  در   
مهمانان و استادان حاضر در برنامه گفت: هدف 
از تشکیل »ارکستر شهر« این است که یک نگاه 
را در میان موسیقیدان های جوان جا بیاندازیم و 
آن نگاه این است که با آداب نوازندگی بیشتر 
آشنا شوند. مدتی است که اتفاق پیشکسوتی 
کمرنگ شده است. حضور دو نسل کنار هم 
در این ارکستر، جوان هایی که حدودا ۴0 نفر را 
تشکیل می دهند و 1۴ موسیقیدان پیشکسوت 
وجود دارند ابتدا ما را با چالش هایی مواجه کرد 
ولی کم کم این قضیه جا افتاد و امشب شما 
شاهد خواهید بود این دو نسل کنار هم چگونه 

می نوازند و لذت خواهید برد.

فرهنگی  سازمان  رییس  صالحی  محمود   
حاضر  مهمانان  به  مقدم  خیر  ضمن  هنری 
فرهنگی  کارهای  مجموعه  گفت:  مراسم  در 
هنری که در شهر تهران آماده می شود، ما را 
به جایی می رساند که مردم هر شب بتوانند 
محل  نزدیک  که  ببینند  فیلمی  و  تئاتر  یک 
زندگی آنها هم باشد. ما در زمینه ارکستر کم 
و کوتاهی داشته ایم برای همین در یک جلسه 
از چهارشنبه های هنر  که خدمت استاد تهرانی 
بوده ایم از ایشان درخواست کردیم تا ارکستر 
را راه بیاندازند، ما هم کمک می کنیم و امروز 
فرهنگی  قطعا سازمان  و  افتاد  راه  که  دیدید 
ادامه  جریان  این  تا  کند  می  حمایت  هنری 
داشته باشد. وی افزود: همیشه گفته ام که همه 
جلوه های هنر همچون، خط، نمایش، موسیقی، 
تصویر، شعر، ادبیات و ... در خدمت فرهنگ و 
هویت تاریخ ماست. باالخره شما حافظ را هم 
بدخط بنویسید می توانید بخوانید اما آیا در 
شان حافظ است که کالم او را بد خط بنویسند؟ 

خیر. باید استاد امیرخانی و استادان پیشکسوت 
حافظ را بنویسند. هنر وقتی با فرهنگ آمیخته 
شد آن را ماندگارتر و جاودانه تر می کند. ما یک 
ملت با تاریخ چندهزار ساله و با هویت بزرگ 
باید از همه جلوه های هنری استفاده کنیم تا 
بتوانیم هویت و  تاریخ خودمان را به نسل جوان 
بعد از خود و هم به مردم دنیا برسانیم. عیبی 
ندارد جوان های ما هنرمندان دنیا را بشناسند 
اما عیب آنجاست که جوان ما هنرمند کشور 
نیست که جوان ها  نشناسد. عیب  را  خودش 
تاریخ و هویت دنیا و جهان را بشاسند عیب 

آنجاست که تاریخ و هویت خودمان را ندانیم.
شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  رییس   
است  الهی  هدیه ای  موسیقی  گفت:  تهران 
باید آن را پاس بداریم و در خدمت فرهنگ و 
هویت خود بیاوریم. موسیقی برای تعالی فرد و 
جامعه است. یک آهنگ و موسیقی خوب حال 
آدم های عصر ماشینی را که گرفتار شلوغی و 

ترافیک است را خوب می کند.

اولین بار  برای  خود  اثر  جدیدترین  در  تهرانی  جالل 
نمایشنامه ی یک نویسنده ی دیگر را به صحنه می برد.

جالل تهرانی در تازه ترین تجربه ی تئاتری خود، »سونات 
پاییزی« نوشته ی اینگمار برگمانـ  نویسنده و کارگردانی 

سوئدی ـ را اجرا می کند.
این نخستین تجربه ی تهرانی در مقام کارگردان است که 
از میان نمایشنامه های خودش اجرا نمی شود و گلچهره 

سجادیه و بهاره رهنما هم بازیگران آن هستند.
البته پیش از این در گزارشی از سوی این گروه نمایشی 
عنوان شده بود که گالب آدینه به همراه بهاره رهنما در 

این کار بازی خواهد کرد.
»سونات پائیزی« پیش از این توسط اینگمار برگمان به 

یک فیلم سینمایی تبدیل شد و مورد توجه قرار گرفت.
اردیبهشت سال 96 و در سالن  این نمایش فروردین و 
می رود.  صحنه  به  ایرانشهر  تماشاخانه ی  سمندریان 
است  مشهوری  پیانیست  زن  داستان  پاییزی«  »سونات 
رابطه ی  او  با  که  دخترش  دیدار  به  سال ها  از  پس  که 

چندانی نداشته آمده است.
»سونات پاییزی« دوازدهمین تجربه ی کارگردانی جالل 
تهرانی است و او پیش از این نمایش های »نفرتی تی«، 
»مخزن«، »تک سلولی ها«، »هی مرد گنده گریه نکن!«، 
»به صدای زمین گوش کن«، »سیندرال«،  »دو دلقک و 
نصفی«، »فصل شکار بادبادک ها«، »نقره ای« و »دور دنیا 

در هشتاد روز« را به صحنه برده است.

ارکستر  برنامه های  برخی  ارائه  با  روحانی  شهرداد 
سمفونیک تهران برای سال آینده، از حضور نوازندگان این 

ارکستر در چین و ایتالیا خبر داد.
رهبر ارکستر سمفونیک تهران در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به حضور برخی ارکسترهای اروپایی در تهران، اظهار کرد: 
ارکستر »فستیوال پوچینی« از ایتالیا همراه »پائولو اولمی« 
و »آلبرتو ورونسی« به عنوان رهبر به ایران آمدند و پس از 
این که با ارکستر سمفونیک تهران کار کردند، نظر مثبتی 
نسبت به این ارکستر پیدا کردند و آنقدر از کار مشترک 
از  نوازنده  من خواستند چند  از  که  بودند  راضی  ایران  با 
ارکستر سمفونیک تهران را برای پروژه ای به آن ها معرفی 
کنم. در این پروژه که حدود یک ماه دیگر )فروردین ماه( 
اجرا می شود، تعدادی از نوازنده های کشورهای اروپایی جمع 
می شوند تا کنسرت مشترکی را برگزار کنند.او ادامه داد: قرار 
است برنامه ای در کشور چین برگزار شود و برای تشکیل یک 
ارکستر مشترک، از برخی موزیسین های تمام کشورهای 
دنیا و از جمله ایران دعوت کرده اند. بنابراین قرار است من 
چند نفر از نوازندگان ارکستر سمفونیک را به چین بفرستم. 

این برنامه احتماال در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
برای  تهران  ارکستر سمفونیک  از  این که  اعالم  با  روحانی 
کرد:  اظهار  است،  شده  دعوت  ایتالیا  شهر  چند  در  اجرا 
مدیر »فستیوال پوچینی« ایتالیا که هنگام اجرای مشترک 
از کار  ایران بود و خیلی  با ارکستر سمفونیک تهران، در 
خوشش آمد، از ما دعوت کرد، تابستان چند کنسرت را در 

ایتالیا برگزار کنیم. 
بزرگ ترین  از  تهران گفت: یکی  ارکستر سمفونیک  رهبر 
ارکستر  رهبر  که  است  موتی«  »ریکاردو  دنیا  رهبرهای 
برنامه ای مشترک  او قصد دارد  سمفونیک شیکاگو است. 
با ارکستر سمفونیک تهران بگذارد که احتماال در تابستان 
خواهد بود. از نوازنده های ارکستر »ال اسکاال میالن« که از 
ارکسترهای بسیار عالی دنیاست، یک تعداد نوازنده به ایران 
می آیند و به اعضای ارکستر سمفونیک تهران برای اجرای 
کنسرتی ملحق می شوند و قرار است گروه ُکر تهران هم با 
آن ها همکاری کند. سپس به فاصله دو روز، همین گروه 
به ایتالیا سفر می کند و به فستیوال »راوِنا« خواهد رفت و 

همین برنامه را در آنجا اجرا خواهد کرد.

و  صداگذاری  مرحله  وارد  امینی  علیرضا  جدید  فیلم 
ساخت موسیقی شد.

»موج  سریال  برای ساخت  تازگی  به  که  امینی  علیرضا 
نمایش  شبکه  در  فالح  محمود  تهیه کنندگی  به  کوتاه« 
خانگی مجوز گرفته و آن را بهار سال آینده جلوی دوربین 
می برد، با تمام شدن تدوین فیلم سینمایی جدیدش با 
آماده  صداگذاری  برای  را  آن  نیستم«  دیوانه  »من  نام 
توسط  نیستم«  دیوانه  »من  وی  گفته  است.به  کرده 
آن  موسیقی  و  می شود  صداگذاری  موسوی نژاد  محمود 

را هم بهنام ابطحی می سازد.
جمشیدی،  پژمان  احمدی،  مهران  صالحی،  مجید 
محمدرضا هدایتی، برزو ارجمند، هادی کاظمی، دانیال 
ماهانی، سیروس کهوری نژاد و محمدرضا  مقدم، مهدی 
داودنژاد بخشی از بازیگران این فیلم هستند که در شمال 

کشور فیلمبرداری شده است.
این فیلم داستان زندگی تعدادی بیمار روانی را در یک 
آسایشگاه در وسط جزیره ای در شمال کشور روایت می 

کند.
گل  فرشاد  فیلمبرداری:  مدیر  به  فیلم  عوامل  دیگر  از 
سفیدی، صدابردار: امیر پرتوزاده، طراح صحنه و لباس: 
دستیار  گل زاده،  امید  گریم:  طراح  میرسپاسی،  سهیل 
گروه  یزدی،  ایمان  برنامه ریزی:  مدیر  و  کارگردان  اول 
کارگردانی: مهسا حسینی، مدیر تدارکات: کامبیز اینانلو، 
متولی،  مهرداد  تولید:  جانشین  شجاعی،  حسن  عکاس: 
سپهر  مجازی:  فضای  و  عمومی  روابط  رسانه ای،  مشاور 
متولی  مجتبی  تولید:  مدیر  و  جوادی  بابک  پهلوانی، 

می توان اشاره کرد.

گلچهره سجادیه و بهاره رهنما 
هم بازی شدند

ارکستر سمفونیک برای سال آینده 
چه برنامه ای دارد؟

خبرهای جدید از
 »من دیوانه نیستم«

امروز با حافظ

در آیین رونمایی از »ارکستر شهر« 
مطرح شد؛

موسیقی برای 
تعالی فرد و 
جامعه است

جدیدترین اظهارات تهیه کننده 
فیلم کیمیایی 

نامه  به  اشاره  با  اهلی«  فیلم »قاتل  تهیه کننده 
فضای  در  که  سینما  خانه  کارگردانان  کانون 
کارگردان  است،گفت:  شده  منتشر  مجازی 
ماهیت  تغییر  اجازه  مصوب  فیلمنامه  براساس 
تهیه کننده  اجازه  بدون  را  فیلمنامه  محتوای  و 
جای  به  می خواهد  کانون  این  اگر  ولی  ندارد 
از  بکند  حکمیت  سینما  خانه  داوری  هیات 
ادامه دار  پی  است.در  بالمانع  اینجانب  نظر 
شدن اختالف میان مسعود کیمیایی و منصور 
فیلم  تهیه کننده  و  )کارگردان  قوچانی  لشگری 
کارگردانان  کانون  اعالم  نیز  و  اهلی«(  »قاتل 
و  اضافه  و  تدوین  اینکه  بر  مبنی  سینما  خانه 
است  کارگردان  فیلم حق  پالن های  کردن  کم 
مداخله  مورد  این  در  نمی تواند  تهیه کننده  و 
کوتاهی  یادداشت  در  قوچانی  لشگری  کند، 
کانون  نامه  به  گذاشت،  ایسنا  اختیار  در  که 
»قاتل  فیلم  داد.تهیه کننده  پاسخ  کارگردانان 
کارگردانان  کانون  اعضاء  به  خطاب  اهلی« 
ایسنا  اختیار  در  که  متنی  در  ایران  سینمای 
گذاشت،نوشت:»احتراما، به استحضار می رساند 
که قضاوت کاری سخت و از هابیل و قابیل تا 
است.  بوده  عدالت  اجرای  انسان  دغدغه  امروز، 
مطابق قوانین و ضوابط در خانواده سینما، رفع 
اختالفات و حکمیت توسط هیأت داوری خانه 
سینما انجام می پذیرد و تاکنون دو بار قضیه به 
گونه ای مطرح شده که گویا حکمیتی در خانه 
سینما یا  یا کانون کارگردانان اتفاق افتاده است 

و به نفع ایشان رأی صادر شده است.
کیمیایی،  آقای  با  اینجانب  اختالف  همچنین 
است  منعقده  قرارداد  براساس  حقوقی  اختالف 
آقای  انتظار،  و  نامه نگاری  ماه  چهار  از  بعد  و 
و  نپذیرفتند  را  سینما  خانه  کیمیایی حکمیت 
خسارت معنوی بزرگی به فیلم »قاتل اهلی« در 

جشنواره فجر وارد ساختند.

خبر 

جشنواره های انیمیشن افزایش یابد 

کارگردان انیمیشن »او بعالوه آب« که در دهمین جشنواره پویانمایی 
تهران حاضر است می گوید افزایش جشنواره های انیمیشن می تواند 

به دیده شدن آثار هنرمندان این عرصه کمک کند. 
رضا هادیانی تهیه کننده و کارگردان »او بعالوه آب« که در بخش 
مسابقه ایران و بین الملل دهمین جشنواره پویانمایی تهران حضور 
سه  انیمیشن  این  تکنیک  گفت:  مهر  به  انیمیشن  این  درباره  دارد 
بعدی کامپیوتری و زمان آن سه دقیقه و 36 ثانیه است. این انیمیشن 
داشته  اصلی  که یک خط  نیست  اینگونه  ولی  دارد  مفرح  موضوعی 
کاراکترها  که  است  جری«  و  »تام  انیمیشن  مدل  شبیه  بلکه  باشد 

دنبال هم می روند و یک خط داستانی مشخص ندارد.
وی درباره دهمین جشنواره پویانمایی تهران بیان کرد: به نظرم اکثرا 
کارهایی در جشنواره حضور یافته اند که در جشنواره های بین المللی 
جشنواره   3۸ در  هم  ما  انیمیشن  اند.  داشته  حضور  یا  برده  جایزه 
جهانی پذیرفته شده و دو دیپلم افتخار برده است. در مجموع فکر 
کنم در این سال ها به لحاظ کیفی و فنی انیمیشن ایران رو به رشد 
ما یک  است.  المللی  بین  نشانه اش همین حضورهای  و  است  بوده 
بهتر  شرایط  این  امروز  اما  بودیم  مشکل  دچار  اولیه  ایده  در  زمانی 

شده است.

ترکیه از فیلمسازان خارجی حمایت می کند 

وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه اعالم کرد سیاست های این کشور 
برای حمایت از فیلمسازی خارجی در ترکیه تغییر می کند. 

به نقل از آناتولی، نابی آوجی وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گفت: 
و  مصارف  کاهش  خارجی  کنندگان  تهیه  از  ما  حمایت  بیشترین 
برای  اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  است.  فیلم  ساخت  های  هزینه 
مثال بلغارستان و مجارستان در این زمینه خیلی موفق عمل کرده 
برنامه هایی برای  اند به همین دلیل ما هم  و تسهیالتی قائل شده 
مجلس  تقدیم  زودی  به  که  داریم  منظر  این  از  سینما  قانون  تغییر 

خواهیم کرد.
وی درباره تغییرات قانون ارزیابی، طبقه بندی و حمایت از فیلم های 
و گردشگری هر ساله حمایت  فرهنگ  وزارت  اظهار کرد:  سینمایی 

خود را از صنعت سینما افزایش می دهد. 
وزیر فرهنگ و گردشگری کشور افزود: این تشویق ها از نظر مالی در 
مقایسه با عظمت این حوزه رقم های باالیی نیستند و حکم نمادین 
دارند. برای مثال در سال جاری از 30 فیلم بلند حدود 26 میلیون 

لیره حمایت به عمل خواهد آمد. 
آوجی با بیان اینکه اوایل این ماه پروژه ساخت فیلم های پویانمایی، 
مستند، فیلم کوتاه و نگارش سناریو و تحقیق و توسعه ارزیابی خواهند 

شد، گفت سینمای ترکیه با عالقه روزافزون مواجه شده است. 
بزرگ کره ای خواستار خریداری سینماهای  وی گفت یک شرکت 
زنجیره ای در ترکیه و فعالیت در حوزه نمایش و تهیه کنندگی است 

و در همین راستا کشورهای دیگری نیز اعالم آمادگی کرده اند. 

»پیشخدمت« جایزه فیلم مستقل لندن را برد

به  لندن  مستقل  فیلم  جوایز  از  کوتاه  انیمیشن  بهترین  جایزه 
»پیشخدمت« ساخته فرنوش عابدی رسید. 

جایزه  لندن  مستقل  فیلم  جوایز  رقابت  در  جایزه،  سایت  از  نقل  به 
بهترین انیمیشن کوتاه ماه فوریه به انیمیشن ایرانی »پیشخدمت« به 

کارگردانی فرنوش عابدی از ایران رسید.
از  هدف  می کند.  انتخاب  را  جهان  بهترین های  ماه  هر  جوایز  این 
اهدای این جوایز معرفی بهترین کارگردان ها، نویسندگان، انیماتورها 

و بازیگران است.
مجموع  اسامی  می کند.  دریافت  دیجیتال  لوح  یک  ماه  هر  برنده 
برندگان ماهانه سوم آوریل 2017 اعالم می شود تا در جشنواره و در 

رقابت ساالنه شرکت کنند.
این انیمیشن از برگزیدگان سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران 
است و به عنوان بهترین فیلم پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران 

جایزه این بخش را دریافت کرد

جایزه جشنواره مستند زاگرب برای 
»رویاهای دم صبح«

از نگاه هیئت داوران  فیلم »رویاهای دم صبح« جایزه بهترین فیلم 
جوان جشنواره فیلم مستند »زاگرب داکس« را در کشور کرواسی از 

آن خود کرد. 
مراسم اعطای جوایز سیزدهمین جشنواره بین المللی »زاگرب داکس« 
در حالی شنبه شب برگزار شد که مستند »رویاهای دم صبح« ساخته 
داوران  هیئت  نگاه  از  مستند  اثر  بهترین  عنوان  به  اسکویی  مهرداد 

جوان این رویداد سینمایی معرفی شد.
همچنین مهرداد اسکویی که پیش از این چندین مسترکالس و ورک 
شاپ در کشورهای آمریکا، استرالیا و چک برگزار کرده نیز با دعوت 
رسمی جشنواره »زاگرب داکس« یک مسترکالس در تاریخ 2۸ فوریه 

در این رویداد سینمایی برگزار کرد.

آن سوی آبها

مهدی  کارگردانی  به  معکوس«  »هفت  فیلم 
خسروی و تهیه کنندگی علی عطشانی در گروه 

سینمایی »هنر و تجربه« اکران می شود. 
»هفت معکوس« نوشته مهدی علی میرزایی 
مضمونی  با  تهران  در  گذشته  سال  که  است 

اجتماعی و در ژانر فانتزی ساخته شده است.
در خالصه داستان فیلم آمده است: »احساس 
پرتگاه  یه  لبه  زندگیم  توی  همیشه  کنم  می 
وایسادم، دوست دارم بپرم پایین ولی هیچ وقت 
می شد  کاش   ... ندارم  االنم  نداشتم،  جراتشو 
برگردم به عقب تا یه چیزایی رو درست کنم ولی 

افسوس که غیرممکنه!«
جواد عزتی، نیوشا ضیغمی، حسام نوای صفوی، 
کامران تفتی و مهران رجبی بازیگران این فیلم 
هستند.»هفت معکوس« قرار است بزودی در 

گروه سینمایی »هنر و تجربه« اکران خود را 
آغاز کند.عوامل و دست اندرکاران فیلم عبارتند از 
کارگردان: مهدی خسروی، نویسنده: مهدی علی 
میرزایی، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، 
آبادی،  امیر  سروش  خسروی،  مهدی  تدوین: 
مدیر صدابرداری: علی ذوالفقاری، طراح گریم: 
امیر ترابی، مدیر تولید: علی بیات، مدیر جلوه 
های ویژه رایانه ای: احسان شمالی، موسیقی: 
آزاده  لباس:  و  صحنه  طراح  ترکی،  یاسین 
قوام، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: وحید 
دالوری،  سعید  تدارکات:  مدیر  دوست،  میهن 
عکاس: نوید خداپناهی، منشی صحنه: مرجان 
بسمل،  منصوره  ای:  رسانه  مشاور  شاهوردی، 
مجری طرح: موسسه بیتا فیلم، تهیه کننده علی 

عطشانی.

»هفت معکوس« در »هنر و تجربه« اکران می شود
رایان گاسلینگ، در کنار کن کائو به عنوان 
عنوان  با  جدیدش  فیلم  در  کننده  تهیه 

»جوشکاری زیر آب« ظاهر می شود. 
ای  پروژه  در  دیلی،  اسکرین  از  نقل  به 
سینمایی از مصور کردن رمان گرافیکی جف 
را  آب  زیر  در  جوشکاری  داستان  که  لمیر 
روایت می کند، رایان گاسلینگ نقش آفرینی 

خواهد کرد.
گاسلینگ،  خود  فیلم  این  کنندگان  تهیه 
و  کائو  کن  به  متعلق  وی پوینت  شرکت 

شرکت »انیناموس کانتنت« خواهند بود.
اسکار  جایزه  دریافت  نامزد  که  گاسلینگ 
برای بازی در »الاللند« بود و این جایزه را 

به کیسی افلک واگذار کرد، در گلدن گلوب 
به عنوان بهترین بازیگر مرد نقش اول فیلم 

کمدی یا موزیکال برنده جایزه شد.
درباره  درامی  فیلم  بازیگر  در عین حال  او 
مرد«  »اولین  عنوان  با  آرمسترانگ  نیل 
»الاللند«  کارگردان  شازل  دمین  که  است 
پیش  مرحله  در  اکنون  و  می سازد  را  آن 
رانر  »بلید  فیلم  با  وی  داد.  قرار  تولید 
نقره ای  پرده های  بر  اکتبر  ماه  در   »20۴9

دیده خواهد شد.
نویس  فیلمنامه  یا  کارگردان  درباره 
و  نشده  گفته  چیزی  آب«  زیر  »جوشکاری 

از دیگر بازیگران نیز حرفی زده نشده است.

بازیگر »الاللند« زیر آب می رود 


