
ثبت نام ۲۰ هزار 
صنعتگر برای وام

با حکم رهبر معظم انقالب صورت گرفت؛

انتصاب سردار سرلشکر باقری به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح

 حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی سردار 
سرلشکر پاسدار محمدحسین باقری را به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح 

منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن حکم فرمانده 

معظم کل قوا به این شرح است: 
بسم ا... الرحمن الرحیم 

با توجه به انتقال سردار سرلشکر بسیجی دکتر سّید حسن فیروزآبادی 
به جایگاه مشاورت عالی فرماندهی کّل نیروهای مسلح، و نظر به خدمات 
شایسته و تجارب ارزنده جناب عالی در دوران دفاع مقدس و پس از آن به ویژه 

در مسئولیت های ستاد کل و قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(، شما را به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می کنم. 
با تمسک و امید به عنایات الهی، ارتقاء توانمندی ها و آمادگی های دفاعی امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی و امکان 
پاسخگویی به موقع و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متوّجه به نظام جمهوری اسالمی ایران با عمل انقالبی مورد انتظار است. 
از تالشهای مخلصانه و مدبّرانه سردار سرلشکر بسیجی دکتر فیروزآبادی از ابتدا تا کنون در این مسئولیت مهم قدردانی و تشکر می کنم. 

دوام توفیقات همگان را از خداوند متعال مسئلت می کنم. 
سّید علی خامنه ای
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اندونزی به دنبال 
توافق نامه انرژی با ایران

خودروسازان ملزم به 
جبران خسارت شدند

گزارش پيام زمان از وضعيت بازار مسکن نشان مي دهد؛

 فقر شفافیت در سیاست هاي حمایتي بخش مسکن
é بي توجهي به تاثیر بازار مسكن بر تولید و اشتغال

ماه مبارک رمضان؛
ماه مهمانی خدا بر همگان مبارک باد .
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سرلشکر فيروزآبادی:

انتفاضه سوم، امنیت و حیات 
اسرائیل  را خواهد سوزاند

رئیـس سـتاد کل نیروهای مسـلح با تأکید بر نقـش راه پیمایی 
فلسـطین  انتفاضـه  شـدن  نیرومنـد  در  قـدس  جهانـی  روز 
را  رژیـم صهیونیسـتی  و حیـات  گفت:انتفاضـه سـوم،امنیت 

سـوزاند. خواهد 

الریجانی: 

سعودی ها به ناامیدی دیپلماتیک 
در منطقه رسیده اند

رییـس مجلـس شـورای اسـالمی بـا بیـان ایـن کـه غربی هـا 
عربسـتان  و  ایـران  میـان  آتـش  شـدن  خامـوش  خواهـان 
نیسـتند، گفـت: بـه نظـر مـی رسـد سـعودی هـا به نوعـی به 

ناامیـدی دیپلماتیـک در منطقـه رسـیده انـد.

وعده ای که در راه است
احتــرام به بیمـاران 

با هزینه های کمتر

وزیـر بهداشـت گفـت: با توجـه به شـرایط کشـور و مدل های 
اقتصـادی دنیـا، بـه دنبال اسـتفاده از منابـع غیردولتی داخلی 
و خارجـی رفته ایـم و بـه ایـن ترتیـب در آینـده سـه بخـش 

بیمارسـتان در کشـور خواهیم داشـت.

آملی الریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه:

افرادی با استدالل های سخیف علیه قوه قضاییه سخن می گویند
روحانی: هدف اصلی برجام رونق اقتصادی بود

۲ 331۰ 5

همین صفحه

رئیس جمهور با بیان اینکه بزرگترین هدف برجام ایجاد 
شرایط مناسب در داخل کشور، رونق اقتصادی و اشتغال 
جوانان بود، گفت: نرخ رشد بیکاری ۱۱ درصد است که 

این نرخ بیکاری در جوانان بیشتر است.
حجت االسالم حسن روحانی در همایش گرامیداشت 
هفته قوه قضائیه که با حضور سران قوا در سالن اجالس 
سران برگزار شد، گفت: یاد کنیم از معمار بزرگ قانون 
اساسی جمهوری اسالمی و قوه  قضائیه )شهید بهشتی( 
در مدیریت فوق العاده، ادب، اخالق، فروتنی و تواضع و 
باالخره مظلوم زیستن و مظلوم چشم از جهان فروبستن 
که هیچ جمله ای نمی تواند بهشتی را تعریف کند جز 

کالم الهی که فرمود »بهشتی یک ملت بود.«
وی افزود: شهید بهشتی بنیانگذار قضاء اسالمی و نوین 

بعد از پیروزی انقالب اسالمی است.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز نیازمند یک قوه قضائیه 
نیازمند  امروز  گفت:  هستیم،  چابک  و  روز  به  قوی، 
قوه قضائیه ای هستیم که پناهگاه برای مردم سرزمین مان 

باشد.
روحانی افزود: در هیچ کشوری امنیت آن حفظ نخواهد 
شد مگر آنکه مردم در پناه یک قوه قضائیه بی طرف، عالم 
و کارآ در زمینه رفع مخاصمات و مبارزه با مجرمین و 

ایجاد عدل و داد در جامعه باشند.
وی تاکید کرد: ما باید قدردان قوه قضائیه برای ایجاد 
امنیت در کشور باشیم و اگر امروز کسی حاضر است 
سرمایه خود را روی زمین بگذارد و فعالیت اقتصادی 
کند، به دلیل اعتماد به قوه قضائیه است و اال این سرمایه 
در مسیر غیرشفاف و غیرمولد به کار گرفته می شد و اگر 
سرمایه ای از خارج از کشور وارد این سرزمین می شود 
باز هم اعتماد یک قوه قضائیه سالم و عادالنه در این 

کشور است.
رئیس جمهور تصریح کرد: قبل از آنکه قوه قضائیه به رفع 
تخاصم، احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت بپردازد، باید 
مورد اعتماد جامعه باشد؛ هر مقدار اعتماد مردم به قوه 
قضائیه بیشتر باشد، در آن جامعه امنیت قضایی بیشتر 

خواهد بود.
روحانی افزود: ممکن است یک قوه قضائیه از هر نظر 
سالم باشد اما دید و نظر مردم نسبت به قوه قضائیه 
اعتمادآور نباشد؛ این بدان معناست که از قضاوت مهمتر 
شاید نحوه بیان فعالیت قوه قضائیه و شفافیت کار قضایی 

برای جلب اعتماد مردم است.

وی ادامه داد: مردم می خواهند بدانند اگر یک عده ای 
برخالف قانون و برخالف امنیت کشور به یک سفارت 
خارجی حمله کردند که عامالنشان و آمرانشان به خوبی 
روشن هستند، قوه قضائیه چگونه برخورد می کند و 
چگونه اجرای این حکم به سمع و نظر مردم می رسد؟ 
رئیس جمهور گفت: این به معنای آن است که یک کشور 
در برابر امنیت سفارتخانه های خارجی مسئولیت دارد و 
امنیت آن سرزمین را بر دوش گرفته است. اگر مردم ما 
نسبت به این گونه مسائل به خوبی و با شفافیت بدانند 
که در دستگاه قضایی چه شده است، به همان نسبت 
اعتماد مردم به قوه قضائیه و اعتماد جهانی به کشور 

بیشتر می شود.
روحانی با تاکید بر اینکه ما به دنبال نیستیم که دیگران 
در  ما  که  است  این  مهم  گفت:  بزنند،  کف  ما  برای 
پیشگاه وجدان خود و رفتار عمومی جهانیان چگونه 
عمل می کنیم و چگونه عدل اسالمی را به رخ جهانیان 
می کشیم که اینجا سرزمین موالی متقیان علی )ع( 
است و اگر اموال مردم و پول بیت المال و پول نفت 
توسط عده ای به تاراج و یغما رفت، مردم می خواهند 
بدانند که این سازماندهی از کجا بوده است، چه کسانی 
مجوز صادر کرده اند، چه کسانی برنامه ریزی کرده اند، 
چگونه در اختیار فرد یا افرادی قرار گرفته است و کجا 

مصرف شده است؟
وی افزود: آنچه برای مردم مهم است ختم یک پرونده 

نیست، باالتر از ختم پرونده، ختم سؤاالتی است که در 
اذهان مردم است.

رئیس جمهور با بیان اینکه قوه قضائیه هم باید پرونده 
ختم کند و هم سؤاالتی که در ذهن مردم است را پاسخ 
دهد، گفت: این ثمره اش هم ایجاد امنیت است و هم 
اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضاست. موضوع اعتماد 
مردم به نظام یک بخش بزرگش قوه قضائیه است و یک 

بخش دیگرش مربوط به دستگاه اجرایی است.
روحانی ادامه داد: اگر اعتماد مردم به نظام ایجاد نشود، 
سرمایه  بزرگترین  که  را  سرمایه  بزرگترین  بی تردید 

اجتماعی است، از دست داده ایم.
وی اولین مسئولیت قوه قضائیه را ایجاد اعتماد بیشتر در 
جامعه دانست و گفت: جایی که مردم احساس می کنند 
که فریادرس واقعی آنان، قضات و دستگاه قضایی کشور 
است و دیگر آنکه در جامعه ما مردم باید احساس کرامت 
و عزت کنند و در جامعه ما باید حقوق شهروندی محترم 

شمرده شود.
رئیس جمهور افزود: اگر مردم در جامعه احساس تحقیر 
کنند، ممکن است به هر خیانتی دست بزنند. سالم سازی 
جامعه از جایگاه مردم آغاز می شود؛ از احساس عزت و 
سربلندی خود مردم آغاز می شود. مردم باید احساس 
کنند به حقوق آنها احترام گذاشته شده است و باید 

احساس کنند که قوه قضائیه حامی آزادی مردم است.
ادامه در صفحه 3

روحانی: هدف اصلی برجام رونق اقتصادی بود

آیت ا... صادق آملی الریجانی با بیان اینکه ساختار 
سیاسی جامعه اسالمی ایران یک الگو است، گفت: 
سخت ترین تحریم ها علیه ما صورت گرفت و در 
از  را  خود  نیروهای  بهترین  جنگ  سال  هشت 
دست دادیم و سرمایه کالن کشور ما به غارت 
رفت. با این وضعیت جمهوری اسالمی ایران رو 

به پیشرفت بود.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: در دستگاه قضایی 
کاستی ها و تقصیرهایی وجود دارد، ولی ما باید از 

نقد سازنده استفاده کنیم.
همایش  آمرکاشی،  الهام  زمان-  گزارش  به 
سراسری دستگاه قضایی کشور دیروز با حضور 
جمهور،  رئیس  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
و  نگهبان  شورای  دبیر  جنتی  احمد  ا...  آیت 
آملی  ا...  آیت  رهبری،  خبرگان  مجلس  رئیس 
الریجانی رئیس قوه قضاییه، علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی، حجت االسالم محسنی 
االسالم  حجت  قضاییه،  قوه  اول  معاون  اژه ای 
کریمی رئیس دیوان عالی کشور، حجت االسالم 
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، حجت 

جمع  و  دادگستری  وزیر  پورمحمدی  االسالم 
کثیری از معاونین و قضات دستگاه قضایی کشور 

برگزارشد.
رئیس قوه قضاییه در این همایش ضمن تسلیت 
شهادت مولی الموحدین، حضرت علی)ع( و درود بر 
ارواح شهدای هفتم تیر و گرامیداشت یاد و خاطره 
شهید دکتر بهشتی، به ارائه گزارشی درخصوص 
دستگاه قضا پرداخت و اذعان داشت: حجم گسترده 
خدمات در دستگاه قضایی باال است و گاهی کثرت 

خدمات موجب نادیده گرفتن آنها می شود.

وی در ادامه، با انتقاد از اینکه گاهی به زحمات 
قضایی بی توجهی می شود، اظهار داشت: خدمات 
ارائه شده در اعتماد و امنیت کشور تاثیرگذار است. 
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکالتی که برای 
موسسه ثامن و میزان مشهد به وجود آمد و قوه 
قضائیه ورودی با  تدبیر به این موضوعات داشت 
اظهار کرد: بنا نبود درخصوص این پرونده ها یک 
مشکل اجتماعی توسط قوه قضائیه ایجاد شود و 

این اتفاق رخ نداد.
آملی الریجانی افزود: نقش قوه قضائیه یکسویه 
نیست، طرف دیگر توجه به سرمایه گذاران است 
آنها  برای  را  حمایتی  چتر  باید  قضائیه  قوه  که 
داشته باشد تا بتوانند فعالیت اقتصادی داشته و 

نقش آن نیز در اشتغال دیده شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در رسیدگی به 
است  شده  گرفته  مانع تراشی ها  جلوی  پرونده ها 
گفت: تاکید داریم قوه قضائیه و سایر قوا به مجموعه 
خدمات عظیم این قوه توجه کنند و خودمان را به 

تغافل نزنیم تا این کارها کم جلوه نباشد.
اد      امه د      ر صفحه 2

آملی الریجانی در همایش سراسری قوه قضایيه:

افرادیبااستداللهایسخیفعلیهقوهقضاییهسخنمیگویند

پلیس رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت 
پایان  تا  را  االقصی  مبارک  مسجد  که 
نمازگزاران  روی  به  رمضان  مبارک  ماه 

فلسطینی ببندد.
مرکز  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
به  تصمیم  این  فلسطین،  رسانی  اطالع 
فلسطینیان  اخیر  درگیری های  دنبال 
مسجد  در  صهیونیست  اشغالگران  با 
االقصی صورت گرفت. جوانان فلسطینی 
سوی  به  درگیری ها  این  جریان  در 
اسرائیلی  نشینان  شهرک  و  یک نظامیان  اقدام  این  پی  در  که  کردند  پرتاب  سنگ 

شهرک نشین صهیونیست زخمی شد.
و  اوقاف  شورای  و  اسالمی  عالی  کمیته 
امور اسالمی قدس اعالم کردند که پلیس 
اعتکاف  علیه  را  جنگی  صهیونیستی  رژیم 
این  خود  و  مسجداالقصی  در  کنندگان 

مسجد به راه انداخته است.
صدور  با  مذکور  شورای  و  کمیته  این 
مسجد  که  کردند  تاکید  مشترک  بیانیه ای 
صحنه  گذشته  روز  چند  طی  االقصی 
درگیری های خونینی بود که در جریان آن 

35 فلسطینی زخمی شدند.

رژیمصهیونیستیمسجداالقصیراتاپایانماهرمضانبست

گــروه اقتصــاد:  مریــم بهنــام راد - مســكن در رکــود بــه ســر مــی برد،سیاســت هــای دولــت در بخــش افزایــش تســهیالت هنــوز نتوانســته صنعــت 
ســاختمان را از رکــود خــارج کنــد.
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کالم  نور

جمهوری اسالمی ایران 
انفجارهای لبنان را محکوم کرد

گروه  انتحاری  عملیات  ایران  اسالمی  جمهوری 
های تروریستی - تکفیری در لبنان را به شدت 

محکوم کرد.
ابراز همدردی  با  قاسمی  بهرام  ایرنا،  گزارش  به 
اقدامات  قربانیان  خانواده  و  مذاهب  پیروان  با 
القاع  منطقه  در  تکفیری  های  گروه  تروریستی 
لبنان بر حمایت جمهوری اسالمی ایران از دولت، 
ملت، ارتش و مقاومت لبنان در مبارزه با تروریسم 

تاکید کرد.
بر  دیگر  بار  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  وی 
ضرورت هوشیاری و انسجام دولت ها و ملت های 
با  مبارزه  در  مختلف  ادیان  و  طوائف  از  منطقه 
تروریسم، تاکید نموده و معتقد است جامعه جهانی 
باید جدیت بیشتری در مبارزه با تروریسم، ریشه ها 

، عوامل ، عناصر و حامیان آن داشته باشد.

سید حسن نصرا... و جابری انصاری 
تحوالت منطقه را بررسی کردند

»حسین جابری انصاری« معاون عربی و آفریقائی 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با » سید 
حسن نصرا... « دبیرکل حزب ا... لبنان دیدار و به 

مدت سه ساعت با وی گفت وگو کرد.
به گزارش ایرنا ، سید حسن نصرا... و جابری انصاری 
در این دیدار که با حضور » محمد فتحعلی« سفیر 
ایران در لبنان برگزار شد، در باره آخرین تحوالت 

سیاسی در منطقه گفت وگو کردند.
جابری انصاری در سفری یک روزه به لنبان با»نبیه 
بری« رئیس مجلس ، » تمام سالم« نخست وزیر 
و » جبران باسیل« وزیر امور خارجه لبنان هم به 

طور جداگانه دیدار و گفت وگو کرد.

نخست وزیر ترکیه:

 اردوغان با پوتین تلفنی 
گفت وگو خواهد کرد

گفت:  ترکیه  وزیر  نخست  یلدریم  بینالی 
رئیس جمهوری این کشور با رئیس جمهور روسیه 

تلفنی گفتگو خواهد کرد.
به گزارش روز سه شنبه شبکه تلویزیونی »ان تی 
وی« ، »بینالی ییلدریم« نخست وزیر ترکیه گفت: 
پوتین«  »والدیمیر  با  اردوغان«  طیب  »رجب 
رئیس جمهوری روسیه در باره روند عادی سازی 
مناسبات دو کشور تلفنی گفت و گو خواهد کرد.

نخست وزیر ترکیه از تالش کشورش برای افزایش 
دوستان و کاهش دشمنان خبر داد.

رسانه های ترکیه روز دوشنبه از ارسال نامه ای 
از سوی رئیس جمهور ترکیه به رئیس جمهور 
وقوع حادثه سقوط  از  تاسف وی  ابراز  و  روسیه 
جنگنده روسیه و کشته شدن خلبان آن به دست 

ارتش ترکیه خبر دادند. 
در  ترکیه  جمهور  رئیس  اردوغان  طیب  رجب 
جمهوری  رئیس  پوتین  والدیمیر  به  خود  نامه 
روسیه خواهان بهبود مناسبات دو کشور و توسعه 
با  مشترک  مبارزه  در  و  منطقه  در  همکاریها 

تروریسم شده است. 
روابط آنکارا و مسکو از زمان سرنگونی جنگنده 
سال  ماه  آذر  در  ترکیه  ارتش  دست  به  روسیه 
گذشته رو به سردی گذاشته و روسیه تحریم هایی 

را علیه ترکیه به مورد اجرا گذاشته است.

حکم130میلیاردریالی قاچاق 
خودرو لوکس

سازمان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مدیرکل 
تعزیرات حکومتی از صدور حکم پرداخت 130 
میلیارد ریال جزای نقدی برای قاچاق 13 خودرو 

لوکس خبرداد.
به گزارش ایرنا، سیدعبدالمجید اجتهادی از کشف 
استان  در  خارجی  لوکس  خودرو   13 محموله 
اصفهان و فارس خبر داد و گفت: متهم این پرونده ، 
ابتدا 13 خودرو انواع بنز، بی ام و، پورشه و رنجروور 
را از طریق اسکله شهید رجایی وارد و اظهارنامه آن 
را تحت عنوان کاالی ترانزیت خارجی به ارمنستان 
اعالم می کند؛ اما بعدا از انجام این کار منصرف 
می شود و محموله را از اسکله شهید رجایی به 

سمت امارات خارج می کند.
از  دوباره  محموله  این  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
کشور  وارد  غیرقانونی  صورت  به  امارات  مسیر 
می شود و فرد متخلف از طریق پارتی بازی و 
رشوه اقدام به ویرایش اطالعات سامانه راهور می 
به خودروهای  مربوط  اطالعات  به جای  و  کند 
پراید، اطالعات این خودروهای لوکس را وارد و 

خودروها را پالک می کند.
سازمان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مدیرکل 
تعزیرات حکومتی افزود: جرائمی همچون رشوه، 
جعل اطالعات راهور، استفاده از اسناد غیر واقعی 
و جعل اسناد سازمان فروش اموال تملیکی برای 

انجام این قاچاق، انجام شده است.
و  نقل  برای  فرد  این  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
انتقال پول از کارت شاگردش استفاده می کرده 

است تا مدرک جرمی باقی نگذارد.
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مذاکرات عالی منطقه ای - امنیتی تهران و مسکو

دیدارهای  در  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  شمخانی  علی 
جداگانه با وزیر دفاع، دبیر شورای امنیت و نماینده ویژه رییس 
جمهوری روسیه در امور سوریه دیدار و در باره آخرین اوضاع این 

کشور، منطقه و همکاری های دوجانبه رایزنی کرد.
وزیر  شویگو  سرگئی  و  شمخانی  دیدار  در  ایرنا،  گزارش  به 
با حضور مهدی سنایی سفیر  دفاع روسیه که شامگاه دوشنبه 
ایران در مسکو برگزار شد، دو طرف مسائل  جمهوری اسالمی 
و  سوریه  در  گذشته  ماه  چند  تحوالت  جمله  از  عالقه  مورد 
همچنین هماهنگی های دوجانبه برای حل سیاسی بحران این 

کشور را بررسی کردند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی و هماهنگ کننده همکاری های 
نیکالی  با  دیدار  در  ایران  و  روسیه  دفاعی  و  امنیتی  سیاسی، 
پاتروشف همتای روسی خود نیز اوضاع منطقه ای، همکاری و 

تبادل اطالعات بین این دو شورا را بررسی کرد.
با  که  مسکو  در  خود  دیدارهای  ادامه  در  همچنین  شمخانی 
ویژه  نماینده  الورنتیف  الکساندر  با  شد،  انجام  سنایی  حضور 
محور  که  کرد  مذاکره  سوریه  امور  در  روسیه  رییس جمهوری 
این نشست، شرایط کنونی و افق اوضاع این کشور و همچنین 

راهکارهای حل سیاسی بحران بود.
ایرانی وارد مسکو شده  شمخانی که دیروز در راس یک هیات 
روسیه  پایتخت  ترک  از  پیش  و  خود  دیدارهای  پایان  در  بود، 
جمله  از  عالقه  مورد  مسائل  شده،  انجام  مذاکرات  در  گفت، 
تروریسم  بررسی  امنیتی،  دوجانبه  های  همکاری  ای،  منطقه 
در منطقه، اوضاع سوریه و همچنین تداوم رایزنی شورای عالی 

امنیت ایران و شورای امنیت روسیه بررسی شد.
از  بویژه  عربی  غربی  پروژه  آغاز  با  همزمان  پیش  سال  پنج  از 
سوی آمریکا و عربستان علیه حکومت سوریه، ایران و روسیه با 
همگرایی سیاست ها و ابتکارهای دیپلماتیک خود اعالم کردند 
از  ابزاری  استفاده  و  ندارد  نظامی  راه حل  هیچ  بحران  این  که 

تروریست ها فقط به بحرانی تر شدن شرایط منجر می شود. 
سوری  تروریستی ضد  های  گروه  گیر شدن  زمین  به  توجه  با 
اثر  بویژه داعش و جبهه النصره از ماه های پایانی سال 94 بر 
پیشروی نظامیان سوری، مقاومت مردمی و بمباران های نیروی 
هوافضای روسیه، آمریکا و گروه کشورهای ضد سوری پیشنهاد 

روسیه برای برقراری آتش بس را پذیرفتند که عملی شد.

حمله تروریستی داعش در کربال خنثی شد

فرمانده عملیات فرات میانی روز سه شنبه اعالم کرد که حمله 
تروریست های داعش با سه خودروی بمبگذاری شده و دو عنصر 
انتحاری که به دنبال نفوذ به شهرستان نخیب بودند در منطقه 

ای به نام »صحرای کربال« در استان کربال خنثی شد.
به گزارش السومریه نیوز، »قیس المحمداوی« فرمانده عملیات 
فرماندهی  دستور  به  امنیتی  نیروهای  که  گفت  میانی  فرات 
گروه  حمله  از  مانع  توانستند  منطقه  پلیس  رئیس  و  عملیات 

تروریستی داعش به منطقه صحرای کربال شوند.
شده،  بمبگذاری  خودروی  سه  با  تروریست ها  افزود:  وی 
کمربندهای انتحاری و در اختیار داشتن سالح های سبک، نیمه 
به  نتوانستند  و  شدند  دستگیر  ساز  دست  بمب های  و  سنگین 
خاکریز و خندق شرقی که در صحرای کربال به سمت نخیب در 

دست احداث است، وارد شوند.
المحمداوی عنوان کرد: نیروها توانستند این خودروها را قبل از 
رسیدن آنها به منطقه منفجر و سالح  های آنها را توقیف کنند.

شهرستان نخیب بین دو استان کربال و االنبار واقع شده و از لحاظ 
اداری وابسته به کربال است. تروریست ها حمالت تروریستی به 
کرده  ساماندهی  تازگی  به  شهر  این  از  را  معلی  کربالی  شهر 

بودند.
از سوی دیگر منابع خبری اعالم کردند، نیروهای عراقی ورودی 
شهرستان شرقاط واقع در شمال استان صالح الدین از کنترل 

داعش خارج و آزاد کردند.
از  شرقاط  آزادسازی  عملیات  ادامه  در  عراق  امنیتی  نیروهای 

داعش، ورودی این شهرستان را به کنترل خود درآورده اند.
نیروهای عراقی در ادامه پیشروی های خود به سمت موصل، به 
نقاط مسیری  ورودی های شرقاط رسیدند و کنترل مهمترین 
در  را  کند  می  متصل  الدین  صالح  استان  به  نینوا  استان  که 

اختیار گرفتند.

کلینتون در نظر سنجی ها از ترامپ 
پیشی گرفته است

کارشناسان مسایل سیاسی اظهارنظر های اخیر ترامپ در باره 
اروپا  اتحادیه  از  انگلیس  جدایی  و  اوالندو  در  تیراندازی  حادثه 
را به معنی خود زنی ترامپ توصیف می کنند و کاهش میزان 
محبوبیت وی در چند روز گذشته را ناشی از این اظهار نظرها 

می دانند.
بـر اسـاس نظرسـنجی هـای جدیـدی کـه توسـط واشـنگتن 
پسـت و شـبکه ای.بی.اس انجام شـده اسـت، میـزان محبوبیت 
ترامـپ در هفتـه هـای اخیـر بـه میـزان چشـم گیـری کاهـش 

اسـت. یافته 
این نظرسنجی ها نشان می دهد که هیالری کلینتون نامزدها 

دمکرات فاصله خود را با ترامپ بیشتر کرده است.
درصد   51 کلینتون  محبوبیت  ها  سنجی  نظر  این  اساس  بر 
این  نتیجه  است.  شده  گزارش  درصد   39 ترامپ  محبوبیت  و 
نظرسنجی در ماه گذشته میالدی 46 به 44 به نفع کلینتون بود.
نظر سنجی دیگری در هفته گذشته توسط روزنامه وال استریت 
ژورنال و شبکه خبری ان.بی.اسی انجام دادند، میزان محبوبیت 

کلینتون 46 درصد و ترامپ 41 درصد اعالم شده است.
نتیجه  میانگین  آمریکایی  های  رسانه  اعالم  اساس  بر 
نظرسنجی های انجام شده نشان می دهد که محبوبیت هیالری 

کلینتون نسبت به ترامپ 6 درصد بیشتر است.
نظر  اکثر  در  ترامپ  ماه گذشته  تا یک  که  است  در حالی  این 
میزان  و  بود  برخوردار  خوبی  نسبتا  وضعیت  از  ها  سنجی 
محبوبیت وی همواره رشد صعودی داشت. ترامپ هفته گذشته 

رئیس ستاد انتخاباتی اش را برکنار کرد.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای گزینش چهل و پنجمین 
رئیس جمهوری سه شنبه 18 آبان 1395 )هشتم نوامبر 2016( 

برگزار خواهد شد. 
هر کدام از دو نامزد حزب که بتواند 270 الکترال کالج را از 538 
الکترال کالج را به دست آورد به عنوان چهل و پنجمین ریئیس 

جمهوری آمریکا سوگند یاد خواهد کرد.
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اد      امه از صفحه1
قوای  اینکه  بیان  با  قضا  دستگاه  رئیس 
اظهار  کنند  کار  یکدیگر  با  باید  کشور 
دستگاه های  تمام  بار  امروز  دولت  داشت: 
مشکالت  تمام  و  دارد  دوش  به  را  اجرایی 
بر دوش دولت است که هر کمکی بتوانیم 

انجام می دهیم.
وی افزود: اما همکاری ها باید متقابل باشد 
و باعث از دست رفتن فرصت ها و زمان ها 
نداشته  قضات  که  نباشد  اینطور  و  نشویم 
بودجه  و  نیرو  جذب  مشکالت  و  باشیم 

وجود داشته باشد.
مرکز  اینکه  بر  تاکید  با  الریجانی  آملی 
که  کارهایی  قضائیه  قوه  اطالعات  فناوری 
نیست  دارایی  تملک  جزء  می دهد  انجام 
به  دادگاه ها  اتصال شعب  کرد:  خاطرنشان 
کار  عنوان  به  قضایی  پرونده های  مدیریت 
روزمره قوه قضائیه محسوب می شود و نباید 
این را به حساب تملک و داریی گذاشت و 

نمی توان سامانه را تعطیل کرد.
عدم  از  انتقاد  با  قضائیه  قوه  رئیس 
مشکالتی  گفت:  قضائیه  قوه  با  همکاری ها 
وجود  بودجه  و  انسانی  نیروی  جذب  در 
باشد؛  منطقی  باید  هم  ارزیابی ها  و  دارد 
نیست  درست  می شود  گفته  که  سخنانی 

و استنباط های سخیف است.
وی با بیان اینکه نباید به کار قوه قضائیه به 
عنوان شغل و درآمد نگاه کرد تصریح کرد: 
قاضی وقتی وارد دستگاه قضایی شد وظیفه 
البته  است  خداپسندانه  و  جهادی  کار  او 
اینکه آنها باید تامین شود شکی نیست و از 
تمام قضات و مدیران استدعا دارم کار را با 

وجهه الهی و خدمت به خلق انجام دهند.
سالمت  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
آن  نظارتی  ابعاد  و  قضایی  دستگاه  
مساله  یک  موضوع  این  کرد:  خاطرنشان 
مهم است که خود قضات حساس هستند 
یا کارمند در یک  اما متاسفانه یک قاضی 
به  درنهایت  تخلف می کند  وقتی  گوشه ای 

پای دستگاه قضایی نوشته می شود.
قضایی  دستگاه  اینکه سالمت  بیان  با  وی 
داریم  قبول  گفت:  است  مهمی  مطلب 
قوه  عزم  اما  می گیرد  صورت  تخلفاتی 
قضائیه برای برخورد با متخلفین جزم است 
اما  نداریم  اغماضی  هیچ  زمینه  این  در  و 
ساحت دستگاه قضایی باید از تهمت ها مبرا 
باشد، در حکومت حضرت علی هم تخلف 

صورت می گرفت اما برخورد می شد.
رئیس قوه قضائیه بر رعایت اخالق حرفه ای 
در دستگاه های قضایی اشاره کرد و گفت: 
پیشتاز  حرفه ای  اخالق  بحث  در  باید  ما 

باشیم اگر پای اخالق را به دستگاه قضایی 
بکشانیم بسیاری از مشکالت حل می شود.

حقوق  موضوع  به  اشاره  با  آملی الریجانی 
حقوق  سنگین  بسیار  هجمه های  و  بشر 
بشری به ایران اظهار داشت: معتقد هستیم 
نمی توانیم  اصلی  مبانی  به  مراجعه  بدون 
را  حقوق  مبدا  ما  و  کنیم  تصمیم گیری 

دینی می دانیم.
وی افزود: وقتی که حق متعال را پذیرفتیم 
اوست که حاکم مطلق است و ما نمی توانیم 
از نظر مبانی آنها را که یک حقوق تنظیم 

می کنند، بپذیریم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ادامه برخورد 
با موضوع مواد مخدر در کشور تصریح کرد: 
جمهوری اسالمی در بحث برخورد با مواد 
نیروهای  و  می کند  ایثار  )اعدام ها(  مخدر 
راه  این  در  نیز  قضات  و  انتظامی  امنیتی، 
دنیا  در  مخدر  مواد  این  تا  می کنند  ایثار 

پخش نشود.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی بر 
قرآن  نورانی  ارزش های  از  تبعیت  اساس 
به  کرد:  اظهار  است،  بشر  حقوق  پیشتاز 
اهمیت  ایران  در  شهروندان  حقوق  رعایت 
می دهیم اما آنها این ادعاهای حقوق بشری 

را باید کنار بگذارند.

é  بین زندانیان  سنی  رده  بیشترین 
26 تا 32 سال است

وزیر دادگستری نیز در این همایش با اشاره 
به آمار عملکرد دستگاه قضا گفت: 12 هزار 
نیروی  هزار   46 و  قضایی  کارآموز   636 و 
شاغل در شوراهای حل اختالف مشغول به 

کار هستند.
حجت االسالم مصطفی پورمحمدی گفت: 
در حال حاضر موجودی زندانیان 228 هزار 
نفر است که 97 درصد آنها مرد و 3 درصد 
زن هستند و بیشترین رده سنی زندانیان 

بین 26 تا 32 سال است. 
ورودی  های  پرونده  وضعیت  به  وی 
تعداد  کرد:  تصریح  و  اشاره  قضاییه  قوه 
پرونده های وارده به قوه بیش از 6 میلیون 
و  میلیون   3 از  بیش  این  بر  عالوه  است. 
حل  شوراهای  پرونده  تعداد  نیز   311

اختالف است.
در  زندانیان  آمار  خصوص  در  پورمحمدی 
کشور گفت: در راستای اجرای مواد 64 تا 
سال  در  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   88
گذشته جمعیت ورودی به زندان ها به 478 
از  کمتر  نفر  هزار   70 که  رسید  نفر  هزار 

سال 93 است.
موجودی  نیز   حاضر  حال  در  افزود:  وی 
زندانیان 228 هزار نفر است که  97 درصد 
و  هستند  زن  درصد   3 و  مرد  زندانیان، 
بیشترین رده سنی زندانیان بین 26 تا 32 

سال است.
وزیر دادگستری اظهار داشت: براساس این 
دادسرای  در  ورودی  پرونده های  اقدامات، 
انتظامی قضات 6 هزار و 53 فقره است که 
به 5 هزار و 238 فقره آن رسیدگی شده 

است.
وی درادامه به هشت موضوع اشاره کرد و 
اهداف و برنامه های متنوعی که در دستور 
باشد را اعالم کرد. هشت موضوع  کار می 

عبارتند از:
و  جرم  وقوع  از  پیشگیری  اول:  موضوع 

کاهش عناوین مجرمانه
موضوع دوم: اجرای قانون آیین دادرسی 

جدید
موضوع سوم: زندان زدایی و رسیدگی به 

امور زندانیان
موضوع چهارم: سالمت قضائی و اداری

موضوع پنجم: آموزشی و فرهنگی
موضوع ششم: نظام ثبتی کشور

موضوع هفتم: مبارزه با قاچاق کاال و ارز

موضوع هشتم: مبارزه با فساد اقتصادی و 
اداری و جلوگیری از جرائم زیست محیطی

بر  تاکید  با  و  ادامه  در  دادگستری  وزیر 
داشت:  اظهار  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
عناوین  کاهش  و  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
قضائیه  قوه  جدی  رویکردهای  از  مجرمانه 
و  پیشگیری  معاونت های  توسط  که  است 
حقوقی قوه و دادستان کل و دیوان عدالت 
مسلح  نیروهای  قضائی  سازمان  اداری، 
های  برنامه   کشور  کل  بازرسی  سازمان  و 

متنوعی را در دستور کار دارند.
خصوص  در  و  ادامه  در  دادگستری  وزیر 
در  جدید  دادرسی  آیین  قانون  اجرای 
قوه  در  سال  تحوالت  از  یکی  خصوص 
قضائیه، گفت: این قانون شامل 699 ماده 
و 28 فقره آئین  نامه اجرایی است که اکثر 
تصویب  به  تعدادی  و  شده  تدوین  آنها 
ریاست قوه قضائیه رسیده و در حال اجرا 

است.
با اشاره به موضوع  زندان   ادامه و  وی در 
گفت:  زندانیان  امور  به  رسیدگی  و  زدایی 
ورودی  جمعیت  فوق  طرح های  اجرای  در 
به زندانها و بازداشت  های سراسر کشور در 
سال تعداد متهمین در سال 94، نسبت به 

سال 93، بیش از 8 رصد کاهش داشته،
در سال 94 معادل هزار و 37 نفر مورد عفو 
قرار گرفته  اند که از این تعداد بیش از هزار 
و 11 نفر آزاده شده  اند و 26 الی 30 نفر 

تقلیل محکومیت یافته  اند.
اداری  و  قضائی  در خصوص  سالمت  وی 
نظارت  اعمال  اهمیت  به  توجه  با  گفت: 
قضائیه  قوه  کارکنان  و  قضات  عملکرد  بر 
در  کارکنان  عملکرد  سالمت  تضمین  و 
سوی  از  جدی  نظارتی  اقدامات  قوه،  این 
نظارتی  ذیربط  واحدهای  و  مسئولین 

صورت گرفته است.
با  مبارزه  خصوص  در  دادگستری  وزیر 
قاچاق کاال و ارز گفت: در راستای زدودن 
موانع دستیابی به اقتصاد مقاومتی و ایجاد 
رونق در بازار کسب و کار و تجارت شفاف 
و حذف پدیده شوم قاچاق از عرصه اقتصاد 

کشور، اقداماتی صورت گرفته است.
 پورمحمدی همچنین در خصوص عملکرد 
در  قاچاق  متهمین  اعترافات  و  کشفیات 
تومان  میلیارد   1800 از  گفت:   94 سال 
به 5000 میلیارد تومان 2/7 برابر افزایش 
یافته است؛ کل محکومیت ریالی در سال 
94 بالغ بر 5000 میلیارد تومان است که 
افزایش   %18 حدود   93 سال  به  نسبت 
یافته است و جرایم دریافتی نسبت به سال 

93 به 23% افزایش یافته است. 

آملی الریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه:

افرادیبااستداللهایسخیفعلیهقوهقضاییهسخنمیگویند

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران همزمان با 29 
امین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت با صدور پیامی با 

قربانیان این فاجعه ابراز همدردی کرد.
در بخشی از پیام وزیر امور خارجه کشورمان آمده است، 
امروز شاهد تکرار همان اشتباهات گذشته از سوی قدرت 
های سلطه گر و تجهیز گروه های تروریستی از قبیل 
داعش به مواد سمی و سالح های شیمیایی در تحوالت 

داخلی سوریه و عراق هستیم.
در این پیام ذکر شده است، چنانچه جامعه بین المللی 
با احساس مسئولیت جدی با این موضوع برخورد نکند، 
در  حلبچه  و  سردشت  همچون  فجایعی  تکرار  شاهد 
آینده خواهیم بود. ظریف در ادامه این پیام با بیان اینکه 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک سیاست اصولی هر 
گونه فعالیت مرتبط با سالح های کشتار جمعی از جمله 
سالح های شیمیایی و کاربرد آنها توسط هر کس و تحت 
هر شرایطی را محکوم می کند، آورده است: جمهوری 
از  تسلیحات  قبیل  این  حذف  خواهان  ایران  اسالمی 

زرادخانه های نظامی کشورها است.
در ادامه این پیام آمده است: گرامیداشت سالروز بمباران 
شیمیایی سردشت فرصت مغتنمی است تا ضمن تالش 
برای تحقق جهانی خلع سالح شیمیایی، مسئولیت جامعه 
بین المللی در قبال آالم و رنج های مصدومین این جنایات 

جنگی و جنایات علیه بشریت یادآوری شود.
ظریف در پیام خود آروده است: انتظار می رود جامعه 
بین المللی به منظور جبران بخش ناچیزی از صدمات 
وارده به مصدومین شیمیایی و خانواده های آنها با احساس 
مسئولیت به وظیفه حقوقی و اخالقی خود در این رابطه 
عمل کرده و جبران خسارت وارده به قربانیان و مصدومان 

شیمیایی را دنبال کند.

وزیر امور خارجه در ادامه این پیام با بیان این که باید این 
روز تلخ به نمادی برای مقابله همگانی با جنایات جنگی و 
پدیده شوم استفاده از سالح های کشتار جمعی در سطح 
جهان مبدل شود، آورده است: هم اکنون که 19 سال از 
اجرایی شدن کنوانسیون خلع سالح های شیمیایی می 
گذرد باید همه ذخایر اظهار شده سالح های شیمیایی 
کشورهای عضو منهدم شده و از تولید مجدد این قبیل 
تسلیحات مخرب ممانعت به عمل آید تا جهان بار دیگر 

شاهد تکرار فجایع سردشت و حلبچه نباشد.
در پیام وزیر امور خارجه کشورمان آمده است: جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان عضو فعال سازمان منع سالح های 
شیمیایی به همراه سایر کشورهای عضو از کشورهای 
دارنده سالح شیمیایی می خواهد به تعهدات کنوانسیونی 

خود در این رابطه پایبند باشند.
ظریف در ادامه این پیام آورده است: جمهوری اسالمی 
ایران با جدیت تمام احقاق حقوق جانبازان و قربانیان 
سالح های شیمیایی کشورمان را از مجاری قانونی بین 

المللی پیگیری خواهد کرد.
خارجه  امور  وزارت  اکنون  هم  است:  کرده  تاکید  وی 
مهمترین پشتیبان اقدامات سازمان های مردم نهاد و 
غیردولتی داخلی در سطح بین المللی در این زمینه بوده 
و تعداد زیادی از مصدومان و قربانیان شیمیایی کشورمان 
از جمله مصدومین شیمیایی سردشت را به مناسبت های 
مختلف بین المللی اعزام نموده است و آمادگی دارد از هر 
گونه ابتکار عمل و اقدام سایر نهادهای مسئول و سازمان 

های غیردولتی حمایت کند.
ظریف در بخش دیگری از این پیام آورده است: افتخار 
دارم به عرض مردم غیور سردشت برسانم که خردادماه 
امور  اینجانب در وزارت  با پیگیری همکاران  سالجاری 
خارجه که میزبان اجالس منطقه ای دول عضو کنوانسیون 
شیمیایی  بمباران  بودند،  شیمیایی  های  سالح  خلع 
سردشت به عنوان بخشی از دوره های آموزشی سازمان 
منع سالح های شیمیایی انتخاب و برای آگاه سازی بین 
المللی نسبت به آثار مخرب سالح های شیمیایی تدریس 

خواهد شد.
وی در بخش دیگری از این پیام آورده است: مظلومیت 
این شهر  بمباران شیمیایی  تحمل  در  مردم سردشت 
در واقع گواهی بر مظلومیت جمهوری اسالمی ایران در 
طول هشت سال دفاع مقدس می باشد و این مظلومیت 
سردشت برای همیشه در تاریخ به ثبت رسیده و جاودانه 

خواهد ماند.

زبان  که  کرد  اعالم  اروپا  اتحادیه  در  برجسته  قانون گذار  یک 
اصلی  زبان  و  کابران  تعداد  نظر  از  جهان  زبان  دومین  انگلیسی، 
فعالیت در نهادهای اتحادیه اروپا، با خروج انگلیس از این اتحادیه 

ممکن است دیگر زبان رسمی این اتحادیه نباشد.
اتحادیه  از  انگلیسی  زبان  کنار گذاشتن  برای  نمادین  این حرکت 
اروپا که شاید قابل اجرا نباشد اما در راستای کاهش نفوذ لندن در 

قاره اروپا صورت می گیرد.
هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا این حق را دارد یک زبان 
را در اتحادیه به عنوان زبان رسمی خود تعیین کند، با وجود اینکه 
انگلیسی پرکاربردترین زبان در اروپا نسبت به دیگر زبان ها بوده و 
اما تنها کشور انگلیس  زبان رسمی سه کشور عضو اتحادیه است 
آن را به عنوان زبان رسمی خود در بروکسل انتخاب کرد و ایرلند 

گویش گالیک و مالت زبان مالتی را انتخاب کرد.
دانوتا هوبنر، رئیس کمیته امور قانونی پارلمان اروپا در کنفرانسی 
مطبوعاتی درباره پیامدهای قانونی همه پرسی انگلیس برای خروج 
از اتحادیه اروپا گفت: انگلیسی زبان رسمی ماست زیرا انگلستان آن 
را انتخاب کرده است و اگر این کشور در کنار ما در اتحادیه نماند، 

ما نیز زبان انگلیسی نداریم.
هوبنر افزود:  چه بسا انگلیسی حتی اگر زبان رسمی اتحادیه نباشد 
به عنوان زبان مورد استفاده باقی خواهد ماند و باقی ماندن آن به 
عنوان زبان رسمی در اتحادیه نیازمند موافقت همه کشورهای عضو 

خواهد بود.
وی ادامه داد:  به جای آن احتمال دارد مقررات به جای اصول تغییر 
کند تا کشورها اجازه داشته باشند بیش از یک زبان استفاده کنند.

نهادهای  در  غالب  زبان  بیستم  قرن  نود  دهه  تا  فرانسوی  زبان 
اتحادیه اروپا بود اما با ورود زبان های سوئدی، فنالندی و اتریشی 
این کفه متعادل شد و عالوه بر این برخی کشورهای میانه و شرق 
زبان دوم خود  به عنوان  انگلیسی  زبان  از  استفاده  به  اروپا شروع 

کردند.
ترجمه  رسمی  زبان   24 تمام  به  اتحادیه  حقوقی  متون  و  اسناد 
نباشد  رسمی  زبان  دیگر  انگلیسی  که  صورتی  در  و  می شوند 

انگلیسی ها باید خود اقدام به ترجمه این متون کنند.
زبان انگلیسی هم چنین یکی از سه زبان مورد استفاده برای ارائه 
در خواست ثبت اختراع در اتحادیه اروپا است و این مساله برای 
پژوهشگرانی که به زبان انگلیسی صحبت می کنند در برابر رقبایشان 

که به دیگر زبان ها تکلم می کنند امتیازی محسوب می شود.

اتحادیه اروپا:  

انگلیسی دیگر زبان رسمی اتحادیه نباشد
با صدور پیامی؛

ظریف با مصدومان شیمیایی سردشت ابراز همدردی کرد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ثبت نام 
بیش از 20 هزار صنعتگر برای دریافت وام  16 
هزار میلیارد تومانی )وام احیاگر صنایع کوچک 
مدیرعامل  یزدانی  داد.علی  خبر  متوسط(  و 
سازمان شهرک های صنعتی و صنایع کوچک با 

بیان اینکه برای ثبت نام متقاضیان دریافت وام 
احیاگر صنایع کوچک و متوسط محدودیتی 
وجود ندارد، به ایسنا گفت: 7500 ظرفیتی که 
قبال برای اعطای وام 16 هزار میلیارد تومانی 
که  بود  گرفته  نظر  در  تعداد  کف  شد  ابالغ 

توسط بانک مرکزی پیشنهاد شد که با تصویب 
وزارت صنعت معدن وتجارت این تعداد را به 
واحد  شامل 9000  که  دادیم  ارتقا  هزار   12
کوچک، 1000 واحد متوسط و 2000 طرح 

صنعتی می شود.

ثبت نام ۲۰ هزار 

صنعتگر برای وام
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دنیای غرب پناهگاه جریان های 
تروریستی 

تولیت آستان قدس رضوی گفت: آیت اهلل شهید 
بهشتی، مظهر والیت پذیری و والیتمداری بود و 
این ویژگی ها در تمامی ابعاد زندگی ایشان وجود 

داشت.
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
در مراسم سی و پنجمین سالروز شهادت دکتر 
بهشتی و یارانش در حزب جمهوری اسالمی که 
با حضور زائران بارگاه منور رضوی در صحن جامع 
حرم مطهر برگزار شد، گفت: یک روز که ایشان 
تیر تهران سخنرانی می کردند،  در میدان هفت 
عده ای دورشان جمع شدند که پاسخ بنی صدر 
و اطرافیانش را بدهد، در پاسخ گفتند؛ امام مان 
ما را به سکوت دستور داده اند. تا زمانی که امر 
امام سکوت است، لب به سخن نخواهم گشود. 
در مقابل بعضی که فقط والیت شعارند، شهید 

بهشتی والیت پذیر و والیت مدار بود.
وی در این مراسم که با حضور جمعی از علما و 
روحانیون، مدیران استانی و آستان قدس رضوی، 
معظم  خانواده های  رضوی،  منور  بارگاه  خادمان 
برگزار  و مجاوران  زائران  اقشار مختلف  و  شاهد 
شد،  افزود: شهید بهشتی عالم به زمان و عالم 
ربانی و مصداق ورثه انبیاء الهی بود که همچون 
علمای بزرگ تاریخ دو وظیفه بزرگ را بر دوش 
می کشید؛ وظیفه اول او عدالت خواهی و مبارزه با 
فساد بود و وظیفه دیگرش تعلیم و تربیت انسان ها 

که در هر دو جبهه با جدیت تالش می کردند.
خراسان،  علمیه  حوزه  عالی  شورای  عضو  این 
دین  دانشمند،  عالم،  انسانی  را  بهشتی  مرحوم 
توصیف  شناس  زمان  و  شناس  وظیفه  شناس، 
نیاز  مختلف  های  زمان  در  ایشان  و گفت:  کرد 
کرد.  می  اقدام  و  را می شناخت  اسالمی  جامعه 
متفاوت  دبیرستانی  باید  داد  تشخیص  روز  یک 
تربیت دینی  با  تأسیس کند که  نوجوانان  برای 
تربیت بشوند. روز دیگر احساس کرد باید برای 
تربیت طالب و افاضل مدرسه ای را با کمک آقایان 
طالبی  تا  بزند  رقم  دیگران  و  جنتی  و  قدوسی 
متفاوت، دارای فضل و دانش و هم دارای روحیه 
انقالبی و شناخت زمان و جامعه تحویل دهد و 
یک روز در دادگستری اعالم کرد که احکام نورانی 

اسالم باید اجرا شود که صدای لیبرالها درآمد.
وی افزود: همه تالش آیت اهلل شهید بهشتی برای 
این بود که می خواست در جامعه تربیت اسالمی 
شکل بگیرد. کسانی که ورثه انبیا هستند، خود را 
موظف می دانند نسبت به ربانی شدن انسان ها 
تالش کنند؛ زیرا انسان حّی متأله است. به همین 
خاطر حمالت زیادی از جانب شیاطین در داخل 
و خارج به ایشان صورت گرفت و فضای بسیار 
تبلیغاتی مسموم علیه ایشان به وجود آمد تا جایی 
از خوبان هم مشتبه شد و  برای بعضی  امر  که 
اینکه ایشان شخصیتی انقالب هست یا خیر. به 
خاطر همین فضای مسموم بود که امام فرمودند: 
مظلومیت ایشان مهمتر از شهادت شان بود. تا 
از شهادت دکتر  بعد  افراد  از  بسیاری  جایی که 
بهشتی سر قبر ایشان رفتند و حاللیت خواستند.

وی با بیان این که »افرادی که در مقابل نیروهای 
دشمن  بر  عالوه  کردند،  آرایی  صف  انقالب 
خارجی، منافقان داخلی بودند«، گفت: نفاق دو 
قسم است؛ با نقاب و بی نقاب. منافق بی نقاب 
اما  ابی.  بن  عبداهلل  مثل  شناسند؛  می  همه  را 
شناخت و شناساندنش نفاق بی نقاب سخت است 
و شهید بهشتی و یارانش در آتش نفاق همین 

افراد سوختند.
این عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری 
ضمن تسلیت ایام شهادت دکتر بهشتی و یارانش 
گفت: حاضران در این مجلس باشکوه، یک سؤال 
جدی از دنیای غرب دارند. این که شما که داعیه 
مبارزه با تروریسم دارید و فریاد حقوق بشرتان 
گوش فلک را پرکرده، چرا خود ملجأ و پناهگاه 
خون  به  دستش  که  هستید  تروریستی  جریان 

17000 نفر از ملت ایران آلوده است؟

واشنگتن پست: 
پادزهر برگزیت؛ تقویت ناتو

رو  اروپا  اتحادیه  اینکه  بیان  با  پست  واشنگتن 
به تضعیف و حتی در معرض خطر زوال است، 
نوشت: تنها پادزهر در مقابل سم خروج بریتانیا از 

اتحادیه اروپا )برگزیت(، تقویت ناتو است.
این روزنامه آمریکایی افزود: انگلیس تحت رهبری 
دیوید کامرون روز به روز از اهمیتش در کسوت 
موضوع  در  شد.  کاسته  امریکا  متحدان  از  یکی 
ضعیف  بسیار  کامرون  دولت  ›داعش‹  با  مبارزه 
عمل کرد و در موضوع مقاومت علیه تجاوز روسیه 
به اوکراین هیچ نقش مهم و تاثیر گذاری ایفا نکرد. 
واشنگتن پست اضافه کرد به دنبال رد شدن الیحه 
مداخله نظامی در سوریه توسط پارلمان انگلیس، 
کامرون در سال 2013 از انجام حمالت هوایی 
علیه سوریه صرف نظر کرد و موجب شد تا رئیس 
عقب  سوریه  در  ناچار  به  هم  ›اوباما‹  جمهوری 
باری  فاجعه  عواقب  رویداد  همین  کند.  نشینی 
را برای جنگ سوریه به بار آورد . به نوشته این 
رسانه آمریکایی، مشهودترین ابتکار عمل کامرون 
در سیاست خارجی اش اظهار عالقه بزدالنه اش 
به ›شی جین پینگ‹ رهبر چین بود که منحصرا 

برای درو کردن مزیت های تجاری انجام گرفت.
واشنگتن پست تصریح کرد: آخرین و مصیبت بار 
ترین حلقه از زنجیره اشتباهات فاحش کامرون، 
از  خروج  مورد  در  پرسی  همه  برگزاری  همین 
انجام آن ضرورتی  ابدا هم  اروپا بود که  اتحادیه 
این  حال  افزود:  آمریکایی  روزنامه  این  نداشت. 
کنونی  روند  که  کند  می  ایجاب  جدید  شرایط 
سیاست خارجی آمریکا شتاب گیرد اما هرگز یک 

تغییر ناگهانی اتفاق نخواهد افتاد.
به نوشته واشنگتن پست، دولت اوباما همانطور 
که تاکنون هم نشان داده است به دنبال خروج 
نظر  گذشته  از  بیشتر  اروپا،  اتحادیه  از  انگلیس 
خود را به جانب آلمان معطوف و از برلین تقاضای 
کمک و رهبری موضوعات امنیتی در حوزه ماورای 
اقیانوس اطلس را خواهد کرد. دولت اوباما ضمن 
آن در آسیا هم روابط استراتژیک قوی تری را با 
خواهد  ژاپن  و  هند  نظیر  آسیایی خود  شرکای 

داشت.

فرمانده سپاه کردستان اعالم کرد:
انهدام کامل تیم ضدانقالب در کردستان

وابسته  اشرار  نفره  تیم 11  انهدام یک  از   فرمانده سپاه کردستان 
به گروهک های ضد انقالب در شهرستان سروآباد خبر داد و گفت: 
هالکت  به  استان  بومی  پاسداران  توسط  تیم  این  عضو  نفر   11

رسیدند.
محمدحسین  سردار  کردستان؛  سپاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
رحبی اظهار کرد: یک گروه 11 نفره ضدانقالب که قصد ورود و 
حضور در کشور را داشتند از همان لحظه اول در رصد اطالعاتی 

نیروهای سپاه کردستان قرار گرفتند. 
وی افزود: نیروهای سپاه استان جاهایی را که این گروه قصد ورود 
داشتند سد کردند و با تحمیل اراده خود بر آنان، اعضای این تیم 

را به محل موردنظر خودمان هدایت کردیم.
فرمانده سپاه کردستان عنوان کرد: پس از 10 روز تعقیب آنها را 
به منطقه کوهساالن سروآباد هدایت کردیم و در آنجا نیروهای ما 

هر 11 نفر اعضای این تیم را به درک واصل کردند.
بومی  نیروهای  از  نفر  عملیات سه  این  در  گزارش،  این  اساس  بر 

سپاه کردستان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

حمایت از حزب ا... و گروه های مقاومت تصمیم 
استراتژیک جمهوری اسالمی

اظهارات  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو  یک 
ایران  برای حضور  ایجاد مشکالتی  بر  سخنگوی کاخ سفید مبنی 
در بازارهای بین المللی به دلیل حمایت از حزب ا... را بهانه جویی 
و  دانست  برجام  در  تعهداتشان  به  نکردن  اجرا  برای  آمریکایی ها 
تاکید کرد که حمایت از حزب ا... و گروه های مقاومت یک تصمیم 

استراتژیک است.
کاخ  سخنگوی  اظهارات  به  واکنش  در  نوبندگانی  جمالی  جواد 
سفید مبنی بر اینکه ایران برای دسترسی به بازارهای بین المللی، 
آمریکا و غرب  بگذارد، گفت: سیاست  را کنار  از حزب ا...  حمایت 
هر  سیاست  این  با  و  است  منطقه  در  صهیونیستی  رژیم  تقویت 
باشد تحت فشار غرب  با اسرائیل سر سازش نداشته  کشوری که 

قرار می گیرد.
وی وجود قدرتمند رژیم صهیونیستی را تصمیم استرتژیک آمریکا 
و کشورهای غربی دانست و افزود: در حال حاضر گروه های مقاومت 
صهیونیستی  رژیم  آرزوهای  شدن  برآورده  مانع  حزب ا...  همچون 
پیاده کردن سیاست هایشان هستند  و  ایجاد خاورمیانه جدید  در 
که آمریکا برای مقابله با این نیروی قدرتمند موضوع عدم حمایت 
را مطرح  بین المللی  بازارهای  در  بهانه حضور  با  از حزب ا...  ایران 

می کند.
را  اظهارات  این  ادامه داد: سخنگوی کاخ سفید در حالی  جمالی 
قابل  می دهد  نشان  آمریکا  عملکرد  و  پیشینه  که  می کند  مطرح 
برجام  در  تعهداتش  به  می خواهد  بهانه ها  این  با  و  نیست  اعتماد 
مزایای  از  ایران  کردن  محروم  با  می خواهد  آمریکا  نکند،  عمل 
رونق  و  دنیا  با  ما  عادی  اقتصادی  روابط  اجازه  برجام  احتمالی 
اقتصادی را ندهد و برای رسیدن به این هدف از راه ها و ابزارهای 

مختلف استفاده می کند.
امنیت ملی و سیاست خارجی  رییسه کمیسیون  این عضو هیات 
مجلس در پایان گفت که علی رغم تمامی این صحبت ها حمایت 
مسلمان  و  مظلوم  مردم  و  مقاومت  گروه های  سایر  و  حزب ا...  از 
منطقه  تصمیم استراتژیک جمهوری اسالمی است که به انقالب 

بر می گردد و ربطی به دولت ها ندارد.

ابتکار ، واعظی و شمخانی مهمانان
 جلسات مجلس

رئیس  حضور  از  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو  یک 
سازمان محیط زیست در جلسه هفته آینده مجلس خبر داد.

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در این رابطه به ایسنا گفت:  
زیست،  محیط  سازمان  رئیس  ابتکار  خانم  آینده  هفته  است  قرار 
ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  و شمخانی  ارتباطات  وزیر  واعظی 
با حضور در جلسات علنی مجلس گزارشی از حوزه کاری خود به 

مجلس و ارتباط آن با مسائل روز و اقتصاد مقاومتی ارائه کنند.
به گفته وی، جلسات علنی هفته آینده مجلس در روزهای یکشنبه 

و سه شنبه برگزار خواهد شد.

مشکل اساسی حکومت بحرین از دیدگاه
امیرعبداللهیان  

این  بحرین  اساسی حکومت  امیرعبداللهیان گفت: مشکل  حسین 
است که زیر سلطه عربستان سعودی قرار دارد.

حسین امیرعبداللهیان، سفیر پیشین کشورمان در بحرین، با بیان 
اکثریت  علیه  امنیتی  و  نظامی  رویکرد  اتخاذ  با  خلیفه  آل  این که 
مردم کشورش، شکاف عظیمی را بین حکومت و مردم ایجاد کرده 
میالدی   1971 سال  از  کشور  این  نخست وزیر  داد:  ادامه  است، 
تاکنون در این سمت قرار دارد، آن وقت وزیر امور خارجه بحرین 

خواستار خروج رئیس جمهور قانونی سوریه از قدرت می شود.
سال  مذاکرات  در  داد:  ادامه  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  مشاور 
شما  که  گفتم  انگلیس  خارجه  امور  وزیر  به  لندن  در  گذشته ام 
از دموکراسی در سوریه صحبت می کنید در حالی که در بحرین 
انگلیس آل خلیفه،  یک نخست وزیر 44  و حکومت مورد حمایت 

سال در این سمت باقی می ماند و پاسخ گو هم نیست.
و  فهیم  نجیب،  مردم  کرد:  تأکید  کشورمان  ارشد  دیپلمات  این 

مقاوم بحرین حقوق خود را دنبال خواهند کرد.

یک مقام کاخ سفید مدعی شد:
ایران رفتار خود در حمایت از حزب ا... 

را متوقف کند
معاون سخنگوی کاخ سفید با تکرار ادعاهای غرب و آمریکا علیه 
بازار جهانی  به  ایران می خواهد  اگر  لبنان گفت:  و حزب ا...  ایران 
از  در حمایت  را  رفتار خود  است که  باشد الزم  داشته  دسترسی 

حزب ا... متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، اریک شولتز، معاون سخنگوی 
کاخ سفید روز دوشنبه در یک نشست خبری ضمن طرح ادعاهایی 
حمایت  تروریسم  از  ایران  شد،  مدعی  لبنان  حزب ا...  گروه  علیه 

مالی می کند که تاثیری منفی بر اقتصاد ایران دارد.
با  نمی خواهند  مالی  بازیگران  افزود:  ادعاهایش  ادامه  در  شولتز 
مالی  حمایت  تروریسم  از  که  باشند  داشته  تجارت  کشوری 
می کنند، بنابراین ما از ایران می خواهیم که این کار را نه  تنها به 
دلیل آن که برای امنیت ملی خوب نیست و آنها دارند از تروریسم 
حمایت می کنند، بلکه به این دلیل که در راستای منافع شان هم 

نیست، متوقف کنند.
وی تاکید کرد که واشنگتن از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد از 

جمله تحریم ها برای مقابله با حزب ا... استفاده خواهد کرد.
تا  حزب ا...  علیه  آمریکا  پیشین  تحریم های  که  شد  مدعی  شولتز 

حد زیادی موثر بوده است.
معاون سخنگوی کاخ سفید هم چنین گفت: اما اگر ایران هم چنان 
تامین  برای  منبعی  هم  باز  گروه  این  کند  حمایت  حزب ا...  از 
بین المللی  بازارهای  به  می خواهد  ایران  اگر  رو  این  از  دارد.  پول 

دسترسی داشته باشد باید رفتارهای خود را کنترل کند.

خبرخبر

ادامه از صفحه 1
روحانی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور نیازمند 
یک حرکت بزرگ اقتصادی برای اشتغال در جامعه 
هستیم، گفت: اگر می خواهیم از جرایم در کشور 
پیشگیری شود، نیازمند از بین بردن رکود اقتصادی 
و بیکاری هستیم. وی تاکید کرد: منشأ بسیاری 
از جرایم و انحرافات در جامعه از بیکاری نشأت 
می گیرد و منشأ بیکاری نیز عدم رونق اقتصادی 

است.
رئیس جمهور افزود: اگر در جامعه رشد اقتصادی 
اگر  باشد،  مهار  غیرقابل  تورم  اگر  باشد،  منفی 
اشتغال به اندازه نیروی ورودی کار با جامعه انطباق 
نداشته باشد، در آن جامعه چطور می توانیم جلوی 
مفاسد را بگیریم؟ روحانی با بیان اینکه شرایط امروز 
بیش از هر زمان دیگر برای ایجاد رونق اقتصادی 
فراهم است، گفت: ما توانستیم از رشد منفی به 
رشد مثبت حرکت کنیم و برای رسیدن به رشد 

مطلوب نیازمند سرمایه گذاری هستیم.
برجام  در  ما  بزرگترین هدف  اینکه  بیان  با  وی 
ایجاد شرایط مناسب در داخل کشور و ایجاد رونق 
اقتصادی و اشتغال نسل جوان بود، گفت: امروز این 
هدف مهیاتر از دیروز است و امروز شرایط آماده تر 
از دیروز است اما حتما قوه مجریه بدون حمایت قوه 

قضائیه نمی تواند این بار را بر دوش بکشد.
رئیس جمهور با انتقاد از عدم رابطه نزدیک میان 
قوه مجریه و قضائیه گفت: یک زمانی رابطه دو قوه 
به هم خیلی نزدیک بود و دادستانی و قضات رابطه 

بسیار نزدیکی با دستگاه اجرایی داشتند اما امروز 
فاصله ها بیشتر شده است.

روحانی گفت: امروز استقالل قوه قضائیه نسبت به 
قوه مجریه پررنگ تر شده است و راهش این است 

که ارتباط نزدیک تری بین دو قوه بوجود بیاوریم.
وی با بیان اینکه نرخ رشد بیکاری 11 درصد است 
گفت: همین نرخ بیکاری به جوانان که می رسد، 
رقمش بسیار باالست و این یک خطر اقتصادی، 
آن  رفع  برای  که  است  فرهنگی  و  اجتماعی 
هماهنگی، همفکری و همدلی قوا را می طلبد و ما 

باید باالترین کمک را داشته باشیم.
از سخنان خود  دیگری  در بخش  رئیس جمهور 
گفت: بخش های قوه قضائیه که باید به دستگاه 

اجرایی یاری برساند، باید کاری کنیم که مانعی و 
کندی برای مدیریت ایجاد نکند.

روحانی تاکید کرد: هر چه که شفافیت بیشتر باشد، 
کار ساده تر و آسان تر خواهد شد؛ همین مسئله 
اخیری که سر و صدا به راه انداخت در مورد فیش 
حقوقی برخی از مدیران که نشان از این بود که یک 

غفلتی در این زمینه صورت گرفته است.
وی افزود: با وجود آنکه ما بازرسی کل کشور داریم 
که باال سر همه دستگاه هاست و حتی قبل از اینکه 
این سازمان ورود  انجام دهد،  اقدامی  دستگاهی 
می کند، در صورتی که دیوان محاسباتی داریم که 
ساالنه در همه مخارجی که انجام می گیرد، ورود 
می کند و وقتی که دیوان عدالت اداری داریم در 

مورد شکایت افراد ورود می کند؛ اما درعین حال 
می بینیم که سال هاست یک تداخلی رخ داده و 
برخی موارد حقوق های غیرمتعارف گرفتند که هم 
باید با این معضل برخورد شود که حتماً چنین 
کاری خواهیم کرد و نتایج آن را به استماع مردم 
باید حواسمان جمع باشد  خواهیم رساند و هم 
که اکثریت قاطع مدیران سالم جامعه ما حیثیت، 
تالش، ایثار و فداکاری شان مورد خدشه قرار نگیرد؛ 

در این زمینه هم ما نیازمند هر دو قوه هستیم.
وی تصریح کرد: اگر می خواهیم اقتصاد سالم و 
اشتغال قابل قبول داشته باشیم، رونق اقتصادی و 
رشد اقتصادی داشته باشیم و قدرت ملی داشته 

باشیم، باید با رانت و فساد به جد مبارزه شود.
کاال  قاچاق  از  باید  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
جلوگیری شود، گفت: همه نیروهای امنیتی که 
مسئولیت را بر عهده دارند، همه نیروهای مرزبانی 
مربوط  مرزی  مسائل  به  که  بخش هایی  همه  و 
می شود، باید با همه توان در کنار قوه قضائیه دست 

به دست هم دهیم و در برابر فساد مبارزه کنیم.
گازوئیل  قاچاق  مورد  در  فقط  افزود:  روحانی 
یک اقدام درست انجام گرفت و 9 درصد قاچاق 
یافت. وی خاطرنشان کرد: قوه  گازوئیل کاهش 
مجریه با همه توان و امکاناتی که دارد در کنار قوه 
قضائیه است و ما در دادن امکانات به قوه قضائیه، 
بخل ورزی نمی کنیم، شرایط اقتصادی کشور در 
سال گذشته بسیار سخت بود و اگر شرایط مالی 
به ما اجازه دهد، تردیدی در تقویت قوه قضائیه، 
قضائیه  قوه  و چابک سازی  قضائیه  قوه  شفافیت 

نخواهیم داشت.

روحانی: هدف اصلی برجام رونق اقتصادی بود

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر نقش 
راه پیمایی روز جهانی قدس در نیرومند شدن 
و  فلسطین گفت:انتفاضه سوم،امنیت  انتفاضه 

حیات رژیم صهیونیستی را خواهد سوزاند.
سرلشکر حسن فیروزآبادی، در آستانه فرارسیدن 
روز جهانی قدس و خیزش ضد صهیونیستی 
آزادیخواهان  و  طلبان  حق  و  اسالمی  امت 
انتفاضه جدید نشان  عالم اظهار کرد: حوادث 
می دهد نسل جدیدی پای به عرصه ی مقاومت 
است.  نهاده  رژیم صهیونیستی  علیه  مبارزه  و 
نسلی هوشیار و هوشمند که با تکیه بر الزامات 
و بایسته های مبارزه با اسرائیل غاصب و فرایند 

آزادی قدس شریف به صحنه آمده است.
وی افزود: توسعه دامنه انتفاضه به سمت جوان 
گرایی و جامعه گرایی گسترده و درگیر شدن 
خیابان های  کف  در  فلسطینی  مبارز  جوانان 
مملو از حضور صهیونیست ها پدیده ای است 
که سران تل آویو و حامیان غربی – عربی آن 
به ویژه شیطان اکبر امریکای جنایتکار را سخت 
نیروهای  نگران کرده است.  رئیس ستاد کل 
مسلح در ادامه با اشاره به تالش صهیونیست ها 
در تسریع عملیات یهودی  سازی کرانه باختری و 
شهر قدس اشغالی که با سوء استفاده از حوادث 
اسالمی  امت  مقاومت  شدن  درگیر  و  منطقه 
در عراق و سوریه و یمن با جنگ های نیابتی 
و تروریستی پدید آمده است تصریح کرد: تالش 
بیت المقدس  صهیونیست ها در یهودی سازی 
هرگز به فرجام مورد نظر نخواهد رسید و آتشی 
که در کرانه باختری در حال شعله ور شدن است 

رؤیای آنان را خواهد سوزاند.
و  صهیونیستی  رژیم  سناریوهای  فیروزآبادی 
متحدان تل آویو برابر انتفاضه مسجد  االقصی 
را محکوم به شکست دانست و گفت: سرکوب و 
خاموشی انتفاضه جدید به دلیل انرژی متراکمی 
که با آن پیوند خورده و نشانه های آن تدریجاً 
آشکار خواهد شد میسر نیست و نسخه طراحی 
با  را  »سازش«  مذاکرات  از  جدید  نسخه ای 
چالش جدی همراه می سازند، هرچند آنها برای 
اعطای  فلسطینی  طرف های  ساختن  مرعوب 

برخی امتیازات حاشیه ای مانند آزادی تعدادی 
از اسرا و یا مجوز حضور امنیتی در برخی مناطق 

را متحمل شوند.
نشان  نیروهای مسلح خاطر  رئیس ستاد کل 
کرد: ملت فلسطین از مرحله ناتوانی و ضعف 
و می  کرده  عبور  گردان  تشکیالت خود  برابر 
که  برساند  اشغالگران  به  را  پیام  این  خواهد 
مسجداالقصی خط قرمزی است که عبور از آن 
ناممکن است. وی با بیان اینکه سیاست »مشت 
شهرک  تشدید  با  که  صهیونیست ها  آهنین« 
سازی و یهودی سازی بیت المقدس و تخریب 
آثار تاریخی اسالمی و خانه های مردم در کرانه 
باختری شدید شده است تصریح کرد: انتفاضه 
جدید فلسطین هرچند در تداوم انتفاضه اول و 
دوم است اما از تفاوت ها و ویژگی های منحصر 
بفردی بهره می برد و مهمترین آن این است 
که مرکز فرماندهی و کنترلی آن دهها و صدها 
هسته ی انقالبی و خود جوش را شامل می شود 
صهیونیستی  رژیم  چالش  به  مزیت  همین  و 
تبدیل شده است چرا که آنها قادر به سرکوب 
یا بازداشت رهبران و در نتیجه خاموش کردن 

آن نیستند.
راه  اهمیت  به  اشاره  با  پایان  در  فیروزآبادی 
دعوت  و  امسال  قدس  جهانی  روز  پیمایی 
و  ملت شریف  ویژه  به  اسالمی  امت  آحاد  از 
در  جدید  حماسه ای  خلق  برای  آن  انقالبی 
حمایت از انتفاضه ملت فلسطین تأکید کرد: 
فراگیر و سراسری  انتفاضه ی  شعله ور شدن 
و  متنوع  حمایت های  با  باختری  کرانه  در 
موفق تر  و  نیرومندتر  اسالمی  امت  متعدد 
و  ملل  آحاد  حضور  و  رفت  خواهد  پیش  به 
جوامع اسالمی و حق طلب و آزادیخواه در راه 
پیمایی روز قدس می تواند حمایت از قدس 
از  به ویژه توسط دولت های اسالمی را فراتر 
اقدامات جنایتکارانه رژیم کودک  محکومیت 
ساخته  جدیدی  فاز  وارد  صهیونیستی  کش 
برابر  موفق  گزینه  تنها  به  را  »مقاومت«  و 
امریکا و اسرائیل غاصب تبدیل  سیاست های 

سازد.

سرلشکر فیروزآبادی:

انتفاضه سوم، امنیت و حیات اسرائیل
 را خواهد سوزاند

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
میان  آتش  شدن  خاموش  خواهان  ها  غربی 
ایران و عربستان نیستند، گفت: به نظر می رسد 
سعودی ها به نوعی به ناامیدی دیپلماتیک در 

منطقه رسیده اند.
علی الریجانی در همایش گرامیداشت هفته قوه 
قضاییه در سخنان خود با بیان انتظاراتی که از 
قوه قضاییه در سایر شئون جامعه وجود دارد، 
اظهار داشت: شاید برای درک این موضوع باید 
یک تحلیل پایه ای از شرایط کشور و مصافی که 

کشور ما دارد، داشته باشیم.
وی به چند مولفه که به درک بهتر این شرایط 
از  یکی  افزود:  و  کرد  اشاره  کند،  می  کمک 
موضوعاتی که برای کشور ما پیش آمد و نظام آن 
را انتخاب کرد، همین مسئله برجام بود و نظام با 
چشم بینایی این توافق هسته ای را انتخاب کرد.

عضو شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: اما 
باید دید که غربی ها و آمریکایی ها در پس این 
موضوع چه اندیشیده اند و آیا همانطور که در 
گذشته می گفتند امروز هم آن را دنبال می کنند 

یا به شکل دیگری به دنبال اجرای آن هستند.
الریجانی همچنین گفت: به نظر می رسد در 
اجرای برجام نقاط ضعفی را به جا گذاشتند که 
برخی از آنها مربوط به برچیدن تحریم ها به طور 
جامع است، بخصوص در بخش های بانک های 
بزرگ این نقص ها را می بینیم، البته در بانک 
های درجه دو و سه درحال کار هستند اما در این 

بخش اشکال وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر این، اضطرابی برای 
سرمایه گذاری در ایران به وجود می آورند که 
البته به ظاهر توصیه هایی می کنند اما در پشت 
صحنه خزانه داری و بخش های دیگر اضطراب ها 
ایجاد می کنند تا این سرمایه گذاری ها صورت 
نگیرد و این ها به یک طراحی های بزرگ تر بر 
می گردد. رییس مجلس افزود: آنچه در البه الی 
حرف ها و عمل آنها به دست می آید، این است 
آنها همزمان با عمل به توافق هسته ای عملیات 
دیگری را از نظر سیاسی سامان دادند که نفوذ 

نظامی آنها را در منطقه بیشتر جلوه دهد و هیمنه 
کاری و تسلط خود را بر کشورها بیشتر نشان 

دهد.
الریجانی ادامه داد: به این دلیل این کارها را انجام 
می دهند که همزمان با این که نمی خواستند 
تغییراتی در شرایط منطقه ای به وجود آید و 
گاه در بیاناتشان هم می گویند که نباید بگذاریم 
تا نفوذ ایران در منطقه گسترش پیدا کند و از 

هژمونی ایران جلوگیری کنیم.
وی تصریح کرد: به همین دلیل تدارکاتی دیدند 
دالیل  به  که  است  همین  آن  بخش  یک  که 
مختلف نوعی دیگر از تحریم ها را ساماندهی 
کنند و قطعا باید در برابر این گونه رفتارها واکنش 
نشان داد و در خود توافق هسته ای هم این زمینه 

ها به وجود آمده و باید این مسیر طی شود.
نماینده مردم قم در مجلس با تاکید بر این که 
دشمن طراحی برای مقابله با ایران دارد، اظهار 
داشت: باید این طراحی ها را شناخت و امری 
تاکتیکی هم نیست، بلکه یک استراتژی است که 
آنها پیش گرفته اند تا مقاصدی را درباره ایران 
محقق کنند. الرجانی ادامه داد: ضمن این که 
توافق هسته ای زمانی که می خواهد محقق شود، 
نوعی دیپلماسی را دنبال می کنند که همراه با 
حضور پرقدرت نظامی در منطقه و همچنین مانع 

شدن از نفوذ ایران در منطقه است.
وی یادآور شد: به همین دلیل تضمین هایی به 
متحدین آنها مخصوصا به سعودی ها می دهند و 
حجم بسیار زیاد سالح به آنها می فروشند و عالوه 
بر این یک نوع همکاری های دیگر در برخی از 
این مانورهای نظامی و دیگر اقدامات که شما در 

اخبار می شنوید را ساماندهی می کنند.
رییس قوه مقننه گفت: البته این سخنان هم گفته 
می شود که سیاست های فعلی دولت آمریکا 
اشتباه بود که ایران و عربستان را به مشارکت با 
هم دعوت می کرد و من به این موضوع خیلی 
باور ندارم که ایاالت متحده دنبال این موضوع 
باشد که سیاست مشارکت بین ایران و عربستان 

به وجود آید.

الریجانی: 

سعودی ها به ناامیدی دیپلماتیک 
در منطقه رسیده اند

مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت 
صنعت با اشاره به سیر نزولی اختراع در کشور و این 
که حدود کمتر از پنج درصد اختراعات تجاری و به 
عبارتی به ثروت تبدیل شده است، گفت: این امر 

یکی از دالئل کاهش ثبت اختراع در کشور است.
با وجود اینکه تمام ساز و کارها برای تولید علم 
و رشد علمی در کشور فراهم است و آمار و ارقام 
اما در طول سال های اخیر  نیز موید آن است، 
ثبت اختراعات در کشور سیر نزولی داشته است، 
معضلی که منشاء آن بیش از آنکه به حوزه علمی 
و پژوهشی کشور مربوط باشد، مسائل اقتصادی 
است.  نگاهی به آمار تعداد ثبت اختراع در کشور از 
سال 1391 تا 1393 بیانگر آن است که در سال 
1391 میزان چهار هزار و 668 اختراع، در سال 
1392 میزان سه هزار و 436 اختراع و در سال 
1393 نیز این آمار به دو هزار و 851 ثبت اختراع 

کاهش یافته است. 
این در حالی است که آمار سال 1394 نیز هنوز از 
سوی مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت و اسناد 
کشور اعالم نشده است و به نظر می رسد در سال 
1394 ثبت اختراع از این میزان نیز کمتر شده 

باشد.
این بخشی از صحبت های سید مهدی میرصالحی 
مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با خبرنگار گروه علمی 
ایرنا است، گفت و گویی که در آن دالئل اصلی و 
تاثیرگذار کاهش ثبت اختراع در کشور مورد کند و 

کاو قرار گرفته است.
میرصالحی در خصوص این که چرا این اختراعات 
تبدیل  ثروت  به  عبارتی  به  یا  و  سازی  تجاری 
نمی شوند، یکی از دالئل مهم این مسئله را نبود 
نیازسنجی اختراع در حوزه صنعت کشور دانست و 
گفت: مخترع نباید به دنبال واحد صنعتی باشند 
بلکه واحدهای صنعتی باید به دنبال مخترعین 
باشند. مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این اختراعات 
برای این که ادامه داشته باشد، باید وارد واحدهای 
صنعتی شده و از طرفی واحدهای صنعتی نیز برای 

جذب اختراعات باید به اختراعات نیازمند باشند.
میرصالحی در خصوص اینکه چرا برغم ایجاد این 
فرایند در کشور، اما باز هم آمار ثبت اختراعات ما 
که به مرحله تجاری سازی رسیده، خیلی کاهش 
یافته است گفت: علت این است که باید واحدهای 
صنعتی یا سرمایه گذاران ما احساس نیاز پیدا کنند.
نیاز  احساس  این  که  این  برای  داد:  توضیح  وی 
در سرمایه گذران بوجود آید، باید محصول تولید 
مخترعین رقابت پذیر و صادرات محور باشد و به 
لحاظ کیفی و کمی آن قدر ارتقا پیدا کند که قابل 

ارائه در بازارهای جهانی و بین المللی باشد.
مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت یکی از راهکارهای تبدیل 
اختراعات به محصوالت صنعتی و ثروت را معرفی و 
نمایش این اختراعات در پارک های علمی و فناوری 
دانست و گفت: در حال حاضر برخی اختراعاتی که 
در حد فرابورس باشند، به تابلو فرابورس اعالم و 
معرفی می شوند. میرصالحی افزود: این اختراعات 
قرار می گیرد  بررسی  فرابورس مجددا مورد  در 
و تعدادی از آنها از سوی شرکت های کارگزار و 

سرمایه گذاران خریداری می شوند.
میرصالحی ادامه داد: برای ورود به بازارهای جهانی 
و بین المللی، باید خود را موظف می کنیم که 
محصول مان را به لحاظ کیفی ارتقا دهیم که در 
آن بازارها بتوانیم آنها را ارائه کنیم ضمن اینکه این 
امر مستلزم ایجاد ارتباطات بین المللی و ارتباطات 

خارجی کشور با کشورهای خارجی است.
وی گفت: هنگامی که این ارتباطات توسعه یابد، 
به تبع آن، ایران می تواند با بسیاری از کشورها به 
تعامل برسد و در این هنگام، اگر زمینه الزم برای 
ورود ایران به اقتصاد جهانی فراهم شود، می توانیم 
در بازارهای بین المللی حضور داشته باشیم که آن 
موقع باید محصول به لحاظ کیفی بتواند در حد 
استانداردهای جهانی و بازارهای بین المللی باشد 
یعنی قابلیت رقابت پذیری به لحاظ تولید داشته 

باشد. اما با وجود فراهم بودن تمام ساز و کارها 
برای تولید علم و رشد علمی در کشور به طوری 
که آمار و ارقام نیز موید آن است، اما در طول سال 
های اخیر اختراعات در کشور سیر نزولی داشته 
است، معضلی که به نظر می رسد منشاء آن بیش از 
آن که حوزه علمی و پژوهشی کشور باشد، مسائل 

اقتصادی است.
میرصالحی نیز بر این موضوع تاکید دارد؛ وی با 
اشاره به این که در حال حاضر تمام ساز و کارهای 
تولید علم و رشد علمی کشور فراهم است، اظهار 
کرد: در حال حاضر مشکل در تولید علمی نیست 
بلکه رکود اقتصادی است، زیرا پس از تولید علم، 

باید در جایی از آن استفاده و تجاری سازی شود.
مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که اقتصاد 
کشور باید تولیدات علمی را جذب و شکوفا کند، 
گفت: اقتصاد نیاز به یک بازار مالی پیشرفته با عمق 
و ظرفیت کافی دارد که بتواند سرمایه الزم را برای 
اوراق  و  بانکی  از منابع  فعالیت بخش خصوصی 

بهادار و سایر منابع فراهم کند.
افزود: در واقع اشکال در برخی مسایل مرتبط با 
اقتصاد کشور و برخی تحریم ها است که مانع از 
تبدیل دانش به ثروت شده اند. اگر این اشکاالت در 
اقتصاد رفع شود به طور قطع رشد علمی و تعداد 
اختراعات بیشتر خواهد شد و سیری صعودی پیدا 
خواهد کرد، هر چند این امر خود نیازمند ساز و 

کارهایی است.

چرایی کاهش ثبت اختراع در کشور
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تصمیم مردم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا 
و پیامدهای سیاسی و اقتصادی این تصمیم برای 
انگلیس، اروپا و کشورهای عربی، محوری مهم در 
گزارش و تحلیل های رسانه های عربی طی روزهای 

گذشته بود.
در  عضویت  سال   43 به  نزدیک  از  پس  انگلیس 
این  از  کشور  نخستین  عنوان  به  اروپا،  اتحادیه 
پرسی  همه  در  انگلیس  مردم  شد.  جدا  اتحادیه 
برابر  در  موافق  رای  درصد   51.9 با  تیرماه  سوم 
48.1 درصد رای مخالف تصمیم به ترک اتحادیه 
و  سیاسی  پیامدهای  و  تصمیم  این  گرفتند.  اروپا 
اصلی  محورهای  از  یکی  آن  احتمالی  اقتصادی 
گزارش ها و تحلیل های رسانه های عربی طی چند 

روز گذشته بود. 
عمان،  »الوطن«  لبنان،  »السفیر«  های  روزنامه 
چاپ  الیوم«  »رای  و  »الحیات«  مصر،  »االهرام« 
لندن، پیامدهای جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا را 

برای آینده این اتحادیه و انگلیس بررسی کردند. 
به نوشته پنجم تیرماه جاری روزنامه السفیر، زلزله 
برگزیت )خروج انگلیس از اتحادیه اروپا( پایتخت 
های جهان را لرزاند و زیان های میلیاردی به دنبال 
داشت. انگلیس در همگرایی اروپا شکاف به وجود 
از  انگلیس  خروج  های  لرزه  پس  نخستین  آورد. 
بازارهای جهانی ظاهر  به سرعت در  اروپا  اتحادیه 
شد به طوری که شاخص های سهام با افت روبه 
رو شدند. جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا سبب می 
از دست  را  واحد  بازار  در  تجارت  این کشور  شود 
زمینه  در  مساله  این  از  هم  اروپا  اتحادیه  بدهد. 
پس  دید.  خواهد  زیان  اقتصادی  و  سیاسی  های 
لرزه های سیاسی این رخداد اما خطرناک تر است. 
نگرانی بسیاری وجود دارد که دومینوی همه پرسی 
تاثیر داشته  اروپا هم  انگلیس در دیگر کشورهای 
باشد، به ویژه این در شرایطی است که بسیاری از 
احزاب راستگرای تندرو اروپا خواستار برگزاری همه 

پرسی مشابه در دیگر کشورها هستند. 
نتیجه  نوشت:  تیرماه  پنجم  نیز  الحیات  روزنامه 
بلکه  وارد کرد،  اروپا ضربه  به  تنها  نه  همه پرسی 
همگرایی بریتانیا را هم تهدید کرد به طوری که بار 
ایرلندی ها خواهان تعیین  دیگر اسکاتلندی ها و 

سرنوشت خود و استقالل هستند. 
نوشت:  تاریخ  همین  در  نیز  عمان  الوطن  روزنامه 
را  اروپا  اتحادیه  از  کشورها  خروج  موج  بریتانیا 
کشورهای  از  شماری  زودی  به  و  کرد  فرماندهی 
خود  حاکمیت  از  دفاع  بهانه  به  هم  اروپا  اتحادیه 
از  بسیاری  زیرا  کرد  پیروی خواهند  این کشور  از 
کشورهای اروپایی احساس می کنند که حاکمیت 
واقعی ندارند و تصمیم های اتحادیه اروپا در گرو 

دیدگاه کشورهای بزرگ این قاره و آمریکا است. 
آنچه در  نوشت:  تیر  پنجم  االهرام هم در  روزنامه 
بریتانیا رخ داد زلزله خطرناکی است که پیامدهای 
ناگواری برای آینده اتحادیه اروپا، اقتصاد جهانی و 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارد. 
تاثیرهای  خصوص  در  هم  الیوم  رای  روزنامه 
از  انگلیس  خروج  احتمالی  اقتصادی  و  سیاسی 

به  مسلمان  و  عرب  اقلیت  نوشت:  اروپا  اتحادیه 
می   زیان  اروپا  اتحادیه  از  بریتانیا  از جدایی  یقین 
بینند زیرا اصلی ترین قربانیان راستگرایان تندرو، 
مهاجران و پناهجویان خواهند بود، حتی اگر این 
رومانی  مانند  سفیدپوست  کشورهای  از  مهاجران 
و بلغارستان باشند. همچنین این اقلیت در آینده 
روبرو می   با چالش  تردد  آزادی  زمینه  نزدیک در 
یا  به آمریکا  برای سفر  اکنون  شوند، همانطور که 
روبرو  مانع  با  زالندنو  و  استرالیا  مانند  کشورهایی 

هستند. 
لندن،  چاپ  العربی«  »القدس  های  روزنامه 
خبرگزاری های رسمی عربستان »واس« و کویت 
»کونا« و تارنمای »االخبار« فلسطین هم با پوشش 
این  آثار  اروپا،  اتحادیه  از  انگلیس  جدایی  اخبار 
جدایی را بر کشورهای عربی و اقلیت های مسلمان 

در اروپا بررسی کردند. 
روزنامه القدس العربی پنجم تیرماه نوشت: جدایی 
بریتانیا نتیجه بدی برای کشورهای عربی و جهان 
از  نشان  پرسی  همه  این  داشت.  خواهد  پی  در 
بزرگساالن،  دارد.  کشور  داخل  در  اختالف  وجود 
پوستان  سفید  و  شهرنشینان  جوانان،  روستاییان، 
آنگلوساکسون با اقلیت های نژادی و دینی درباره 
سرنوشت کشور اختالف نظر دارند. همه اینها با اروپا 
و جهان مشکل دارند. تصمیم جدایی بریتانیا عالمت 
بینی  پیش  است.  ناآرامی  از  ای  دوره  از  آشکاری 
می شود که تصمیم بریتانیا بر کشورهای عربی هم 
دنبال آن تنش سیاسی و  به  و  باشد  تاثیر داشته 
اقتصادی در جهان به وجود آید. در زمینه کاری، 
دیگر بریتانیا برای برخی از بانک ها و صندوق های 
داشت. همچنین  نخواهد  سرمایه گذاری جذابیت 
عربی  کشورهای  در  بریتانیایی  گردشگران  شمار 
در  تندرو  راست  کلی  رویکرد  و  یابد  می  کاهش 
هواداری از رژیم اسرائیل و برخی از حکومت های 
دیکتاتوری عرب تاثیر خواهد داشت و آنان ائتالف 
روسیه در مبارزه با تروریسم را هدف قرار می دهند 
این مساله مصیبت های بسیاری در کشورهای  و 
عربی به دنبال خواهد داشت. همچنین شهروندان 
عرب و مسلمان مقیم بریتانیا به دست احزاب راست 

تندرو هدف قرار خواهند گرفت.
به گزارش پنجم تیرماه خبرگزاری رسمی عربستان 
امارات و عربستان پیش بینی کردند که  »واس«، 

موافقت اکثریت انگلیسی ها برای جدایی کشورشان 
از اتحادیه اروپا تاثیر باالیی بر نهادهای مالی این 2 

کشور نداشته باشد. 
عبدالکریم  بن  »احمد  خبرگزاری،  این  گزارش  به 
کرد  ادعا  عربستان،  مالی  آژانس  مدیر  الخلیفی« 
عربستان پیش از اعالم نتیجه همه پرسی اقدام های 
را  اوضاع  این کشور  است.  داده  انجام  را  احتیاطی 
رصد کرده و گام های الزم را برای جلوگیری از تاثیر 
آن بر بازارهای مالی برداشته است. او گفت انتظار 
داریم که اثر این رخداد بر بخش بانکی اندک باشد 
نوسان  معرض  در  کمی  میزان  به  بخش  این  زیرا 
های 2 واحد پولی پوند استرلینگ و یورو قرار دارد. 
جدایی  تاثیر  هم  امارات  گزارش،  این  پایه  بر 
مالی خود  نهادهای  بر  را  اروپا  اتحادیه  از  انگلیس 
اندک دانسته است. بانک مرکزی امارات با انتشار 
بیانیه ای علت این مساله را ارتباط اندک سیستم 
مالی انگلیس و امارات دانست و افزود البته اندکی 
از کانال های ارتباطی وجود دارد که ممکن است 
به وسیله آنها نهادهای مالی امارات از مبهم بودن 

آینده روابط دوجانبه تاثیر پذیرند. 
کویت،  رسمی  خبرگزاری  تیرماه  دوم  گزارش  به 
»ریاض فرس« استادیار دانشگاه کویت، پیش بینی 
کرده است که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آثار 
منفی متفاوتی بر کشورهای شورای همکاری خلیج 
فارس داشته باشد. درباره کاهش قیمت نفت هم 
توسط  نفت  تقاضای  کاهش  گفت  اقتصاددان  این 
شورای  کشورهای  نفت  صادرات  بر  جدی  تاثیر 
همکاری خلیج )فارس( که بیشتر آن به کشورهای 

آسیایی صادر می شود، ندارد. 
خبرگزاری االخبار فلسطین نیز در سوم تیرماه به 
نقل از روزنامه »هافینگتن پست« نوشت: به سبب 
جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر سرمایه 
گذاری های عربستان، حالتی از ناامیدی بازرگانان 

این کشور را فراگرفته است. 
بر پایه این گزارش، »خالد الربیش« تحلیلگر مسایل 
سرمایه  بیشتر  گفت:  خصوص  این  در  اقتصادی 
گذاری های عربستان در بریتانیا در بخش مسکن 
است و خروج این کشور از منطقه یورو آثار منفی 
بر بازار مسکن برجای خواهد گذاشت و پیش بینی 
می شود این مساله تا حدود 80 درصد بر سرمایه 

گذاری عربستانی ها در انگلیس تاثیر داشته باشد.

گسترده  کارکردهای  ضمن  مجازی  های  شبکه 
برعهده  نو  نسل  های  رسانه  قامت  در  که  ای 
که  آورند  می  بار  به  را  هایی  آسیب  اند،  گرفته 

بررسی آن ها نیازمند تامل جدی است.
»تلگرام«،  همچون  اجتماعی  های  شبکه  امروز 
ثابت  پای   ... و  »اینستاگرام«  »فیسبوک«، 

ارتباطات مجازی شهروندان به شمار می روند.
بودن،  جهانی  چون  هایی  ویژگی  به  توجه  با 
های  تعامل  ایجاد  امکان  آسان،  دسترسی 
شبکه  که  ای  ویژه  جایگاه  و  فراگیر  و  گسترده 
های اجتماعی در انتشار اخبار و اطالعات دارند، 
از  استفاده  و  به عضویت  مردم  اقباِل  روز  به  روز 

ها  شبکه  این  شود.  می  بیشتر  ها  آن  امکانات 
مثبت  کارکردهای  دارای  ها،  ویژگی  تناسب  به 
فراوانی هستند اما متاسفانه مسایلی مانند انتشار 
اخبار ناصحیح و غیردقیق، شایعه پراکنی، فریب 
مخاطب و جریان سازی و اتهام زنی به افراد در 
این شبکه ها بسیار به چشم می خورد. گاهی این 
شایعه سازی ها و دروغ پراکنی ها تا جایی پیش 
می رود که زمینه را برای گسترش بی اخالقی در 
جامعه فراهم می کند؛ آسیبی که به دلیل گستره 
و نفوذ شبکه های اجتماعی یه سرعت در فضای 

واقعی نیز رخ می نماید.
انواع  از  زیادی  های  نمونه  گذشته  روزهای  طی 
شد.  پراکنده  اجتماعی  های  شبکه  در  ها  شایعه 
با شب  همزمان  پیش  مثال چند شب  عنوان  به 
»بمب  بر  مبنی  ای  شایعه  رمضان  ماه  نوزدهم 
»هروِی«  میدان  در  کنی«  مسجد  در  گذاری 
دست  به  دست  اجتماعی  های  شبکه  در  تهران 

قصد  که  شد  مردمی  وحشت  و  رعب  موجب  و 
های  مکان  و  مسجد  در  قدر  شب  در  داشتند 

مذهبی حاضر شوند.
همچنین پس از حادثه اخیر جان باختن 20 تن 
محور  در  اتوبوس  واژگونی  حادثه  در  سربازان  از 
از سربازان در شبکه  سیرجان- نی ریز، تصویری 
های اجتماعی دست به دست شد که گفته می شد 
از در لحظه های آخر خروج برخی جانباختگان از 
پادگان 05 کرمان گرفته شده است؛ تصویری که 
نگرانی  سبب  و  برانگیخت  را  بسیاری  احساسات 
اما مشخص شد همچون چند  خانواده هایی شد 
عکس دیگِر انتشار یافته از سربازان، با توضیحاتش 

فاصله ای آشکار دارد. 
خبر غیبت برادر و دستیار ویژه رییس جمهوری 
برای  ای  بهانه  نیز  دولت  هیات  های  جلسه  در 
با  ساختگی  اخبار  انتشار  با  تا  بود  سازان  شایعه 
فضای  اجتماعی،  های  شبکه  در  سیاسی  اغراض 

جامعه و اذهان عمومی را مشوش کنند. 
رسانه ای شدن مساله فیش های حقوقی نجومی 
نقل  اخیر موضوع دیگری است که  ماه  طی یک 
شد.  غیرمجازی  و  مجازی  محافل  از  بسیاری 
در  شفافیت  ایجاد  چون  کارکردهایی  رغم  به 
اداری، پراکندن برخی اخبار و اطالعات  دستگاه 
ضربه  هدف  با  که  هایی  زنی  اتهام  و  غیرواقعی 
زدن به دولت صورت گرفت به نوعی برانگیختگی 

عمومی و رنجش مردم انجامید. 
انتشار  کنار  در  مجازی،  کنترل  بی  فضای  در 
نامتعارف  های  برداشت  به  مربوط  نجومی  ارقام 
و غیرقانونی از بیت المال که سبب ساز برخورد 

جدی مسووالن ارشد اجرایی با این تخلفات شد، 
اخبار دروغین  از شایعه ها و  پراکندگی بسیاری 
وضعیت آشفته ای را در این میان به وجود آورد.
فوت شخصیت های  هایی همچون  انتشار شایعه 
هنری و سیاسی، برکناری یا کناره گیری مسووالن 
های  شبکه  به  بازیگران  برخی  پیوستن  دولتی، 
توزیع  ها،  هنرپیشه  و طالق  جدایی  ای،  ماهواره 
نمونه  و...،  مرگبار  های  ُمسکن  داعشی،  خرمای 
که  است  دروغی  خبرهای  و  ها  شایعه  از  هایی 
در جامعه  به سرعت  اجتماعی  های  راه شبکه  از 
پراکنده و سبب ساز نگرانی های عمومی می شود. 
بسیاری از ناظران دلیل اصلی بروز چنین آسیب 
هایی را نبود فرایند دروازه بانی اخبار و اطالعات 
سبب  که  دانند  می  مجازی  های  رسانه  در 
شبکه  در  محتوایی  هر  با  پیام  گونه  هر  انتشار 
پیامدهایی  تواند  می  و  شود  می  اجتماعی  های 

غیرقابل کنترل به بار آورد.
در این وضعیت آشفته، ضعف فرایند اطالع رسانی 
درست، روشنگری رسانه ای، شفافیت، پاسخگویی 
فرصت  که  شود  می  باعث  پذیری  مسوولیت  و 
طلبان برای رسیدن به اهداف خود، هر چیزی را 
خوراک شایعه سازی قرار دهند. همین مساله نه 
بلکه  گیرد  می  جامعه  از  را  عمومی  اعتماد  تنها، 
عمومی،  افکار  در  نگرانی  و  تشویش  ایجاد  ضمن 
باعث ایجاد فاصله میان مردم و مسووالن می شود. 
گرایش روز افزون مردم به شبکه های اجتماعی و 
قرار گرفتن آنان در معرض آسیب اخبار و اطالعات 
در خود  نهفته  نکته  ها 2  انواع شایعه  و  ناصحیح 
و  رسانه های جمعی  عملکرد  اینکه  نخست  دارد؛ 
اصلی یک جامعه به گونه ای بوده است که نتوانسته 
و  برسانند  انجام  به  به درستی  را  اند رسالت خود 
در دستیابی به اهداف خود ناموفق بوده اند. دیگر 
آنکه برخی محدودیت ها پیش روی رسانه ها در 
بیان واقعیت های جامعه اعم از سیاسی، اجتماعی، 
برای  مخاطبان  شده  موجب  فرهنگی  و  اقتصادی 
های  شبکه  خود  خبری  نیازهای  به  دستیابی 

اجتماعی را برگزینند و به آن ها اعتماد کنند. 
های  واقعیت  از  مردم  آگاهی  که  دانست  باید 
هر  و  گیرد  می  قرار  آنان  قضاوت  معیار  جامعه، 
باشد،  بیشتر  واقعی  اخبار  به  دسترسی  اندازه 
مردم نسبت به ساختار موجود و وضعیت جامعه 
خواهند  تری  عادالنه  قضاوت  و  بیشتر  اعتماد 
داشت. در مقابل وقتی در قبال سوال های ایجاد 
نگیرد  صورت  روشنگری  عمومی  افکار  در  شده 

عکس این وضعیت رخ می نماید. 
انتشار خبرهای کذب و دامن زدن بر شایعه که 
فراوانی  به  اجتماعی  های  شبکه  در  روزها  این 
صورت می گیرد، سبب شده است که آسیب های 
در  آن  مثبت  کارکردهای  از  بیش  ها  این شبکه 
انتشار شایعه و دروغ به  جامعه نمایان شود زیرا 
سبب ضریب تاثیر و دامنه نفوذ بسیار این شبکه 
واقعیت  از  را  کاربران  و  مخاطبان  ذهن  هم  ها، 
های جامعه دور می سازد و هم سرمایه اجتماعی 

را به سمت نابودی می برد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پلدختر 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 102مورخ 1395/02/19 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رهنی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فتانه رحمان پور 
ریمله فرزند احمد علی  بشماره شناسنامه 138 صادره ازخرم آباد در ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت209متر مربع پالک 1 فرعی 
از 116 اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش 7 خرم آباد خریداری از مالک رسمی 
آقای فریدون حیدری 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 اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/25 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/09 

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزادبخت 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پلدختر 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 101مورخ 1395/02/19 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رهنی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی عالی پور 
فرزند یاسم بشماره شناسنامه 4850200044 صادره از پلدختردر ششدانگ عرصه 
و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت 255/17 متر مربع پالک 28 فرعی 
از 14 اصلی واقع در دوالبچی پلدختر بخش 8 خرم آباد خریداری از مالک رسمی 
آقای عزیز اله 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 اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/25 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/09 

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزادبخت 

اگهی مفقودی
سند کمپانی خودرو وانت تویوتا به شماره پالک ایران 72- 281ق38 به شماره 

بهشهرشاسی 328529 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له: کوهسار بادفر فرزند جالل الدین به نشانی: جوانرود خ هالنیه 

روبروی باشگاه 
مشخصات محکوم علیه: بالل یوسفی فرزند فایق مجهول المکان 

اختالف  حل  شورای   95/2/30 مورخ   126 شماره  دادنامه  بموجب  به:  محکوم 
جوانرود شعبه پنجم که وفق دادنامه شماره ... شعبه... دادگاه حقوقی شهرستان 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  و  است  کرده  حاصل  قطعیت   ....
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/520/000 ریال هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/11/11 لغایت زمان اجرای حکم و مبلغ پانصد 
هزار تومان به دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 

محکوم می باشد.
مسئول دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف جوانرود

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
/آقا  علیرضا جعفری تیرتاشی   فرزند عباس  به شرح درخواستی که به  خانم  
شماره 95/3/18-577  این شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار 
وراثت نموده و اعالم  داشته که  عباس جعفری تیر تاشی  فرزند محمد علی  به 
شماره شناسنامه 999 صادره از گلوگاه   در تاریخ   95/2/27   در اقامتگاه دائمی 
خود شهرستان    گلوگاه – تیر تاش  فوت نموده وورثه / وارث حین الفوت و ی 

عبارتند از / عبارتست از :  
1نام نام خانوادگی سکینه جعفری تیر تاشی    ش.ش   569  ت.ت    1346/2/15  

نسبت با متوفی دختر مرحوم 
2نام نام خانوادگی محبوبه جعفری تیر تاشی  ش.ش 1872   ت.ت   1349/12/10 

نسبت با متوفی دختر
3نام نام خانوادگی  محمد رضا جعفری تیر تاشی   ش.ش. 444   ت.ت 1353/3/1 

نسبت با متوفی پسر
4 نام نام خانوادگی فاطمه جعفری تیر تاشی       ش.ش 11      ت.ت  1355/6/30    

نسبت بامتوفی دختر 
5 نام نام خانوادگی  علیرضا جعفری تیر تاشی  ش.ش 71    ت.ت  1360/6/30  

نسبت با متوفی پسر
6- نام نام خانوادگی فاطمه نساءخلج     ش.ش 31       ت.ت 1328/11/25    

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

گواهی صادر خواهد شد .
قاضی شعبه دوم   شورای حل اختالف  گلوگاه  م.الف 94/34

آگهی
مرزنشینان  تعاونی  شرکت  گروه  محترم  نمایندگان  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله 
تعاونی  شرکت  این  اول  نوبت  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  میرساند  1340پلنگانه 
مسجدروستای  درمحل  11صبح  ساعت  راس  درمورخه95/5/13روزچهارشنبه 
محمودآباد برگزار میشود لذاخواهشمند است اعضای زیر ربط در تاریخ وساعت مذکوردر 
محل مقررحضوربه هم رسانید وهمچنین کسانیکه برای سمت بازرس شرکت تمایل 
به کاندیدا توری دارند ازتاریخ انتشار این آگهی به مدت هفت روز به دفتر شرکت واقع 

درخیابان شاهد باالتر از جهاد کشاورزی جهت ثبت نام مراجعه نمایند 
دستور جلسه: 1-انتخاب بازرس اصلی وعلل البدل شرکت برای یک سال مالی

2-استماع وگزارش هیئت مدیره وبازرس
3- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 94
4- تصمیم گیری درموردخرید ماشین شرکت

5- پاداش هیئت مدیره وبازرس
6- تعیین خط مشی شرکت

هیئت مدیره تعاونی مرزنشینان1340پلنگانه

دادنامه
پرونده کالسه 9409981110600940 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

بابل تصمیم نهایی شماره
خواهان: شرکت تعاونی اعتباری ثان الئمه )ع( با وکالت خانم منصوره حسن پور 
هتکه پشتی فرزند همت اله به نشانی بابل م کارگر روبروی قرض الحسنه توسعه 

عصر شمال س امیریان ط 3 
خواندگان: 1- آقای مهرداد قادیکالئی فرزند منوچهر 2- آقای مهدی علی اصغری 
شفیعی فرزند سبزعلی همگی به نشانی مازندران- بابل خ طالقانی کوچه فردوس 
مهرخان بوستان 5 س کیوان 3- آقای مظاهر علی اصغری فرزند سبزعلی به نشانی 

مازندران –بابل بندپی غربی روستای قصاب کال منزل پدری 
خواسته: مطالبه وجه بابت...

تعاونی  شرکت  از  بوکالت  پور  حسن  منصوره  دعوی  خصوص  در  دادگاه-  رای 
قادیکالیی  مهرداد   -2 اصغری  علی  مهدی   -1 بطرفیت  )عج(  الئمه  ثامن  اعتبار 
شماره  وام  معوق  اقساط  ریال   57000000 بخواسته  اصغری  علی  مظاهر   -3
ابرازی  مستندات  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  دادگاه   041990500618
را  خواندگان  ذمه  استدامه  و  اشتغال  که  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقاء  و 
ابرازی  و مدارک  به دعوی خواهان  نیز نسبت  و خواندگان  نماید  مستصحب می 
دفاع و تعرضی ننمودند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تلقی مستندا 
به مواد 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی و 10و 230 قانون مدنی خواندگان 
را متضامنا به پرداخت 57000000 ریال بعنوان اصل خواسته و 1960000 ریال 
هزینه دادرسی و نیز 2052000 ریال حق اوکاله از باب رعایت قواعد تسبیب و 
الضرر در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر 
تادیه را از تاریخ 94/9/16 بماخذ هر روز 1 ریال در هر هزار ریال به نسبت اصل 
مانده بدهی بملغ 55000000 ریال لغایت وصول محکوم به محاسبه و در حق 
محکوم له ایصال نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم 

تجدیدنظر مرکز استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل- صادق غالم نتاج

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای 139560310016002167هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ملک 
فرزند  محمدی  طاهره  خانم  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  آباد  محمود 
از تهران  در شش دانگ یک قطعه  ابوالحسن بشماره شناسنامه 12995 صادره 
زمین با بنای احداثی در آن بمساحت 254/16 مترمربع قسمتی از پالک 47 اصلی 
از مالک رسمیآقای حسین روحیمحرز  واقع در بخش 10 محمودآباد  خریداری 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
مذکور  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاصی  که  صورتی  در  میشود 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/04/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/04/24

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان محمودآباد

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای   5 شعبه   5/222/95 کالسه  پرونده  حکایت  به 
نموده  را  وراثت  بهرامی درخواست صدور گواهی حصر  بایر  آقای محمد  جوانرود 
است و بیان داشته شادروان اسامه بهرامی در تاریخ 1395/3/19 در اقامتگاه دائمی 

خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1- محمد بایر بهرامی  زایچه 7607-1353  کدملی 3230071166  پدر متوفی

2- آمنه تیموری  زایچه 1347/369  کدملی 4959817240  مادر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یکماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر 
گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

دادنامه 
خواهان : جاسم آقابراری به نشانی محمود آباد خیابان خ آزادی روبروی پمپ بنزین 

خوانده : روح اهلل مختاری به نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه 

العاده پرونده کالسه 95/23 شورای حل اختالف  بتاریخ 95/2/20 در وقت فوق 
واحد دم شهری تحت نظر قاضی شورا قرار دارد. شورا با مالحظه مجموع اوراق 

پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید .
رای قاضی شورا 

در خصوص دعوی آقای جاسم آقابراری به طرفبیت آقای روح اهلل مختاری بخواسته 
مطالبه وجه به مبلغ 38/846/000ریال بابت اصل خواسته با احتساب کلیه خسارات 
و تاخیر تادیه معطوفا به جامع محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی تصویر 
مصدق چک به شماره 792402 به تاریخ 94/6/10 عهده بانک ملی و گواهینامه 
عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه،نظر به اینکه وجود اصل چک مرقوم در ید 
خواهان ظهور در مدیونیت و اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده نیز علیرغم ابالغ 
قانونی در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعی پیرامون ادعای مطروحه بعمل نیاورده 
فلذا قاضی شورا التفاتا به وصف تجریدی اسناد تجاری )اصل عدم توجه ایرادات( 
بقای دین در خواهان را مستصحب تلقی و به استناد مواد 292-314 قانون تجارت 
و مواد 198و519و522 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلع 38/846/000 ریال بابت اصل خواسته و623/690 ریال بابت هزینه 
دادرسی پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )94/6/10( لغایت 
اجرای حکم براساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در له خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضای مهلت ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی محمود اباد می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم محمود آباد-علیپور

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

فاقد سند رسمی 
هیات   1394/12/26 مورخ   139460301059013835/1607 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبداله 
سلیمی فرزند علی عباس به شماره شناسنامه 202 صادره از اوج  به شماره ملی 
5389548167  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
 495 از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   42 فرعی  پالک 34653  مربع  متر   66/80
فرعی از اصلی مذکور در قریه قاسم آباد شاهی  بخش 12 تهران خریداری از مالک 
رسمی،  عباسعلی علیرضا و شریک 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 اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر 
تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی 

صادر خواهد شد. م/الف 464   
تاریخ انتشار نوبت اول: 03/25/ 1395
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/04/09 

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  مهدی شعبانی 

دادنامه 
پرونده کالسه 940982168400511 شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مدرس تهران تصمیم نهایی شماره 9509972168400052
خواهان  خانم عفت قاسمی فرزند حسین  

خواندگان  اقای محسن قنبری  فرزند غالمرضا –اقای میثم محمدی  فرزند علی 
خواسته ها اعسار از پرداخت هزینه دادرسی –مطالبه خسارات دادرسی  -مطالبه 

خسارت تاخیر تادیه –تامین خواسته – مطالبه وجه سفته 
رای دادگاه 

به  محمدی  میثم  و  قنبری  محسن  طرفیت  به  قاسمی  عفت  دعوی  در خصوص 
احتساب  خسارات  با  وجه  مطالبه  و  دادرسی   هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته 
و  ابرازی  قراررد  خواهان  اظهارات  حسب  آنجائیکه   از  تادیه   تاخیر  و  دادرسی 
بنیاد خیریه  و چنانچه  نمیباشد  ذینفع  اظهارات شهود خواهان  در طرح دعوی 
مدعی حقی باشد میبایست مطابق قانون مبادرت به طرح دعوی نماید لذا دعوی به 
کیفیت مطروحه قابلیت رسیدگی را ندارد  و مستندا به اده 2 قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم میدارد  رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم  تجدیدنظر استان تهران میباشد 
110/35483 معاون قضایی و دادرس شعبه 84 دادگاه عمومی تهران 

نگرانی های عربی از »برگزیت« بررسی شبکه های اجتماعی؛ نیازمند تامل جدی



اجتماعیچهارشنبه 9 تیر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 53269

ظرفیت اعزام عتبات به 1.5 میلیون نفر 
در سال 

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به افزایش 100 درصدی اعزام به 
عتبات عالیات گفت: با افتتاح چند هتل در کربال و نجف، ظرفیت ساالنه 

اعزام ها به 1.5 میلیون نفر در سال افزایش پیدا می کند.
در  عالیات  عتبات  به  اعزام  درصدی  افزایش 100  از  اوحدی   سعید 
ساخت  به  توجه  با  گفت:  داد.وی  خبر  سال 94  به  نسبت  سال 95 
اسکان  امکان  نجف،  و  کربال  کاظمین،  در  هتل  چند  بهره برداری  و 
بیشتری در این شهرها فراهم شده است بنابراین زائر بیشتری می توانیم 

به عتبات اعزام کنیم.
رئیس سازمان حج و زیارت افزود: 2 هتل نیز با ظرفیت مجموعاً 1000 
نفر در کربال تا پایان مرداد افتتاح می شود که با توجه به اقامت 2 روزه 
زائران در کربال، 180 هزار نفر به ظرفیت اعزام ها تنها با راه اندازی این 2 
هتل اضافه می شود.وی در مورد هزینه اعزام ها گفت: برای ماه مبارک 
رمضان، کاهش 15 تا 20 درصدی هزینه ها را داشتیم که بعد از ماه 

مبارک رمضان هزینه ها به ارقام پیش از این ماه بر می گردد.
اوحدی در مورد ثبت نام زائران برای اعزام به عتبات نیز گفت: با افزایش 
ظرفیت ها، هیچ محدودیتی در اعزام نداریم و همه مردم می توانند با 

مراجعه به atabat.ir مراحل ثبت نام خود را طی کنند.
همچنین محسن نظافتی مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت در مورد 
استقبال مردم از شب های قدر و حضور در حرم علوی گفت: همزمان 
با شب های قدر، بیش از 5 هزار زائر ایرانی در شهرهای زیارتی کربال، 

نجف، کاظمین و سامرا حضور دارند.

مکمل درس تربیت بدنی مشخص شد 

کانون های  از  پرورش  و  آموزش  وزیر  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
ورزشی درون مدرسه ای مکمل درس تربیت بدنی خبر داد. 

 مهرزاد حمیدی در خصوص برنامه های حوزه تربیت بدنی برای اوقات 
اهداف سند  از  یکی  اینکه  بیان  با  تابستان،  در  آموزان  دانش  فراغت 
تحول بنیادین تقویت شایستگی های پایه در میان دانش آموزان است، 
اظهارکرد: ورزش این توانایی را دارد که همه اقشار جامعه را در برگیرد، 
آموز  برای آموزش و پرورش هدف اصلی 13 میلیون دانش  بنابراین 

است.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزیرآموزش و پرورش تصریح کرد: امروزه 
با توجه به رشد و شکوفایی دانش آموزان در ورزش های پایه بنا را بر 

تحول در مدارس گذاشته ایم.
وی با بیان این که فعال سازی کانون های ورزشی درون مدرسه ای مکمل 
درس تربیت بدنی هستند، خاطرنشان کرد: کانون های ورزشی درون 
مدرسه ای یکی از طرح های آموزش و پرورش بر اساس سند تحول در 
مسیر ترقی دانش آموزان است.حمیدی با اشاره به این که غنی سازی 
از اهمیت بسزایی  اوقات فراغت دانش آموزان در تعطیالت تابستانی 
برنامه های  و  ابعاد  همه  در  پرورش  و  آموزش  گفت:  است،  برخوردار 
ویژه ای برای ایام تابستان دانش آموزان پیش بینی کرده است.معاون 
اردوهای  در  افزود:  پرورش  و  وزیرآموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت 
دیده اند،  تدارک  پرورش  و  آموزش  معاونت های  سایر  که  تابستانه ای 
حوزه تربیت بدنی برای ایجاد تنوع در روند فعالیت های اردویی، برنامه 
ویژه ای دارد.وی با بیان اینکه حوزه تربیت بدنی عالوه بر همکاری با 
سایر بخش ها، به تنهایی نیز در غنی کردن اوقات فراغت دانش آموزان 
برنامه هایی در دست اجرا دارد، خاطر نشان کرد: کانون های ورزشی 
درون مدرسه ای و برون مدرسه ای از جمله برنامه های تابستانه برای 

دانش آموزان است.

امنیت مرزهای کشور
 محصول تالش همگانی است 

فرمانده مرزبانی ناجا در جمع مرزداران، مرزنشینان و خانواده شهداء 
تالش  محصول  کشور  مرزهای  امنیت  گفت:  وبلوچستان،  سیستان 
و  سیستان  استان  به  سفر  در  رضایی  قاسم  سردار  است.  همگانی 
بلوچستان و بازدید از مرزهای مشترک  با پاکستان اظهار کرد: خدا 
را شاکر هستیم که به ما فرصت خدمت در  نظام مقدس جمهوری 

اسالمی بویژه را عطا کرد. 
وی والیت مداری را  از ویژگی شاخص مرزبانان بر شمرد و گفت: باید 
روحیه و کار انقالبی را در خود افزایش دهیم، دشمنان از هیچ تالشی 
روحیه  اما  نمی کنند  گذاری  فرو  اسالمی  انقالب  به  زدن  برای ضربه 
انقالبی مردم حول محور والیت فقیه است که موجب شکست همه 

توطئه ها می شود.
فرمانده مرزبانی ناجا ادامه داد: اگر امروز  با کمال آرامش و آسایش در 
نزدیک ترین نقطه به مرز پاکستان دور هم جمع شده ایم و در امنیت 
مطلوب به سر می بریم به برکت خون شهدا و تالش های مرزبانانی است 

که در واقع ادامه دهنده راه رزمندگان 8 سال دفاع مقدس هستند.
سردار رضایی  گفت: این نشست که با حضور مرزنشینان، برادران سپاه، 
خانواده شهدا و مرزیاران در یکی از نقاط مرزی برگزار شده است دارای 
پیام بزرگی است و آن این است که مرزهای سیستان و بلوچستان به 
برکت حضور مرزبانان و همه دستگاه های اطالعاتی ،امنیتی و مشارکت 
گسترده مرزنشینان و عشایر عزیزمان از امنیت خوبی برخوردار است و 

مرزهای این منطقه نمونه خوبی از مرزهای وحدت است.

نوزادان معتاد سم زدایی
 می شوند

های  مشارکت  توسعه  و  تقاضا  کاهش  معاون 
ریاست  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  مردمی 
ابالغی  دستورالعمل  طبق  گفت:   جمهوری 
در  معتاد  درمان،  نوزدان  و  بهداشت  وزارت 

مراکز درمانی سم زدایی می شوند.
به  باید  نوزادان  این  کرد:  اظهار  افشار  پرویز 
گیرند  قرار  ویژه  مراقبت  تحت  هفته   2 مدت 
و کنترل درمانی شوند تا به روش تدریجی از 

مواد، بازگیری و ترک داده می شوند.
گفت:  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
مادر  ناف  ازبند  تغذیه  با  معتاد  نوزادان 
باید  که  شوند  می  مبتال  اعتیاد  به  معتادشان 

حتما تحت درمان قرار گیرند. 
زنان  اغلب  متاسفانه  شد:  یادآور  افشار 
را  خود  اعتیاد  باردار،  حال  عین  در  و  معتاد 
کتمان  با  و  دهند  نمی  اطالع  بیمارستان  به 
آن  کارکنان  تا  شوند  می  سبب  موضوع،  این 
در  نشوند  مطلع  نوزاد  اعتیاد  از  بیمارستان 
نتیجه به موقع برای درمان نوزاد نتوانند اقدام 

کنند.
های  مشارکت  توسعه  و  تقاضا  کاهش  معاون 
مادران  به  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  مردمی 
معتاد هشدار داد که پیش از تولد فرزند خود، 
مراکزدرمانی  به  حتما  را  اعتیادشان  بیماری 
از تولد  نوزاد خود پیش  گزارش دهند و برای 
نوزاد  تا  دهند  تشکیل  درمانی  ویژه  پرونده 

بالفاصله پس از تولد تحت درمان قرار گیرد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ 
به این سوال که مادران معتاد چه زمانی پس 
از تولد می توانند نوزاد خود را از مراکز درمانی 
از  شده  بازگیری  نوزاد  گفت:  بگیرند،  تحویل 
تحویل  مادر  به  درصورتی  تنها  مخدر  مواد 
رفتار  داده می شود که مادر گواهی »سالمت 
داده  ارائه  فوق  درمانی  مرکز  به  را  مطلوب« 
باشد؛ در غیر اینصورت از تحویل نوزاد به مادر 

جلوگیری می شود.
داد:  ادامه  مخدر  مواد  با  مبارزه  مسئول  این 
اگر مادر با اعتیادش جزو مصادیق بدسرپرستی 
نداشته  هم  را  مطلوب  رفتار  گواهی  و  باشد 
سازمان  جمله  از  ربط  ذی  نهادهای  باشد، 
بهزیستی عهده دار مسئولیت نگهداری کودک 

می شوند تا مادر به بهبودی کامل برسد.
بیشتر مادران  اینکه خوشبختانه  بیان  با  افشار 
شوند،  می  پاک  خود،  نوزاد  به  رسیدن  برای 
خدماتی  بسته  تا  کنیم  می  تالش  افزود: 

مناسب و کاملی به مادران معتاد داده شود.

تصویب پهنه گسلی تهران 
برای نخستین بار

از  تهران  شهر  شورای  عمران  کمیته  رییس 
ابالغ ضوابط ساخت و ساز در پهنه های گسلی 

محدوده شهر تهران خبر داد.
اقبال شاکری صبح دیروز در دویست  و هفتاد 
چهارم  شهر  شورای  علنی  جلسه  یکمین  و 
دادمان  شهید  فرزند  درگذشت  تسلیت  ضمن 
و تشکر از نیروهای راهور و رفتگران که با زبان 
روزه و گرما ترافیک تهران را سامان می دهند 
و شهر را تمیز می کنند، گفت: یک اتفاق خوب 
دیگری در این مدت رخ داده و سرانجام پس 
از 12 سال کار مداوم، در سازمان مدیریت و 
بحران سرانجام در تاریخ 2 تیرماه پهنه گسلی 

در محدوده شهر تهران تصویب و ابالغ شد.
سازمان های  تمام  امضای  با  اینکه  بیان  با  وی 
در  که  پالک هایی  تمام  پس  این  از  مرتبط 
باید  می شوند  ساخته  تهران  گسلی  پهنه های 
را  گسلی  استانداردهای  ساز  و  ساخت  برای 
به  ضوابط  این  بزودی  گفت:  کننند،  رعایت 
ابالغ  تهران  شهرداری  شهرسازی  معاونت 

می شود.
با  تهران  شهر  شورای  عمران  کمیته  رییس 
در  عزاداران  گذشته  روز  گردهمایی  به  اشاره 
اگر می خواهیم  افزود:  )ع(  امام حسین  میدان 
را  دشمنان  اجتماعی  و  فرهنگی  توطئه های 
این مجالس کمک کنیم  به  باید  خنثی کنیم، 
یک  گرفتن  برای  هیات ها  مسووالن  اینکه  نه 
بلندگو ساعت ها پشت در اتاق مسووالن معطل 

بمانند.

چاقی پدر خطر ابتالی دختران 
به سرطان را افزایش می دهد

مطالعات قبلی از تاثیر رژیم غذایی و وزن مادر 
به  فرزندان  ابتالی  بر خطر  بارداری  دوران  در 
تحقیق  یک  اما  دارد،  حکایت  سینه  سرطان 
در  ظرفیتی  چنین  که  دهد  می  نشان  جدید 

پدران چاق هم وجود دارد.
نیوز،  مدیکال  خبری  پایگاه  از  گزارش  به 
مرکز  در  انکولوژی  بخش  محققان  مطالعه 
در  واقع  لومباردی  تاون  جورج  سرطان 
ساینتیفیک  مجله  در  که  سی  دی  واشنگتن 
منتشر   Scientific Reports ریپورتز 
پدر  چاقی  که  دهد  می  نشان  است،  شده 
شود  می  اسپرم  ژنتیکی  بیان  تغییر  موجب 
به  دختر  فرزندان  ابتالی  خطر  تواند  می  و 

سرطان سینه را افزایش دهد.
در تغییرات  برخی  که  است  شده   مشخص 
به  زنان  ابتالی  خطر  بر  تواند  می  ها  ژن   
 10 تا   5 حدود  و  بگذارد  تاثیر  سینه  سرطان 

درصد این تغییرات ژنتیکی مورثی هستند.
برخی  که  اند  داده  نشان  قبلی  مطالعات 
فاکتورها در زندگی زنان مانند دیابت و سیگار 
کشیدن می تواند به جهش های ژنتیکی قابل 
انتقال به فرزندان منجر شود و برخی مطالعات 
نیز حاکی از آن است که چاقی مادر می تواند 
ابتالی  خطر  که  شود  ها  ژن  تغییر  موجب 

کودک به سرطان سینه را افزایش می دهد.

خبر خبر

آگهی حصر وراثت
آقای توفیق حسین پناهی تازه آباد دارای شناسنامه شماره 1362/6/30 
/ 1873 به شرح دادخواست به کالسه 950388از این شورا درخواست 
نصرت  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
یوسفی کانی یان به شناسنامه 1327/6/7-392 در تاریخ 1395/1/24 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1-علی مراد حسین پناهی تازه آباد ش ش 11 متولد 1318/04/10 کد 

ملی 5589615488 همسر متوفی 
متولد   458 ش  ش  آباد  تازه  پناهی  حسین  صدیق  2-محمد 

1351/09/20 کد ملی 3731990921 فرزند پسر متوفی
3-توفیق حسین پناهی تازه آباد ش ش 1873 متولد 1362/06/30 کد 

ملی 3732590658 فرزند پسرمتوفی
4-سوسن حسین پناهی تازه آباد ش ش 476 متولد 1349/09/20 کد 

ملی 3731977771 فرزند دخترمتوفی
5-شهین حسین پناهی تازه آباد ش ش 908 متولد 1354/11/15 کد 

ملی 373201976 فرزند دخترمتوفی
6-مهین حسین پناهی تازه آباد ش ش 1590 متولد 1357/12/10 کد 

ملی 3732404498 فرزند دخترمتوفی
7-شهال حسین پناهی تازه آباد ش ش 707 متولد 1360/05/10 کد 

ملی 3732450090 فرزند دخترمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
اال  و  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نشر نسختین  تاریخ  از 

گواهی صادر خواهد شد.
م الف 1372 رئیس شعبه 12 شورای حل اختالف سنندج 

آگهی مفقودی
شهربانی  شماره  به   1000 مدل  مزدا  وانت  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
714/31ع36 به شماره شاسی 6312611 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر 

به شرایط کشور  توجه  با  بهداشت گفت:  وزیر 
و مدل های اقتصادی دنیا، به دنبال استفاده از 
منابع غیردولتی داخلی و خارجی رفته ایم و به 
بیمارستان در  این ترتیب در آینده سه بخش 

کشور خواهیم داشت.
سیدحسن هاشمی  گفت: در بعضی از حوزه ها 
به سرمایه گذاری داخلی  مانند سرطان، دیالیز 
به  مردم  دسترسی  افزایش  برای  خارجی  و 
خدمات نیاز داریم و در حوزه دندانپزشکی ما 
اعتراف داریم که این خدمات به جز در بخش 
هزینه ها  و  ندارد  وجود  دولتی  در  خصوصی 

بسیار زیاد است.
وی ادامه داد:  بنابراین با توجه به شرایط کشور 
و مدل های اقتصادی دنیا، به دنبال استفاده از 
منابع غیردولتی داخلی و خارجی رفته ایم و به 
بیمارستان در  این ترتیب در آینده سه بخش 

کشور خواهیم داشت.

وزیر بهداشت گفت: یک دسته بیمارستان های 
دیگر  دسته  هستند،  دولتی  و  موجود 
پول  با  که  هستند  خصوصی  بیمارستان های 
سرمایه گذار ساخته می شود و اکنون هم وجود 
جدیدی  بیمارستان های  سوم  دسته  و  دارد 
است که تجهیزات پزشکی آن به روز و احترام 
با  عرضه  و  بود  خواهد  بیشتر  آن  در  مردم  به 

تقاضا نیز متناسب می شود.
متقاضی  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  هاشمی 
شلوغ  بیمارستان ها  و  زیاد  درمانی  خدمات 
در  اما  است.  محدود  عرضه  و  هستند 
بین  خدمات  نرخ  جدید  بیمارستان های 
بیمارستان دولتی و خصوصی خواهد بود و اگر 
منابع دولت اجازه دهد، از طریق بیمه ها حمایت 

بیشتری خواهد شد.
وی گفت: در غیر اینصورت بخشی از هزینه ها 
می کند  پرداخت  دولت  را  بخشی  و  مردم  را 

همچنین اگر بیمارستان های قدیمی که تعداد 
است،  سال   50 باالی  عمرشان  آنها  از  زیادی 
و  نوسازی  جدید  سرمایه گذاری های  قالب  در 
ارائه  را  بهتری  خدمات  نیز   شوند،  بازسازی 

خواهند داد.
از  هزینه ها  پرداخت  نرخ  گفت:  بهداشت  وزیر 
سوی مردم در شهرها هم اکنون 6 درصد و در 
روستا 3 درصد است که در این بیمارستان های 

جدید هم همین نرخ پرداخت خواهد شد.
ما  چون  است  جدیدی  تفکر  این  افزود:  وی 
معتقد نیستیم که تصدی گری کنیم باید خرید 
باشیم.  داشته  سیاست گذاری  و  کنیم  خدمت 
هم اکنون 570 بیمارستان موجود اگر در این 
بیشتر  به مردم  احترام  اداره شوند حتما  قالب 
می شود، هزینه ها کمتر و بهره وری نیز افزایش 

پیدا می کند.

وعده ای که در راه است

احترام به بیماران با هزینه های کمتر

وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر بتوانیم قرآن 
را به زندگی مردم بیاوریم کار بزرگی کرده ایم 
گرفته  انحرافات  بسیاری  جلوی  بی شک  و 
خواهد شد.علی اصغر فانی در بازدید از بیست 
و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به 
انتخاب شعار »به سوی فهم قرآن« برای این 
های  فعالیت  و  کریم  قرآن  نمایشگاه  از  دوره 
رسمی آموزش و پرورش اشاره و اظهارکرد: ما 
برنامه های درسی قرآنی را به این صورت طراحی 
کردیم که دانش آموزان در 3 سال نخست دوره 
ابتدایی روخوانی قرآن و در 3 ساله دوم این دوره 
روان خوانی قرآن را می آموزند. همچنین در دوره 
متوسطه اول فهم قرآن و طی 3 ساله دوم فهم و 

تفسیر قرآن آموزش داده می شود.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: این ها هدف 
پرورش  و  آموزش  در  ما  که  است  گذاریهایی 
داریم و برنامه های درسی و کتاب ها در همین 
راستا سامان پیدا می کند.وی با اشاره به رسالت 

آموزش و پرورش در تربیت نسلی که همنشینی 
با قرآن جزیی از زندگی روزمره اش را تشکیل 
می دهد خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم قرآن را به 
زندگی مردم بیاوریم کار بزرگی است و بی شک 

جلوی بسیاری انحرافات گرفته خواهد شد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی 
وزارت آموزش و پرورش؛ فانی درخصوص نیروی 
انسانی توانمند برای فعالیت های قرآنی آموزش 
انسانی  نیروی  در ساماندهی  افزود:  پرورش  و 
برای  الزم  بینی های  پیش  پرورش  و  آموزش 
نیروی انسانی دارالقرآن ها صورت گرفته و ما هم 
با استفاده از ورودیهای دانشگاه فرهنگیان و چه 
استخدام از بین فارغ التحصیالن سایر دانشگاه ها 
از طریق برگزاری آزمون استخدامی می توانیم 

این نیروها را دعوت به همکاری کنیم.
گفتنی است؛ بیست و چهارمین نمایشگاه قرآن 
کریم از 24 خرداد ماه تا 8 تیرماه 1395 در 

مصالی امام خمینی )ره( تهران برگزار شد.

تدابیر آموزش و پرورش برای جذب 

نیروی انسانی دارالقرآن ها 

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سهم 
مواد اولیه تولیدی دارو در کشور ما کمتر از 
 50 از  بیشتر  کرد:  تأکید  است،  درصد   50
درصد واردات مواد اولیه دارو داریم ولی اکثر 
مواد جانبی و بسته بندی داروهای کشورمان 

تولید داخل است.
دارویی  واردات  با  ارتباط  در  دیناروند  رسول 
گفت: بیشتر از 50 درصد واردات مواد اولیه 
بسته بندی  و  جانبی  مواد  اکثر  اما  داریم، 
از  و  است  داخل  تولید  کشورمان  داروهای 
تولیدی وضعیت کشور ما  اولیه  ازلحاظ مواد 

مطلوب است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر 
می توانند  که  هستند  کشور  دو  تنها  دنیا  در 
مواد اولیه بسازند، افزود: این کشور ها چین و 

هند هستند و کشورهای اروپایی و آمریکایی 
وارد  را  خود  اولیه  مواد  کشور  دو  این  از  نیز 

می کنند.
دیناروند تأکید کرد: طبیعی است که هر زمان 
کارخانه ای در یک مقیاس جهانی ماده اولیه 
پایین خواهد  با قیمت  باال  تولید  کند فروش 
داشت، اما در کشور ما با توجه به سیاست های 
حمایتی تولید ماده اولیه در چند سال اخیر، 
باعث شده که کشور ما هم یک صنعت تولید 

ماده اولیه داشته باشد.
وی در پایان گفت: البته خود این مواد اولیه 
واسطه  مواد  واردات  به  منوط  تولیدشان  هم 
موادی  سری  یک  عماًل  ما  و  است  شیمیایی 
الزم  اولیه  ماده  بتوانیم  تا  کنیم  وارد  باید  را 

را تولید کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو:

بیشتر از 5۰ درصد واردات مواد اولیه دارو داریم

جمع آوری  مورد  در  انتظامی  نیروی  فرمانده 
تعدادی از قهوه خانه ها و برخورد با آنها گفت: 

این برخورد مطابق قانون اماکن خواهد بود.
 راه اندازی قهوه خانه های متعدد در شهر های 
میان  گسترده ای  نگرانی های  کشور  بزرگ 

شهروندان ایجاد کرده است.
فاقد  ها  قهوه خانه  این  موارد  برخی  در 
برخی  در  حتی  و  هستند  الزم  مجوزهای 
 500 از  کمتر  فاصله  در  قهوه خانه ها  موارد 
متر از مدارس ایجاد شده و کار خود را ادامه 

می دهند.
در این زمینه پلیس برخوردهایی با متخلفان 
داشته و در بعضی موارد قهوه خانه ها پلمب و 

تعطیل شده اند.
با  برخورد  مورد  در  اشتری   حسین  سردار 

قهوه خانه ها و جمع آوری آنها توضیحاتی داد.
وجود  اماکن  قانون  زمینه  این  در  گفت:  وی 
دارد و برخوردها بر اساس قانون اماکن خواهد 

بود.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی این برخوردها 
با  و  بود  خواهد  اماکن  قانون  مطابق  دقیقا 

متخلفان برخورد جدی صورت می گیرد.
مبارزه  پلیس  رئیس  زاهدیان،  مسعود  سردار 
از  تعدادی  با  برخورد  از  نیز   موادمخدر  با 
قهوه خانه ها که تنباکوی آغشته به مخدر ِسرو 

می کردند خبر داده بود.
وی در عین حال تأکید کرد که در آزمایشگاه 
مرجع پلیس مبارزه با مواد مخدر نمونه ای از 
موادمخدر  به  آغشته  بندی  بسته  تنباکوهای 

مشاهده نشده است.

فرمانده نیروی انتظامی اعالم کرد :

برخورد با قهوه خانه ها مطابق قانون اماکن 

گفت:  تهران  استان  غرب  انتظامي  فرمانده 
ایجاد  و  ملي  اقتصاد  تضعیف   ، کاال  قاچاق 

چالش هاي امنیتي را به دنبال دارد. 
سردار محسن خانچرلي با اشاره به تاثیرات 
قاچاق  اظهارداشت:  کاال،  قاچاق  مخرب 
کاال قدرت فراواني در تخریب منابع ملي و 
آثار  مي تواند  و  دارد  اجتماعي  سرمایه هاي 
داشته  دنبال  به  پیدا  و  پنهان  نامطلوب 
باشد که شاخص ترین آنها لطمه به اقتصاد 
و  ملي  اقتصاد  تضعیف  نتیجه  در  و  کشور 

است. امنیتي  ایجاد چالش هاي 
تهدید  کاال  قاچاق  اینکه  به  اشاره  با  وي 
امنیت ملي، بحران هاي اجتماعي، افزایش 
کاهش  اشتغال،  کاهش  بیکاري،  نرخ 
در  سودآوري  کاهش  و  گذاري  سرمایه 
ثروتمند  العاده  فوق  طبقه  تشکیل  تولید، 
پایین  هاي  دهک  و  اقشار  شدن  فقیرتر  و 
جامعه را در بر دارد، افزود: استمرار قاچاق 
کاال مي تواند سیستم امنیت عمومي را به 

بکشاند. چالش 
بعد  در  کرد:  تصریح  خانچرلي  سردار 
باعث  ارز  و  کاال  قاچاق  استمرار  ملي، 
نتیجه  در  و  مافیایي  گروههاي  تقویت 
پولهاي  زیرا  اقتدار دولت مي شود  تضعیف 
مي  دست  به  طریق  این  از  که  نامشروعي 
آیند موجب شکل گیري قدرتهاي نامشروع 
مواجه  با مشکل  را  امنیتي  و سیستم  شده 

مي سازد.

وي اضافه کرد: در بعد اجتماعي و فرهنگي 
خوردن  برهم  سبب  ارز  و  کاال  قاچاق  نیز 
اقشار  میان  و درآمدي در  اجتماعي  تعادل 

جامعه مي شود.
قاچاق  داد:  ادامه  انتظامي  ارشد  مقام  این 
کاال امروزه عالوه بر آثار سوء اقتصادي آن 

اجتماعي  و  اقتصادي  عنوان یک چالش  به 
بین  و  ملي  اي،  منطقه  هاي  حوزه  در 
که  طوري  به  گردد  مي  محسوب  المللي 
تاثیر سوء آن به عنوان یک  رواج قاچاق و 
اختالل  موجب  توسعه،  بازدارنده  عامل 
اقتصادي،  هاي  برنامه  اجراي  و  اعمال  در 

باعث  و  شده  دولت  فرهنگي  و  اجتماعي 
کاهش رشد و رکود اقتصادي خواهد شد.

وي با بیان اینکه در ستاد مرکزي مبارزه با 
عضویت  سازمان  چندین  ارز  و  کاال  قاچاق 
یکي  عنوان  به  ناجا  کرد:  تصریح  دارند، 
مي شود  محسوب  ستاد  این  اعضاي  از 

تمام  از  دیگر  هاي  دستگاه  کمک  با  که 
کردن  ناامن  براي  موجود  ظرفیت هاي 
استفاده  کاال  قاچاقچیان  براي  محیط 

خواهد کرد.
را  رسانه  اصحاب  نقش  خانچرلي،  سردار 
موثر  ارز  و  قاچاق کاال  با  مقابله  در تشدید 

فرهنگ سازي  گفت:  و  دانست  بي بدیل  و 
وظیفه  ملي،  تولید  از  حمایت  راستاي  در 

خطیر اصحاب رسانه است.
معظم  مقام  فرمایشات  به  اشاره  ضمن  وي 
و  معضالت  با  مبارزه  خصوص  در  رهبري 
کاالي  به خصوص  و  اجتماعي  هاي  آسیب 
کرد:  خاطرنشان  موادمخدر،  و  قاچاق 
واردکنندگان  با  برخورد  موضوعاتي همانند 
و  موادمخدر  قاچاق،  خارجي  کاالهاي 
اجتماعي  هاي  آسیب  بروز  از  پیشگیري 
پلیس  کار  دستور  و  اصلي  اولویت  در  باید 

باشد.
با  تهران  استان  غرب  انتظامي  فرمانده 
تاکید بر عزم ملي همه سازمان ها و نهاد ها 
در بحث مبارزه با قاچاق کاال، گفت: مبارزه 
اقتصاد  توسعه  مصداق  کاال،  قاچاقچیان  با 

است. مقاومتي 
و  قاچاقچیان  با  قاطع  برخورد  خانچرلي 
کساني  با  برخورد  در  سخت  قوانین  وضع 
نیز  را  کنند  مي  کاال  قاچاق  به  اقدام  که 
معضل  این  با  مبارزه  گفت:  و  دانست  موثر 

باید » مردمي » شود.
فرمانده  پلیس،  سایت  گزارش  براساس 
پایان  در  تهران  استان  غرب  ویژه  انتظامي 
با بیان این  که آنچه مي تواند سرمایه یک 
گفت:  است؛  امنیت  کند،  حفظ  را  کشور 
و  امنیت  ضامن  کاال  قاچاق  با  مبارزه 

است. مقاومتي  اقتصاد  تحقق  بسترساز 

مبارزه با قاچاق کاال باید »مردمي« شود 
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حصر وراثت
به کالسه  تقدیمی  به شماره شناسنامه 1 مطابق دادخواستی  ترابی    اقای علی 
پرونده 950247/355 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   6206 شناسنامه  شماره  به  ترابی    محبوبه  شادروان  که  داده  توضیح 
95/1/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به
 1- فاطمه ترابی    ش ش  11متولد 1336 صادره از قائنات    نسبت به متوفی  
مادر  2-  علی ترابی    ش ش 1متولد 1329 صادره از قائنات   نسبت به متوفی  

پدر 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 361  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/35474 رییس شعبه 355 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران 

حصر وراثت
اقای سعید میرزا خانی   به شماره شناسنامه 1574 مطابق دادخواستی تقدیمی به 
کالسه پرونده 950290/354 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان عباد اله میرزاخانی   به شماره شناسنامه 380 در 
تاریخ 92/7/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به
 1- مرتضی میرزاخانی    ش ش  2654متولد 1329 صادره از تهران   نسبت به 

متوفی  فرزند
 2- مصطفی میرزاخانی  ش ش 1453متولد 1337 صادره از تهران  نسبت به متوفی  

فرزند
 3- محمود میرزاخانی  ش ش 2458متولد 1343صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
4-  مجید میرزاخانی    ش ش 1575 متولد 1347صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
5-  سعید میرزاخانی   ش ش 1574متولد 1347 صادره ازتهران نسبت به متوفی  

فرزند
6- اکرم میرزاخانی    ش ش 1790متولد 1333 صادره از تهران نسبت به متوفی  فرزند

7- فاطمه پور رجبیان    ش ش 25628متولد 1305 صادره از تهران نسبت به متوفی  
فرزند

و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این 

شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/35466   رییس شعبه 354 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران 

حصر وراثت
به  تقدیمی  به شماره شناسنامه 270 مطابق دادخواستی  پور    محبوبه هاشمی 
کالسه پرونده 950294/354 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان خدیجه ابدی نارانی   به شماره شناسنامه 1211 
در تاریخ 94/12/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به
 1- محبوبه هاشمی پور    ش ش  270متولد 1331 صادره از شمیران    نسبت 

به متوفی  فرزند
 2- شکوفه هشمی پور    ش ش 3203متولد 1338 صادره از تهران  نسبت به 

متوفی  فرزند
به  نسبت  از شمیران   متولد 1336صادره  پور   ش ش 27   3- وحید هاشمی 

متوفی  فرزند
4-  بنفشه هاشمی پور    ش ش 10406 متولد 1356صادره از تهران نسبت به 

متوفی  فرزند
5-  مجید هاشمی پور   ش ش 273متولد 1334 صادره ازتهران نسبت به متوفی  

فرزند
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 361  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/35469   رییس شعبه 354 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران 

حصر وراثت
اله میر صادقی   به شماره شناسنامه 14 مطابق دادخواستی تقدیمی  اقای ولی 
به کالسه پرونده 950303/356/95 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه وکیل قاهانی   به شماره شناسنامه 
ورثه حین  و  زندگی گفته   بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/1/16  در   274

الفوت آن مرحوم منحصر است به
به  نسبت  قم    از  میر صادقی    ش ش  1503متولد 1337 صادره  زهرا   -1 

متوفی  فرزند
 2- خدیجه میر صادقی   ش ش 50متولد 1327 صادره از قم  نسبت به متوفی  

فرزند
به  نسبت  قم   از  1318صادره  46متولد  ش  ش  محمودی   سلطان  نوراله   -3  

متوفی  فرزند
به  نسبت  تهران  از  صادقی    ش ش 512متولد 1346صادره  میر  4-  حسین 

متوفی  فرزند
5-  ولی اله  میر صادقی   ش ش 14متولد 1326 صادره ازقم  نسبت به متوفی  

فرزند
6- فاطمه میر صادقی    ش ش 17متولد 1334 صادره از قم  نسبت به متوفی  

فرزند
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 361  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/35463   رییس شعبه 356 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  1395/01/31به  520مورخه  شماره  رای  و   226 کالسه  پرونده 
مرتضی غیاسی فر فرزند غالمعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
159/00 متر مربع مجزی شده از پالک 0 فرعی  2 اصلی واقع در بخش چهار 
گجر  /خانم  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان 
باباعباسی 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 2718
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/25  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/09

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

متن آگهی
خواهان / شاکی عظیم اکبری ورمزیار دادخواستی دادخواستی به طرفیت خوانده 
و مهران موسوی مطلق و سارا موسوی مطلق و صفورا  علیرضا حسنوند  / متهم 
خدیجه  و  لرستان  استان  صادرات  بانک  و  ولیپور  عباس  میر  و  مطلق  موسوی 
جهانیان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی 
عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9409986610400790 
تعیین شده  و ساعت 11:00  آن 1395/05/16  وقت رسیدگی  که  گردیده  ثبت 
تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است 
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 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش.

آگهی دعوت
 از مالکین و زارعین و صاحبان حقیقی و حقوقی جهت افراز قسمتی از پالک 

106 فرعی از یک اصلی بخش 13 کرمانشاه
 47 ثبت  به شماره  بسیجیان جوانرود  تعاونی مسکن  اینکه شرکت  به  عنایت  با 
جوانرود   24 شماره  دفترخانه  تنظیمی   95847-93/7/2 شماره  سند  ارائه  با 
تقاضای افراز یک قطعه زمین مزروعی 150 سهم از 200 سهم از 1227 سهم 
به  اصلی بخش 13 کرمانشاه معروف  از یک  فرعی  دانگ پالک 106  کل شش 
بیسان جار موضوع نسق احمد عیوضی که طبق سند شماره 93/7/2-95847 از 
دفترخانه 24 جوانرود به شرکت مذکور انتقال گردیده را نموده اند لذا از کلیه 
اصلی  از یک  فرعی   106 و حقوقی پالک  و صاحبان حقوقی  زارعین  و  مالکین 
دعوت می شود راس ساعت 10 صبح بمورخه 1395/4/27 در محل وقوع ملک 
مورد افراز واقع در شهرستان جوانرود انتهای خیابان ابن سینا معروف به مزرعه 
الزم  محل  معاینه  اداره  این  بردار  نقشه  و  نماینده  توسط  تا  حاضر  جار  بیسان 
مانع  مالکین  عدم حضور  و  انجام  افراز  عملیات  اینصورت  غیر  در  گردد  معمول 

انجام افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 95/4/9 
رئیس ثبت اسناد و امالک جوانرود

اگهی مفقودی
سند کمپانی پژو 206 مدل 84 به شماره شهربانی 82-426ص49 و شماره موتور 
اعتبار ساقط  از درجه  و  15158351 و شماره شاسی 19833304 مفقود گردیده 

بابلمی باشد.

آگهی حصر وراثت
به شرح   1  / شماره 3732814041  شناسنامه  دارای  کریمی  عبدالحسین  آقای 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  150361از  کالسه  به  دادخواست 
شناسنامه  به  کریمی  حسین  محمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 94/10/21 در  3731573237-48 در 
زیر: 1- زهرا  افراد مشروحه  به  است  الفوت آن مرحوم منحصر  ورثه حین  گفته 

غفاری ش ش 3 متولد 1316/07/2 کد ملی 3732650987 همسر متوفی 
2- عبدالحسین کریمی ش ش 1 متولد 1341/2/9 کد ملی 3732814041پسر 

متوفی 
3- حشمت کریمی ش ش 121 متولد 1342/9/6 کد ملی 3731573946پسر 

متوفی
3731574942پسر  ملی  کد   1355/6/1 متولد   223 کریمی ش ش  حیدر   -4

متوفی
5- فریده کریمی ش ش 1 متولد 1337/4/1 کد ملی 3732812154دخترمتوفی 
6- شریفه کریمی ش ش 95 متولد 1334/9/7 کد ملی 3731573687دخترمتوفی

ملی  کد   1349/1/20 متولد   156 ش  ش  کریمی  لطیفه   -7
3731574292دخترمتوفی

8- نقشینه کریمی ش ش 224 متولد 1356/6/1 کد ملی 3731574950دخترمتوفی
ملی  کد   1347/10/10 متولد   155 ش  ش  کریمی  9-خلنیفه 

3731574284دخترمتوفی
ملی  کد   1345/11/18 متولد   154 ش  ش  کریمی  ظریفه   -10

37315742761دخترمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نسختین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 1359 رئیس شعبه 12 شورای حل اختالف سنندج 

آگهی ابالغ
 اخطار ماده 101 آیین نامه اجراء موضوع کالسه اجرایی 9400412 

بدینوسیله به آقای حسین مجیدی فرزند عوضعلی به شماره شناسنامه 226 ابالغ 
می گردد در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9400412 له بانک ملی علیه حسین 
مجیدی، به موجب گزارش مورخ 95/03/26 کارشناس رسمی دادگستری به، پالک 
ثبتی 233 فرعی از پالک اصلی 1214 اصلی در بخش: بخش یازده کرمانشاه، ایالم 
ناحیه: یک واقع در: ایالم به مبلغ 1/760/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه 
به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه  فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید 
نظر به مبلغ 2/000/000 ریال به حساب شماره 0106721672003 بانک ملی به 
نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری ایالم واریز و فیش مربوطه را به واحد اجراء 
اداره ثبت اسناد و امالک استان   – بلوار مدرس  ایالم  ایالم واقع در  اسناد رسمی 
ایالم تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد 

کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر نخواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ایالم

آگهی ابالغ 
خواهان/ شاکی محمد رضا ساسانیان دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم یوسف 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  بابت...  وجه  مطالبه  خواسته  به  شرکت 
عمومی  دادگاههای   11 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  بابل  شهرستان 
میدان  بابل-  شهرستان  مازندران-  استان  در  واقع  بابل  شهرستان  )حقوقی( 
والیت- دادگستری شهرستان بابل- کد پستی: 4713658739 ارجاع و به کالسه 
9509981114400192 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1395/5/13 و ساعت 
10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه ها مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

آگهی فقدان
/ از بین رفتن سند مالکیت )موضوع ماده ی 12 آ.ق. ثبت(

در  و  اسالمشهر   68 خانه  دفتر  از  استشهادیه  تسلیم  با  باباخانلو  اصغر  آقای 
خواستی به شماره وارده 6521  مورخ 1395/02/15 اعالم داشته سند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 108/60 متر مربع قطعه 41 تفکیکی واقع 
در بخش 12 تهران و سند مالکیت آن بشماره ثبت 83041 صفحه 163 دفتر 
تسلیم  و  صادر  عبدالحسین حسینی  آقای سید  بنام   631629 سریال  با    659
گردیده است به علت جابجایی مفقود شده است لذا تقاضای صدور سند المثنی 
نامه  آیین   120 ماده  وفق  راستا  همین  در  است  نموده  را  مذکور  مالکیت  سند 
تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  در  مراتب   1380/11/8 مصوب  ثبت  ق.  اصالحی 
تاریخ  از  باشد  داشته  اعتراضی  یا  بوده  خود  برای  حقی  مدعی  کسی  چنانچه 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند  
مالکیت یا سند معامله اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند  وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم 
متقاضی  به  و  صادر  مقررات  طبق  مذکور  پالک  مالکیت  سند  المثنی  معامله، 

تسلیم خواهد شد. م / الف 615 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر شعبانی

چگونه در جمع مثل آب خوردن حرف بزنیم؟
 افرادی که اعتماد به نفس شان پایین آمده و در جمع دوستان نمی 
توانند به راحتی صحبت کنند، می توانند با بکارگیری چند راهکار 

ساده مورد توصیه کارشناسان، بر این مشکل خود غلبه کنند.
خودگویی )گفت و گو با خود(

از  اجتماعی  های  موقعیت  در  دستپاچگی  احساس  بر  غلبه  برای 
خودگویی های مثبت استفاده کنید؛ مثال اینکه: 

من از خودم رضایت دارم، نیازی به تأیید دیگران ندارم.
با اشتیاق به صحبت های اطرافیان گوش می دهم و از همین طریق 

با آنها ارتباط برقرار می کنم.
کنم  و صحبت می  آشنا خواهم شد  ها  مهمانی  در  غریبه،  افراد  با 

بدون آنکه نگران باشم در مورد من چه فکر می کنند.
مهربانی به خویشتن

اگر هنگامی که در جمع هستید، این فکر در ذهنتان مانور می دهد 
که دیگران در مورد شما چه قضاوتی می کنند، دستپاچه و مضطرب 
خواهید شد. اما باید این نکته را به خودتان یادآوری کنید که بسیار 
بعید است دیگران با همان معیارهای سختگیرانه ای که شما در مورد 

خودتان دارید، در مورد شما فکر و قضاوت کنند.
  توجه به دیگران

یا جمع  قرار گرفتن در یک موقعیت  از  قبل  این است که  منطقی 
اما  تاثیری که بر آن جمع می گذارید، فکر کنید؛  خاص، در مورد 
وقتی در آن جمع قرار گرفتید، دیگر باید این افکار را از خود دور 

کنید و تمام تمرکزتان بر کیفیت تعامل با اطرافیان باشد.
اندیشیدن به اینجا و اکنون

از  ناگوار  یاد خاطره ای  را  اید که شما  قرار گرفته  اگر در شرایطی 
گذشته می اندازد و به همین سبب دچار اضطراب و دستپاچگی می 

شوید، سعی کنید ذهنتان را بر اینجا و اکنون متمرکز کنید.
غلبه بر ناآرامی های عصبی

ارتباطی دچار دستپاچگی  افرادی که در موقعیت های اجتماعی و 
می شوند، عوارض جسمانی مشابه عالئم اضطراب از خود نشان می 
به  زیادی  کمک  اضطرابی  عالیم  این  بر  غلبه  برای  توانایی  دهند. 

کنترل دستپاچگی افراد می کند.
بنابراین در برابر واکنش عرق کردن، سعی کنید مچ دست هایتان را 

زیر آب سرد بگیرید تا به خنک شدن تمام بدن کمک کند.
در هنگام بروز لکنت زبان، مکث کنید و لیوانی آب بنوشید یا نفسی 

آرام بخش و عمیق بکشید.
در برابر لرزش و تکان، پیش از رویدادهای مهم ورزش کنید. تمرینات 

آرام سازی ذهن نیز می تواند بسیار موثر باشد.
مشاهده پیامد مثبت

عصبی شدن به معنای آن نیست که هیچ کاری درست پیش نمی 
رود. بلکه افراد عصبی و دستپاچه عادت دارند وضعیت را فاجعه آمیز 
پیش بینی کنند. برای غلبه بر این وضعیت الزم است که به خودتان 
حرف های مثبت بزنید مثال اینکه دوست دارم در امتحان موفق شوم 

اما اگر رد بشوم دنیا تمام نمی شود.

راههای کاهش وزن
 در ماه رمضان

پرهیز از پرخوري در ماه رمضان 4 تا 8 کیلو 
با داشتن  را کاهش مي دهد روزه داران  وزن 
برنامه ریزي مناسب غذایي و پرهیز از پرخوري 
در زمان افطار و سحر مي توانند بین 4 تا 8 کیلو 
از ورن خود را کاهش دهند. رعایت برنامه ریزي 
صحیح تغذیه در ایام ماه مبارک رمضان براي 
روزه داران از اهمیت بسیاري برخوردار است تا 
بتوانند آمادگي الزم را براي بهره گیري از برکات 
معنوي و مناجات با پروردگار را به نحو بسیار 

مطلوب به انجام برسانند.
اغلب افراد جامعه پس از ماه رمضان دچار اضافه 
وزن مي شوند در حالي که یک روزه دار با برنامه 
ریزي تغذیه اي مي تواند معادل غذاي مورد نیاز 
روزانه خود را به جاي چند وعده، در دو وعده 
افطار و سحري دریافت کند و از این رو در اکثر 
موارد کاهش وزن اتفاق مي افتد و این کاهش 
از چربي هاي  وزن به علت سوزاندن مقداري 

ذخیره اي بدن است.
نوجوانان برنامه غذایي ایام روزه داري را به گونه 
اي انتخاب کنند که میزان کالري و پروتئین 
توصیه شده روزانه را در دو وعده افطار و سحري 
دریافت نمایند و از خوردن غذاهاي پُرحجم ، کم 
کالري و بسیار آبکي در افطار خودداري کنند و 
برخیزند.  خواب  از  سحري  صرف  براي  حتما 
نوجوانان باید سبزیجات تازه، میوه و مقدار کافي 
آب و نوشیدني ها مثل چاي کم رنگ، آب میوه 

را در فاصله افطار تا سحر مصرف کنند.
 نوشیدن آب فراوان در وسط غذا یا بالفاصله 
پس از مصرف غذا، نیز موجب رقیق شدن شیره 
گوارشي و اختالل در هضم غذا مي شود. الزم 
از فعالیت  است حداقل در ساعات روزه داري 
هاي سنگین ورزشي که موجب تشنگي آن ها 
مي شود و نیازهاي غذایي آن ها را به شدت 
افزایش مي دهد، خودداري کنند. غذاي افطاري 
براي اعضاي خانواده مي تواند مجموعه اي از 
صبحانه مانند چاي شیرین و شیر ولرم و مصرف 
مقداري کمي نان و پنیر به همراه سوپ و با 
سپس با فاصله یک تا 2 ساعت شام با اندکي 
تغییر و کاهش حجم باشد به آرامي اما در یک 

وعده میل کنند. 
تنقالت  خوردن  از  سحر  تا  افطار  فاصله  در 
خودداري کنید تا معده آن ها به هنگام صرف 
سحري به طور کامل خالي و آماده غذاي سحر 
باشد. مصرف میوه و سبزي در وعده هاي سحر 
و افطار تاکید مس شود و میوه ها و سبزیجات 
، به دلیل ماندگاري بیشتري که در بدن دارد، 
ضمن اینکه سیري طوالني تري را ایجاد مي کند 
حاوي مقدار زیادي آب است که با تامین آب 
مورد نیاز بدن از بروز تشنگي جلوگیري مي کند. 
مصرف مواد پروتیین دار مثل گوشت، لبنیات و 
به خصوص ماست در وعده سحري ضمن ایجاد 
سیري طوالني تر ، مانع از بروز تشنگي مي شود.

گوناگون رمضانه

اجتماعی  هراس  گاهی  و  خجالت   کم رویی ،   
سوی  از  آن ها  بروز  با  که  هستند  رفتارهایی 
کودک، والدین به شدت نگران شده و در صدد 
درمان و رفع آن خواهند  بود. سه عنوان ذکرشده 
پیدا  ظهور  و  بروز  کودک  در  پی در پی  گاهی 
قرار  تحت تأثیر  طوری  را  کودک  و  می کنند 
می دهند که اگر در سن قبل از مدرسه باشد، 
ممکن است به طور کلی تحصیل و درس خواندن 
در کنار سایر بچه های هم سن و سال، برای او یک 
فوبیا شده و او را دچار کابوس و پریشانی کرده 
و در ادامه، تمایل و روی خوش به انواع کالس ها 
اعم از مهد کودک یا پیش دبستانی و دبستان از 

خود نشان ندهد.
والدین بسیاری را دیده ام که دغدغه  زندگی شان 
کم رویی و خجالتی بودن بیش از حد فرزندان شان 
کتب  البه الی  آن ها  از  برخی  گاهی  است. 
مشکل  مرتفع کردن  دنبال  به  روان شناسی 
به  و  فراتر گذاشته  پا  برخی دیگر  و  می گردند 

سراغ رفتاردرمان گر و یا مشاور می روند.
مفید  بسیار  بیان شده  راه  دو  این  که  هرچند 
در  بسیاری  خانگی  راه کارهای  اما  هستند، 
و  والدین  هوشیاری  با  که  وجود  دارد  این باره 
می توان  کودک،  کم رویی  شرایط  در نظر گرفتن 
او را با روش هایی ساده و در کانون خانواده از 
این بحران رها ساخته و آرامش و عدم ترس از 

اجتماع را در وجود کودک نهادینه کرد.
بهترین راه برای درمان کم رویی و کاستن از حس 
خجالت و حتی امنیت از حس هراس اجتماعی 
مسابقه هایی  و  بازی ها  انجام  کودکان،  برای 
است که می تواند توسط والدین به کمک سایر 

خواهرها و برادرها یا محافل فامیلی انجام شود.
در ادامه چند نوع بازی و مسابقه که به کودک 
از خجالت و کم رویی و  تا  شما کمک می کند 
حتی هراس اجتماعی خالصی پیدا  کند، آموزش 

داده می شود.

مسابقه گویندگی
مدیریت  را  کنید کودکان  بازی سعی  این  در 
از قبل  را که  نوبت هر کدام متنی  به  تا  کنید 
تنظیم کرده اند، بدون اشتباه بخوانند )به تقلید 
کسی  برنده  تلویزیون(؛  و  رادیو  گویندگان  از 
کم ترین  و  بوده  دیگران  از  مسلط تر  که   است 

اشتباه را داشته باشد.
توجه داشته  باشید که این مسابقه باید ابتدا در 
مقابل افرادی که برای کودک مأنوس هستند؛ 
انجام شود  مثل پدر و مادر و خواهر و برادر، 
تا به مرور نگرانی ها و حس خجالت یا هراس 

کودک از بین برود.
به کودک فرصت بدهید و هر بار که این مسابقه 
را اجرا کردید، او را بیشتر از قبل تشویق کنید  
و نقاط قوت او را برایش پر رنگ کنید. کم کم و 
به مرور این بازی را در بین اقوام ) خاله و عمه 

و عمو ( و… انجام دهید.

بازی مصاحبه تلویزیونی
کودکان  از  یکی  تلویزیونی  مصاحبه  بازی  در 
نقش فیلم بردار را با گذاشتن یک شی بر روی 
را  پا  می توانید  می کند. حتی  ایفا  خود  دوش 
فراتر گذاشته و از گوشی موبایل یا تبلت و یا 
حتی هندی کم استفاده کنید تا کودک بتواند 
فیلم خود را ببیند و نقاط قوت و ضعف خود 

را بشناسد.
به  و  کنید  آماده  میکروفون  شبیه  چیزی 
دست کودک خجالتی بدهید و از او بخواهید 
درباره  کند ؛  مصاحبه  خانواده  اعضای  دیگر  با 
دارید؟«  دوست  چی  » شام  مثل  موضوعاتی 
به چه علت دوست دارید؟«  را  یا »چه رنگی 
و…؛ اگر کودک خوب  از عهده پرسیدن این 
سؤاالت بر آمد، از او بخواهید در باره موضوعات 
دندان،  و  دهان  بهداشت  مثل  تخصصی تر 

رفتار در خانواده، رفتار در مدرسه و… سؤال 
بپرسد. این بازی به کودک کمک می کند که 
ترس او از صحبت با دیگران بریزد و به مرور 
او با تمرین و ممارست در این گونه بازی های 
فاصله  روزهای خجالتی بودن خود  از  مهارتی، 
می گیرد و اعتماد به نفس گم شده خود را پیدا 

خواهد کرد.

بازی نقل خاطره، داستان، شعر
در این بازی از کودک بخواهید با آرامش کامل 
یکی از خاطرات خود را تعریف کند یا داستان 
اعضای  دیگر  برای  است  بلد  که  را  شعری  یا 
خانوادگی  خاطره  یک  اگر  یا  بخواند.  مسابقه 
دارید که مربوط به کل خانواده است، به عهده 
صبور  کند.  تعریف  آن را  تا  بگذارید  کودک 
و  خودش  ادبیات  با  کودک  بگذارید  و  باشید 
متبادر می شود،  به ذهنش  که  کلمه ای  با هر 
ماجرا را تعریف کند. از ایرادگرفتن بپرهیزید. 

اگر او در حال خواندن شعری است به حالت 
آرام بخوانید و  او شعر را خیلی  زمزمه همراه 
به  مسابقه  این  کنید.  تشویق  بلند  را  او  بعد 
کودک جرأت می دهد و بسیار در مسیر رفع 
خجالت و کم رویی نتیجه مثبت خواهد  داشت.

  
بازی چه کسی می تواند دیگران را 

بخنداند
این یکی از مفرح ترین بازی هایی است که به 
رفع کم رویی کودکان کمک می کند. در همه 
میهمانی ها و مجالس خانوادگی هم می توانید 
از این بازی استفاده کنید. از کودک بخواهید با 
انجام حرکات خنده دار، دیگر افراد را بخنداند. 
از دیگر افراد شرکت کننده در مسابقه خواسته 
کنند  مقاومت  خندیدن  مقابل  در  تا  می شود 

توان  تمام  با  کودک  که  می شود  باعث  این  و 
افراد  بتواند  برنده کسی است که  تالش کند. 
با گروه  بین کودکان  در  بخنداند.  را  بیشتری 
بازی  این  پایین تر،  و  پیش دبستان  سنی 

جذابیت خاصی دارد.

بازی کامل کردن یک داستان
یک نفر به عنوان مثال مادر یا پدر، داستانی 
را تعریف می کنند و از کودک می خواهند که 
آن را ادامه دهد. به عنوان مثال مادر می گوید 
با یک شیر  یک شکارچی در جنگل  روز  یک 
برخورد کرد…. و به کودکان شرکت کننده در 
مسابقه می گوید که تک تک، هر کدام داستان را 
با استفاده از ذهنیت و تخیل خود کامل کنند. 
کودکی که بتواند بهتر داستان را تکمیل کند، 
برنده است. در این بازی مهارت تخیل کودک 

هم به کار گرفته می شود.

بازی پرسش به پاسخ ها
در این بازی که برای کودکان بسیار جذاب است، 
پدر یا مادر سؤاالتی را مطرح می کنند و کودکان 
دهند.  پاسخ  مطرح شده  پرسش های  به  باید 
رقابت در این بازی به حدی  است که کودکان 
خجاتی معموالً پس از شنیدن سؤال دوم و سوم 
به سرعت  و  آب شده  کم رویی شان  یِخ  کم کم 
وارد بازی شده و برای پاسخ دادن اعالم آمادگی 

خواهند کرد.
به عنوان مثال می توانید سؤال هایی از این قبیل 
)البته با توجه به سن کودکان( از آن ها بپرسید:

وقتی هوا سرد می شود، چه می کنیم؟
روشن  وسیله ای  چه  می شود،  گرم  هوا  وقتی 

می کنیم؟
وقتی بنزین خودرو تمام می شود، چه باید کرد؟

وقتی که هوا تاریک می شود، غیر از روشن کردن 
المپ، چه کارهای دیگری می شود کرد؟

بازی معلم بودن
یکی از بازی هایی که در رفع کم رویی و خجالت 
به کودک  معلم  نقش  دادن  است،  مؤثر  بسیار 
خجالتی است. این بازی با توجه به هدف های 
شود؛  اجرا  مختلف  شکل های  به  می تواند  آن 
تنبل  بچه های  با  برخورد  شیوه های  جمله  از 
روش های  تشویق،  روش های  درس نخوان،  و 
و  اخالق  خوب،  معلم  یک  مشخصات  تنبیه، 
رفتار کالسی و مواردی از این قبیل که همه به 

شکل نمایشی قابل اجرا هستند.
کنند  بازی  را  مختلف  نقش های  باید  کودکان 
بتواند  و  برسد  دیگران  احساسات  درک  به  تا 

کم رویی و خجالت را از خود دور کند.
هم چنین انجام بازی هایی از این قبیل به کودک 
هراس  از  بی دردسر  خیلی  تا  می کند  کمک 
اجتماعی که دچارش بوده است ، فاصله بگیرد 
و کم کم شخصیت اجتماعی تری به خود بگیرد.

اجتماعی  هراس  حتی  و  خجالت  و  کم رویی 
گاهی به دلیل تنهابودن و نداشتن هم صحبت 
هم سن و سال و یا حتی سرزنش های پدر و مادر 
هنگامی که کودک در جمع صحبتی می کند، 

ممکن است به وجود بیاید.
به همین دلیل الزم است تا والدین توجه داشته  
باشند که اگر کودک در جمع سخنی گفت که 
ممکن است مناسب نباشد هرگز او را در جمع 
سرزنش زبانی نکنید و به یک چشم غره یا اخم 
اکتفا کرده و پس از فرصت کوتاهی هنگامی که 
با کودک تنها شدید ایراد کارش را برای او بیان 
کاهش  باعث  جمع  در  کودک  سرزنش  کنید. 

اعتماد به نفس و هراس اجتماعی خواهد شد.
فرزندان  روحی  مشکالت  از  بسیاری  گاهی 
والدین است.  تربیتی  نابه جای  حاصل تذکرات 
وارد  و عمیق تر  دقیق تر  فرزند خود  تربیت  در 

عمل شویم.

بازی هایی که به اجتماعی شدن کودکان کمک می کند
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آگهی تجدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش دانگ پالک 4358 فرعی از 116 از پالک اصلی جوانرود

لذا حسب  انجام نشده  آقای محمود سلیمانی  بنام  جوانرود بخش 13- کرمنشاه 
درخواست نامبرده وارده بشماره 1231-95/3/29 تحدید حدود اختصاصی پالک 
فوق در مورخه 95/5/2 ساعت ... صبح طبق ماده 14،15 قانون ثبت در محل به 
عمل خواهد امد و از متقاضی و مجاورین دعوت می شود در روز مقرر در محل 
انجام می پذیرد و کسانی که به  با معرفی آنان  حاضر که عملیات تحدید حدود 
تنظیم صورت  تاریخ  از  توانند  می  هستند  معترض  نامبرده  تقاضای  مورد  حدود 
مجلس تحدید حدود ظرف مدت 30 روز طبق ماده 20 – قانون ثبت اعتراضات 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود تسلیم و رسید دریافت دارند، بدیهی 
است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سند مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار: 95/4/9 
رئیس ثبت شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ
 ارجاع امر به داوری

بخواسته  چنگی  حسن  بطرفیت  بحری  خروس  مرضیه  خانم  دادخواست  به  نظر 
طالق به با توجه به اعالم زوجه مبنی بر مجهول المکان بودن شما و ارجاع امر به 
داوری از سوی این شعبه لذا ظرف 7 روز نسبت به معرفی داور و ارائه نظریه داوری 
به این شعبه اقدام نمایید. در غیر اینصورت راسا اقدام به تعیین داور خواهد نمود.
جانشین مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به متهم اقای سعید عزیزی کیا فرزند برزو ابالغ می شود حسب شکایت 
آقای غالمرضا همتی آقای سعید عزیزی کیا فرزند برزو دائر بر سرقت وسایل منزل 
رأس  چهارشنبه  روز   95/5/10 رسیدگی  وقت  در  که  باشد،  می  رسیدگی  تحت 

ساعت 9 صبح رسیدگی در این دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند.
م الف:950255 رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو بهشهر

دادنامه
شماره پرونده: 13/208/93               شماره دادنامه: 94/8/17-577 

خواهان: بانک ملت با وکالت سید کریم جعفری- به آدرس: بابل بحرارم شرقی کوی 
کمیل 2 ساختمان 2 ساختمان شایان ط همکف 

خوانده: 1- خانم فاطمه آقابراریان آقا محلی ف علیجان 2- خانم رزا آقابراریان آقا محلی 
ف علیجان 3- محمدرضا فرح زاد ف احمد هر سه مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه
رای قاضی شورا- در خصوص دعوی خواهان بانک ملت با مدیریت شعب استان با وکالت 
سید کریم جعفری بطرفیت خواندگان 1- خانم فاطمه آقابراریان 2- خانم رزا آقابراریان 
3- محمدرضا فرح زاد بخواسته مطالبه به مبلغ سی و هشت میلیون و هفتصد و یک 
هزار و دویست و چهل و یک ریال بشرح مندرج در پرونده نظر به اینکه وکیل خواهان 
باستناد قرارداد وام بشماره 89/9/21/89890854/47 اظهار داشت که خوانده ریدف اول 
از تسهیالت این بانک نزد شعبه فرهنگ استفاده نموده و سایر ضمانین ضمن امضاء اسناد 
بعنوان ضامن بطور غیر قابل برگشت پرداخت بدهی مدیون در سررسید را تضمین نموده 
که علیرغم اخطارهای مکرر از پرداخت دیون متعلقه و مطالبات طبق این بانک که از 
مصادیق بارز بیت المال می باشد اتنکاف ورزیده اند و خواندگان علیرغم ابالغ اخطاریه در 
جلسه شورا حاضر نگردیده اند و یا پرداخت دین به شورا ارائه ننموده اند حال شورا لحاظ 
مصون ماندن دعوی و مستندات آن از خدشه و تعرض دعوی مطروحه را محمول بر صحت 
تشخیص و با استصحاب در این ذمه خواندگان مستندا به ماده 198 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت هر یک از خواندگان فوق الذکر به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ سی و هشت میلیون و هفتصد و یک هزار و دویست و چهل و یک ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی بعنوان حق الوکاله وکیل 
وفق تعرفه در حق خواهان بانک ملت صادر و اعالم مینماید ضمنا در مرحله اجرای احکام 
مدنی نسبت به برآورد خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/8/27 و 
دریافت آن از خواندگان به نفع خواهان اقدام نماید رای صادره غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف 
مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی دادگشتری بابل می باشد.
قاضی شعبه سیزدهم شورای حل اختالف بابل- عیسی ولی زاده

 دادنامه
شاکی:  آقای پویا عازم فرزند محمد جعفر با وکالت آقای رضا میر محمدی فرزند 
اسداله به نشانی تهران اتوبان ستاری بلوار فردوس غرب خ ورزی شمالی ک یکم 

شرقی پ 4 ط 2 واحد 8 
متهمین :  1- آقای حسین خوش سخن به نشانی تهران ، پاسداران ، بوستان دوم 

، بعد از خیابان امیر ابراهیمی ،  پ 19  
2- آقای فرزاد نجفی به نشانی مجهول المکان

اتهام:  فروش مال غیر
گردشکار: شاگی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین دادرسی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای فرزاد نجفی که بلحاظ عدم دسترسی مشخصات بیشتری 
انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای پویا عازم با  از وی موجود نمیباشد دائر بر 
وکالت آقای رضا میر محمدی ؛ بدین توضیح که شاکی در تاریخ 1391/7/18 طی 
اقدام  سند وکالت بال عزل به شماره 18152 در دفتر اسناد رسمی 895 تهران 
به خرید یک دستگاه خودروی سواری بنز مدل 2005 به شماره انتظامی 426 ن 
63 – ایران 22 از آقای فرزاد نجفی می نماید ، پس از معامله و انتقال وکالتی 
آقای فرزاد نجفی طی سند قطعی شماره 5654 در  خودروی موصوف فروشنده 
دفتر اسناد رسمی 25 اسالمشهر مجددا همان خودرو را در تاریخ 1391/12/23 
به مبلغ 324/000/000 ریال به شخصی بنام آقای محمد علی نادری انتقال می 
 : از جمله  اوراق پرونده  به مراتب مذکور و جامع محتویات   با عنایت  لذا   . دهد 
شکایت شاکی ،  رو گرفت وکالتنامه شماره 18152 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 
895 تهران ع رو گرفت سند انتقال قطعی منقول شماره 5654 تنظیمی در دفتر 
دفتر اسناد رسمی 25 اسالمشهر و استعالم سوابق مالکیت خودروی سواری بنز به 
شماره انتظامی 426 ن 63 – ایران 22 و همچنین عدم حضور متهم در جلسات 
دادگاه و نتیجتا عدم دفاع از بزه اننتسابی ، دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم 
تشخیص داده و مستندا به ماده 1 قانونمجازات راجع به انتقال مال غیر وی را به 
عالوه و به رد اصل مال به شاکی ، به یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل 
مالی که اخذ کرده صادر و اعالم  می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل  ابالغ واقعی قابل واخواهی در  از  پس 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد./ م / الف 446 
محسن اعراب دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

دادنامه
شاکی:  آقای رضا سلیمی فرزند محمد با وکالت خانم پریسا شجاعی فرزند هوشنگ 
به نشانی تهران –  چهاردانگه –  ابتدای خ شهید کریمی  -  پالک 189 و آقای 
علیرضا شجاعی فرزند هوشنگ به نشانی چهاردانگه -  ابتدای خیابان شهید کریمی 

پالک 189 
متهم :  1- آقای علی اکبر کالته سیفری فرزند حسین به نشانی مجهول المکان 

اتهام ها :  1- کالهبرداری 
2- استفاده از اوراق مجعول 

3- جعل 
گردشکار: شاگی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین دادرسی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

عدم  بلحاظ  که  حسین  فرزند  سیفری  کالته  اکبر  علی  آقای  اتهام  خصوص  در 
دسترسی فاقد قرار تامین کیفری می باشد دائر بر جعل سند عادی و کالهبرداری 
 ،  07  - های 9114/304050  به شماره  فقره چک مسروقه  ارائه سه  از طریق 
304028 / 9114 – 07 و 304044 / 9114 – 07 عهده بانک ملی ایران شعبه 
رضوان مجموعا به مبلغ 470/000/000 ریال موضوع شکایت آقای علیرضا شجاعی 
و خانم پریسا شجاعی با وکالت از اقای رضا سلیمی. از توجه به جامع محتویات  
اوراق پرونده شکایت شاکی ،  گزارش مرجع انتظامی علت صدور گواهینامه عدم 
پرداخت چک های موصوف از سوی بانک مربوطه ،  اظهارات صاحب حساب چک 
های موضوع شکایت ، متواری بودن متهم و عدم حضور در جلسات دادگاه و عدم 
دفاع از بزه انتسابی دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و با 
استناد به مواد 523 و 536 قانون تعزیرات 1375 و ماده 1 قانون تشدید مجازات 
امضاء صاحب  به جرم جعل  را  نامبرده  و کالهبرداری  ارتشا   ، اختالس  مرتکبین 
حساب به تحمل دو سال حبس به جرم کالهبرداری به تحمل هفت سال حبس و 
رد مال به مبلغ 470/000/000 ریال در حق شاکی و کمعادل همان مبلغ در حق 
صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم و اعالم می دارد. الزم به ذکر است 
مجازات اشد قابل اجرا می باشد.  رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف بیست روز 
قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد./ م / الف 447  
علی اکبر میرزاخانی  رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

 ابالغ
شاکی غالمرضا قنبری شکایتی به طرفیت متهم پرویز دیناری به اتهام خیانت در 
امانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بخش چهاردانگه شهرستان اسالمشهر 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه واقع در 
بخش چهاردانگه ارجاع و به کالسه 9409982929601200  ثبت گردیده که وقت 
مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین  ساعت 09:00  و  آن 1395/04/19  رسیدگی 
المکان بودن متهم و در خواست شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا متهم 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. ضمنا متذکر میگردد که 

تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.  م/الف 444  
منشی دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه –  علی صمدی نیکچه  

 ابالغ وقت دادرسی
به  سلیمانی  فرجی  رفا  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  احمدی  احمد  خواهان 
خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف چهاردانگه به نشانی جاده 
ساوه –  آزادگان –  بعد از کمربندی آزادگان –  روبروی ایران خودرو دیزل – 
خیابان سدید –  خ صاحب الزمان –  شورای حل اختالف چهاردانگه تقدیم نموده 
است که پس از ارجاع به حوزه دوم حقوقی تحت کالسه 95/ح2/ 73 ثبت شده 
است که وقت رسیدگی  به تاریخ 1395/05/13 ساعت 15:30 تعیین شده است . 
و به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م /الف 616   
اکبر نیا رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه  

ابالغ  
المکان  متهم مجهول  علیه  ای  مختار شکوائیه  فرزند   ، مری  هومان  آقای  شاکی 
بخش  عمومی  دادگاه  تقدیم  به کالهبرداری  دایر  فرزند حسن   ، بختیاری  مجید 
چهاردانگه نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 
واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و به کالسه  شماره 9409982929500929  با 
شماره بایگانی 941016 ثبت  گردیده که وقت رسیدگی آن روز سه شنبه مورخ 
المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین  صبح   09:00 ساعت    1395/05/05
بودن متهم و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
از جراید کثیر االنتشار  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  در 
آگهی میشود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود ، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و دفاع از اتهام 
منتسبه حاضر گردد. ضمنا حق معرفی و استفاده از وکیل دادگستری برای متهم 
محفوظ است و نامبرده میتواند جهت دفاع از اتهام انتسابی در معیت یک نفر وکیل 

دادگستری در روز دادرسی در محکمه حضور یابد./  م/الف 441
منشی شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

ابالغ
اتهام عدم  به  به طرفیت متهم حسین اسکوئی  شاکی علی رضا عنایتی شکایتی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  میشود  صدمه  به  منجر  که  کار  در  ایمنی  رعایت 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اسالمشهر  شهرستان  چهاردانگه  بخش  شهرستان 
شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و به 
کالسه 9309982929601166  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/19 
و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و در خواست 
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
میشود تا متهم 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. ضمنا متذکر میگردد که تاریخ نشر آگهی تا روز 

دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.  م/الف 442  
منشی دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه –  علی صمدی نیکچه  

ابالغ 
شاکی حسین قره نژاد شکایتی به طرفیت متهم پژمان متصرف به اتهام خیانت در 
امانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بخش چهاردانگه شهرستان اسالمشهر 
واقع  چهاردانگه  بخش  عمومی  دادگاه   102 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
گردیده  ثبت  به کالسه 9409982929600794   و  ارجاع  بخش چهاردانگه  در 
که وقت رسیدگی آن 1395/05/02 و ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و در خواست شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  دادرسی دادگاههای عمومی و 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطالع 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
ضمنا متذکر میگردد که تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی نباید کمتر از یک ماه 

باشد.  م/الف 443 
منشی دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه –  علی صمدی نیکچه  

دادنامه
الزهرا  دانگه ک مکتب  نشانی 4  به  فرزند  خوشنام  فاطمه جوادی  شاکی: خانم 

پ 84 
متهم :  آقای مهدی رحیمی به نشانی مجهول المکان 

اتهام:  خیانت در امانت   
گردشکار: شاگی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین دادرسی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای مهدی رحیمی فرزند کتاب اله که به لحاظ عدم دسترسی 
موضوع  امانت  در  خیانت  بر  دائر  نمیباشد  موجود  وی  از  بیشتری  مشخصات 
اوراق پرونده از جمله  از توجه به جامع محتویات  ؛  شکایت خانم فاطمه جوادی 
: شکایت شاکیه به شرح شکوائیه تقدیمی ، رو گرفت دادنامه دادنامه شماره ی 
9309972929300410 مورخ 1393/7/28 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی 
بخش چهاردانگه مبنی بر محکومیت آقای مهدی رحیمی به استرداد جهیزیه خانم 
فاطمه جوادی ، رو گرفت سیاهه جهیزیه شاکیه که به امضاء متهم رسیده و رو 
گرفت صورتجلسه مورخ 1393/8/4 مرجع انتظامی که حاکی از استرداد جهیزیه 
به جز : میز تلویزیون ، سه عدد مجسمه ، آینه و شمعدان ، سینما خانواده مارک 
سونی ، عروسک کریستالی و دو عدد پادری می باشد و همچنین عدم حضور متهم 
در جلسات دادگاه و نتیجتا عدم دفاع از بزه انتسابی ، دادگاه بزهکاری نامبرده را 
محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا به ماده 674 کتاب پنجم قانون مجازات 
به  را  دادرسی کیفری وی  آیین  قانون  ماده 406  رعایت  با   ) تعزیرات   ( اسالمی 
تحمل شش ماه حبس محکوم و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران 

می باشد. م/الف 445 
اعراب  دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

دو دیدار دوستانه در انتظار ایران
تیم ملی فوتبال ایران از 23 مرداد برای دیدار برابر قطر به اردو می رود.

به گزارش ایسنا،  تیم ملی فوتبال ایران که باید از 11 شهریور رقابت های 
خود را در مسابقات انتخابی جام جهانی آغاز کند از روز 23 مرداد به اردو 
می رود؛ اردویی که ممکن است با انجام دو بازی دوستانه به دیدار برابر قطر 

منتهی شود.
هنوز مکان اردوی تیم ملی مشخص نیست اما تاج در آخرین نشست 
خبری خود اعالم کرد که تیم ملی احتماال در یکی از کشورهای اروپایی 
اردوی خود را برگزار خواهد کرد. کمپ تیم ملی پس از پایان هفته چهارم 

رقابت های لیگ برتر آغاز خواهد شد.

رضاییان از پرسپولیس جدا شد
رامین رضاییان با فسخ قرارداد از باشگاه پرسپولیس جدا شد.

به  گزارش  ایسنا، کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ اعالم کرد رامین 
رضاییان، مدافع – هافبک ملی پوش پرسپولیس با ثبت فسخ قرارداد یک 

طرفه در سازمان لیگ از پرسپولیس جدا شد.
سازمان لیگ اعالم کرده در قرارداد این بازیکن با باشگاه پرسپولیس قید 

شده که بازیکن مجاز به فسخ یکطرفه قرارداد است.

شکایت پرسپولیس از رضاییان به کمیته 
انضباطی

روابط عمومی باشگاه پرسپولیس می گوید این باشگاه به کمیته انضباطی 
بابت فسخ قرارداد رامین رضاییان شکایت کرده است.

پندار خمارلو در گفت وگو با ایسنا، درباره فسخ قرارداد رامین رضاییان با 
باشگاه پرسپولیس، اظهار کرد: برای ما هم جای سوال است که رضاییان 
چگونه و بر اساس  چه بندی توانسته قرارداد خود را با باشگاه فسخ کند. 
سازمان لیگ  بدون این که نامه ای به باشگاه  ارسال کند، قرارداد این بازیکن 

را یک طرفه فسخ کرده است.
وی افزود: بندی در قرارداد رامین رضاییان وجود دارد مبنی بر این که اگر تا 
تاریخ خاصی  باشگاه به تعهدات مالی خود عمل نکند او می تواند قراردادش 
را یک طرفه فسخ کند. حال سوال ما این است که سازمان لیگ از کجا و بر 
اساس چه اسنادی تشخیص داده که ما به تعهدات مالی مان در قبال رامین 

رضاییان عمل نکرده ایم؟
خمارلو مدعی شد: شخصی به اسم شهبازی در سازمان لیگ نشسته و قاتل 
پرسپولیس شده است. او منتظر است که کسی به سازمان لیگ برود تا  
علیه پرسپولیس کاری انجام دهد. در موضوع کعنانی زادگان هم این گونه 
شد. البته ما به کمیته  انضباطی شکایت کرده ایم و منتظر رای آنها هستیم. 
در مورد رامین رضاییان هم به کمیته  انضباطی شکایت کردیم تا هر چه  

زودتر مشخص شود.

محرمی پرسپولیسی شد
به  ساله  دو  قراردادی  عقد  با  ملوان  فوتبال  تیم  اسبق  راست  هافبک 

پرسپولیس پیوست.
به گزارش  ایسنا و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، صادق محرمی 
هافبک 20 ساله اسبق تیم فوتبال ملوان دیروز پس از توافقی دو ساله به 
جمع سرخپوشان پیوست و از این پس با پیراهن پرسپولیس در میادین 
حاضر خواهد شد. محرمی که یک بازی فصل گذشته لیگ برتر را به دلیل 
کارت های زرد از دست داد، در 25 بازی از 30 دیدار ممکن، در ترکیب 

اصلی ملوان بندر انزلی قرار گرفت و 2222 دقیقه بازی کرد.
این بازیکن هشتپری عضویت در تیم های ملی نوجوانان و جوانان ایران را 

در کارنامه خود دارد.

پاداش 50 میلیونی حامی مالی المپیک 
برای طالیی های ریو و زنان مدال آور

قهرمانان المپیک در بخش مردان و زنان مدال آور 
تومان  میلیون  کدام 50  هر  ریو 2016  بازی های 

پاداش خرید کاال دریافت می کنند.
به گزارش ایسنا، کمیته ملی المپیک برای حمایت از 
کاروان ورزشی ایران در بازی های ریو 2016 با شرکت 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه تفاهم نامه همکاری 
امضا کرد. کیومرث هاشمی در این باره گفت: عوامل 
انگیزشی به باال رفتن عملکرد ورزشکاران کمک می 
کند و وظیفه دولت است از ظرفیت بخش خصوصی 
استفاده کند. مطمئنا موفقیتی به دست بیاید این 

عزیزان نیز در آن سهیم خواهند بود.
فرشید گلزاده، مدیر عامل فروشگاه رفاه نیز گفت: 
خوشحالم فرصتی فراهم شد تا سهمی در پشتیبانی 
المپیک  باشیم.  داشته  المپیک  در  ایران  کاروان 
رویداد  این  در  و  نیست  ورزشی  صرفا  رویداد  یه 

فراسازمانی حضور هر نهادی می تواند مفید باشد.
او ادامه داد: رفا با توجه به گستره ی مخاطبان در 
سراسر ایران سعی کردیم در ابعاد زندگی مردم نقش 

داشته باشیم.
وی با اشاره به تفاهم نامه همکاری با کمیته ملی 
المپیک گفت: تصمیم گرفته شد به مدال آوران طال 
50 میلیون تومان پاداش در قالب خرید از فروشگاه 
اهدا شود. زنان نیز با توجه به جایگاه ویژه ای که 
دارند، هر مدالی که بگیرند این 50 میلیون تومان 
پاداش را خواهند گرفت. هم چنین بستگان درجه 
یک ورزشکاران مدال آور در فروشگاه رفاه مشغول به 
کار خواهند شد. این موضوع با توسعه کمی و کیفی 

فروشگاه ها نیز همخوانی دارد.
گلیزاده در مورد این که آیا استفاده از این پاداش 
برای مدال آوران محدودیت زمانی دارد، تصریح کرد: 
ما رفاه کارت المپیک را طراحی کرده ایم و ماهیانه 
2 میلیون تومان شارژ میشود که  25 ماه طول می 
کشد. حاال اگر ورزشکاری نیاز به خرید بیشتر یا 
بازه زمانی طوالنی تر داشته باشد، مشکلی نیست 

و شرایط را برایش فراهم می کنیم.

برگزاری مرحله اردوی انتخابی 
تیم ملی فوتبال هفت نفره 

مرحله ای دیگر از اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال 
هفت نفره از 10 تیر ماه به میزبانی تهران آغاز می شود.

تیزبر،مهدی  صفری،حسین  صفری،حسن  بابک 
بخشی،بهنام  خزایی،جاسم  جمالی)بوشهر(،مسلم 
فتحی  امجدیان)کرمانشاه(،حمید  سهرابی،احمد 
)گیالن(،لطف اهلل  اکبرپور  حسنی،ناصر  نژاد،صادق 
جنگجو )مازندران(،محمد خراط )مازندران(،احسان 
معصوم زاده)لرستان (،ملی پوشان دعوت شده به 
این اردو هستند که فردا،چهارشنبه وارد تهران،محل 

برگزاری تمرینات خواهند شد.
تمرینات ملی پوشان در دومین اردوی انتخابی تیم 
ملی زیر نظر حسین صالح، سرمربی،انجام می شود و 
سید علی بکا و محمد محسن دوست به عنوان مربی 

و مربی دروازه بانها وی را همراهی می کنند.

خبرخبر

پرداخت 16.5  از  المپیک  ملی  رییس کمیته 
فدراسیون های  به  اعتبارات  تومان  میلیارد 

المپیکی از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
کیومرث هاشمی، در حاشیه امضای تفاهمنامه 
فروشگاه های  شرکت  با  المپیک  ملی  کمیته 
بودجه  پرداخت  درباره  رفاه  زنجیره ای 
فدراسیون ها، بیان  کرد: از ابتدای سال تاکنون 
فدراسیون ها    به  تومان  میلیارد   16.5 مبلغ 
روز  آن  میلیارد   13.5 داده ایم.   اختصاص 
دو،  مابقی  و  شد  پرداخت  هفته   این  یکشنبه 
همه  به  ما  شد.  پرداخت  نیز  پیش  هفته   سه 
فدراسیون بودجه پرداخت کرده ایم، ولی اولویت 
ما فدراسیون هایی بود که کسب سهمیه کرده اند 
و در میان این فدراسیون ها نیز فدراسیون های 

مدال آور در اولویت قرار داشتند.
او ادامه  داد: با هماهنگی که با وزارت ورزش  و 
جوانان داشته ایم فکر می کنم طی 10 روز آینده 
نیز وزارت ورزش وجوانان فدراسیون هایالمپیکی 
را شارژ کند. طی نشستی که با معاون رییس 
 75 که  بودیم  این  صدد  در  داشتیم  جمهور 
را  مابقی  و  بدهند  تخصیص  را  بودجه  درصد 
تا پایان تیر ماه پرداخت کنند تا بتوانیم شارژ 

مجددی را در فدراسیون ها داشته باشیم.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که از ابتدای 
سال تاکنون چه مقدار بودجه به کمیته ملی 
بیان  کرد:    المپیک تخصیص داده شده است، 
22 میلیارد تخصیص داده شده است که 16.5 

میلیارد آن را به فدراسیون ها اختصاص داده ایم 
پرداخت  پارالمپیک  به  نیز  آن  میلیارد  و 4.5 
هزینه های  صرف  نیز  آن  مابقی  و  است  شده 
اعزام، تهیه بلیت و واریز کمیته  برگزار کننده 
تمامیکارهای  نیز  تاکنون  است.  شده  بازی ها 

مربوط به اعزام انجام شده است.
در  ادامه  در  المپیک  ملی  کمیته  رییس 
به  بازخواستی نسبت  قرار است  این که  مورد 
فدراسیون هایی که قول کسب سهمیه المپیک 
داده اند و از بودجه هم استفاده کرده اند ، ولی 
تصریح  باشند،  داشته  نگرفته  کار صورت  این 
رشته هایی  روی  بر  ما  تمرکز  تمام  االن  کرد: 

است که کسب سهمیه المپیک داشتند تا نقاط 
ضعف و قوت آنها را بررسی کنیم. ما کسب 67 
سهمیه  المپیک را پیش بینی کرده بودیم که تا 
االن کسب 60 سهمیه محقق شده است. اگر 
رشته شنا بتواند در مسابقات انتخابی  المپیک 
یک سهمیه را کسب کند، با سهمیه وایلد کارت 
می شود 62 تا و اگر نتواند، با وایلد کارت سهمیه 
ما 61 می شود. در برخی از رشته ها بهتر از دوره 
قبل کار شده است مانند تکواندو، تیراندازی و 
این که تعداد  با وجود  نیز  کشتی. دوومیدانی 
و  است  نرسیده   10 عدد  به  هایش  سهمیه 
احتمال محقق شدن آن هم زیاد است، اما به 

رشته ها  از  برخی  کرده اند.  عمل  موفق  نظرم 
مانند بوکس، تیر و کمان و قایقرانی کمتر از 
قبل سهمیه گرفتند. در حال  حاضر نیز تمرکز 

ما بیشتر بر روی مدال آوری است.
هر  وضعیت  کمی  لحاظ  به  کرد:  اضافه   او 
رشته مشهود است که عواملی باعث شدهاند 
و  کند  کسب  را  بیشتری  سهمیه  فدراسیونی 
فدراسیونی دیگر کمتر سهمیه داشته باشد، ولی 
نیاز به کار کارشناسی است که بعد از  المپیک 

این کارها باید صورت گیرد.
که  این  مورد  در  المپیک  ملی  کمیته  رییس 
به  باید  زمانی  چه  تا  رشته ها  نهایی  ترکیب 
صورت قطعی اعالم شود، توضیح داد: تقریبا تا 
پانزده روز مانده به آغاز بازی ها  می توان ترکیب 
نهایی رشته ها را مشخص کرد. البته حدود 85 
درصد ترکیب رشته های مختلف مشخص شده 
است. برخی از رشته ها مانند کشتی، وزنه برداری 
و دوچرخه سواری در حال ارزیابی هستند که 
خدای  اگر  حتی  می شوند.  مشخص  نیز  آنها 
شود  آسیب دیدگی   دچار  ورزشکاری  نکرده 

فرصت جایگزینی داریم.
او درباره این که برخی از فدراسیون های المپیکی 
تغییراتی را در کادر خود ایجاد کرده اند نیز، گفت:  
فدراسیون ها  در  افراد  جایی  جابه  مسئول  ما 
نیستیم. فدراسیون ها مجمع دارند و به نظرم باید 
رسانه ها کمک کنند که اگر حاشیه هم وجود دارد 

این حاشیه ها بیشتر نشوند.

هاشمی: 16/5 میلیارد به فدراسیون ها پرداخت کرده ایم

رباب شهریان معتقد است ورزش زنان ایران 
این توانایی را دارد که در بازیهای ریو صاحب 

مدال شود.
دولت  توجه  از  تقدیر  با  شهریان  رباب 
زنان گفت:  به موضوع ورزش  امید  و  تدبیر 
وزارت  و  دولت  توجه  همین  خوشبختانه 
ورزش و جوانان موجب افزایش سهمیه زنان 
برای نخستین بار در این دوره شد و معتقدم 
ورزش زنان ایران این توانایی را دارد که در 

بازی های ریو صاحب مدال شود.
جوانان  و  ورزش  وزیر  زنان  امور  معاون 
و  جوانان  و  ورزش  وزیر  دیدار  از  هم چنین 
که  بانویی  با 9  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
سهمیه بازیهای ریو را بدست آورده اند خبر 
سهمیه  که  ما  دختران  بیشتر  گفت:  و  داد 
المپیک را بدست آورده اند اکنون در اردوهای 
مرزی  برون  آمادگی  مسابقات  و  تدارکاتی 
هستند ولی تالش می کنیم اواخر تیرماه با 
برخی  و  هاشمی  کیومرث  گودرزی،  حضور 
از  مراسمی  در  امید  و  تدبیر  دولت  مقامات 

تالش های آنها تقدیر کنیم.
شهریان درباره احتمال مدال آوری زنان ایران 
در بازی های المپیک ریو گفت: ورزش زنان 
ایران این توانایی را دارد و امیدوارم به لطف 
خداوند و  حمایت های خوب وزارت ورزش، 
و  مدیران  مجموعه  و  المپیک  ملی  کمیته 
مسئوالن ورزش ایران و تالش این قهرمانان، 
شاهد اولین مدال یا مدال های زنان ایران در 

بازیهای ریو باشیم.

مربی تیم  ملی کشتی آزاد از عملکرد کمیل 
قاسمی آزادکار سنگین وزن ایران در تورنمنت 

ارمنستان ابراز رضایت کرد.
امیر توکلیان در گفت وگو با ایسنا، درباره ارزیابی 
تورنمنت  در  ایران  آزادکاران  عملکرد  از  خود 
حضور  از  ما  هدف  کرد:  اظهار  ارمنستان، 
همچنین  و  تورنمنت  این  در  کشتی گیران 
تورنمنت های دیگر، ارزیابی  فنی و رفع نقاط 
ضعف آنها است و به هیچ وجه در این رقابت ها به 
دنبال کسب مدال یا عنوان نیستیم ،  بلکه هدف 
این است اگر کشتی گیران اشتباهی دارند، آن را 
رفع کنند، نه این که بخواهند در رویدادی به 
اسم  المپیک این اشتباهات را تکرار کنند. مربی 
تیم  ملی کشتی آزاد درباره عملکرد ضعیف سید 
احمد محمدی، آزادکار وزن 65 کیلوگرم ایران، 
افزود: متاسفانه او  دچار آسیب دیدگی  کهنه است 
و آن طور که باید نتوانست بر روی تشک مبارزه 
کند، ضمن این که از نظر روانی نیز به این باور 
نرسیده که می تواند با همین شرایط بدنی  قابلیت 
برتری مقابل حریفان جهانی را داشته باشد. او 

نتوانست  در این رقابت ها و همچنین در جام 
جهانی آن طور که توقع می رفت نتیجه  بگیرد.  
میثم نصیری، دیگر آزادکار ایران در این وزن 
عملکرد نسبتاً رضایت بخشی داشت و در نهایت 
موفق به کسب مدال نقره شد. وی در ادامه با 
ابراز رضایت از عملکرد کمیل قاسمی با وجود 
حذف او از این مسابقات، خاطر نشان کرد: جدا از 
اشتباه های فاحش داوری کمیل بر اثر یک اتفاق 
شکست خورد و در حالی که  از حریف خود جلو 

بود نتیجه  را واگذار کرد. 

توکلیان: از عملکرد قاسمی در ارمنستان راضی هستیم شهریان: ریو می تواند صحنه مدال آوری دختران ایرانی باشد
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توصیه های پلیسی پیشگیری
 از اعتیاد 

1.جوانان، بدن شما مزرعه ای زیبا و شاداب 
و  باشید  مواظبش  خیلی  باید  که  است 
نگذارید مواد سمی مانند سیگار وارد آن شود 

و آن را خراب کند.
2.به بدن خود احترام بگذارید و اجازه ندهید 

آن را مواد مخدر و افیونی از بین ببرد.
3.مصرف کننده مواد مخدر قدرت خوب فکر 
از دست می دهد و به هدف های  را  کردن 

بزرگ و اصلی خود نمی رسد.
فرزندانمان  به  خانواده  و  خانه  در  4.بیایید 
پیشنهادهای  به  را  نه گفتن  و جرات  قدرت 

نادرست را یاد بدهیم.
یکی  )شیشه(  گردان  روان  مواد  به  5.اعتیاد 
آن  ترک  و  است  اعتیاد  ترین  خطرناک  از 

مستلزم سختی  و    هزینه های زیاد است.
6.تبلیغات اغواگرایانه مافیای مواد مخدر در 
گردان  روان  مواد  مثبت  تاثیرات   خصوص 
در  استفاده  حافظه،  تقویت  برای  )شیشه( 
شب امتحان و الغری در مراکز پرورش اندام 
زیاد  مشکالت  آمدن  بوجود  و  اعتیاد  باعث 
زندگی برای فرد، خانواده و جامعه می گردد.

باعث  )شیشه(  گردان  روان  مواد  7.مصرف 
سوء ظن شدید به فرد به ویژه به نسبت به 
با درگیری و  زن، خواهر و مادر فرد شده و 

خشونت خانگی مواجه خواهد شد.
وجود  و  )شیشه(  روانگردان  مواد  8.مصرف 
باعث  مصرف  یکبار  با  ناشناخته  حساسیت 
می شود شخص به اغماء و کما رفته و حتی 

باعث مرگ می شود.
مخدر  مواد  مافیایی  اغواگرایانه  9.تبلیغات 
نداشتن  و  اعتیاد  داشتن  عدم  خصوص  در 
عوارض جسمانی و روانی در حالی که مصرف 
شدت  به  اکستازی(  )شیشه،  گردان  روان 
اعتیاد زا و عوارض بسیار خطرناک جسمانی 

و بیماری روانی دارد.
10.مصرف مواد مخدر از جمله روان گردان 
قشر  یک  به  مختص  افیونی  مواد  سایر  و 
ثروت،  داشتن  باشد  نمی  جامعه  اقشار  از 
... مالک عدم مصرف مواد  تحصیل، شغل و 

مخدر نیست.
فرماندهی انتظامی غرب تهران

 معاونت اجتماعی 
اداره آموزش همگانی

افزایش مخازن ذخیره سازی در بندر نفتی خلیج فارس 
ظرفیت مخازن ذخیره سازی فرآورده های نفتی در بندر نفتی خلیج 
فارس با سرمایه گذاری بخش خصوصی از 300 هزار تن به یک میلیون و 

800 هزار تن افزایش می یابد.
»محمد سعید نژاد« معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
در بازدید از طرح های عمرانی در دست اجرای بندر خلیج فارس واقع در 
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی گفت: با سرمایه گذاری بخش 
اکنون ساخت مخازن نگهداری،  بانکی هم  خصوصی و حمایت های 
سیستم انتقال لوله، آتش نشانی و اسکله های پهلوگیری در این بندر 

در حال اجراست.
وی افزود: تاکنون، 27 شرکت بخش خصوصی در بندرخلیج فارس هشت 

هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده اند.
به گفته این مقام مسئول، نفت کوره، بنزین، روغن های پایه و قیر از 
جمله فرآورده هایی است که از 10 پست اسکله این بندر صادرات و 

ترانزیت می شود.
سعیدنژاد تصریح کرد: در بندر نفتی عالوه بر تخلیه و بارگیری فرآورده 
نفتی، سوخت رسانی به کشتی های عبوری در تنگه هرمز افزایش می 

یابد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: تبدیل شدن بندر 
نفتی خلیج فارس به هاب انرژی و سوخت در خلیج فارس از سیاست های 

اصلی سازمان بنادر و دریانوردی است.
وی بیان کرد: قرار است از این پس به جای کشتی های 7 هزار تنی، 

کشتی های 50 هزار تنی در این بندر تردد کنند.
»جاسم جادری« استاندار هرمزگان نیز در همین رابطه اظهار داشت: با راه 
اندازی پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس، صادرات فرآورده نفتی از بندر 

نفتی خلیج فارس افزایش می یابد.
وی افزود: اداره کل امور اقتصادی استانداری هرمزگان از طریق بانک 
توسعه صادرات مشکالت تاخیر دریافت تسهیالت را برای سرمایه گذاران 

رفع خواهد کرد.

در عملیات مشترک پلیس البرز و تهران بزرگ صورت گرفت؛ 
کشف 428 کیلو انواع مواد مخدر در پاتک شبانه 

فرمانده انتظامي استان از کشف 390 کیلو گرم تریاک و 38 کیلو گرم 
مرفین  در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر البرز و پلیس 

مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ خبر داد. 
سردار کامراني صالح با اعالم این خبر گفت: در پي اقدامات اطالعاتي 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز، فردي که از فعاالن در امر 
تهیه و خرید و فروش مواد مخدر در استان تهران و البرز است ، شناسایي و 
تحرکات نامبرده مورد پایش اطالعاتي ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان البرز قرار گرفت.  وي گفت: با تشدید اقدامات اطالعاتي ماموران 
مشخص شد که این سوداگر مرگ اخیرا مقدار قابل توجهي مواد مخدر را 
از عناصر قاچاقچي در استان هاي شرقي کشور خریداري و پس از انتقال 
آن مواد به منزل یکي از همدستانش در شهر تهران در صدد فروش مواد 

به مشتریان خود در تهران و البرز است. 
سردار کامراني صالح افزود: در پي رصد اطالعاتي ماموران، محل دپو 
مواد مخدر در منزلي در تهران شناسایي و بالفاصله طي هماهنگي با 
پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي تهران بزرگ و دریافت 
نیابت قضایي ، چهار تیم عملیاتي از استان البرز و تهران به آدرس مورد 
نظر اعزام و در ساعت 23 شب گذشته )چهارم تیر ماه( پس از اطمینان 
از حضور همدست قاچاقچي اصلي در منزلش با رعایت موازین شرعي و 
قانوني، متهم را در حین خروج از آپارتمان و در جلوي درب آسانسور 

دستگیر کردند . 

 مدیر شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
استان البرز  از مصرف 379 میلیون لیتر انواع  
سوخت مایع شامل بنزین، نفت سفید، نفتگاز 
اول سال جاري در  نفتکوره طي سه ماهه  و 
استان البرز خبر داد که این مقدار در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته 25 درصد کاهش 

داشته است .
مایع  سوخت  مصرف  میزان  گفت:  توسلي 
تفکیک  به  امسال  بهار  فصل  در  البرز  استان 
معمولي،  )سوپر،  بنزین  لیتر  میلیون   234
میلیون   4 نفتگاز  لیتر  میلیون   137 یورو( 
نفتکوره  لیتر  میلیون   4 و  سفید  نفت  لیتر 
بخش  در  فرآورده  میزان  این  که  باشد  مي 
هاي حمل و نقل، کشاورزي، صنعت، ادارات 
با  و بخش خانگي مصرف شده و در مقایسه 
مدت مشابه سال 94 از کاهش 25 درصدي 

برخوردار بوده است.
وي افزود: بیشترین کاهش مصرف سوخت در 
سه ماهه اول سال 95 ناشي از کاهش مصرف 

نفتکوره در بخش هاي مختلف بویژه مصرف 
گاز  جایگزیني  با  کرج  قائم  منتظر  نیروگاه 
طبیعي بجاي سوخت مایع به منظور کاهش 
آلودگي هواي شهر کرج بوده که در این دوره 
مصرف  قبل  سال  چهارم  ماهه  سه  همچون 

نفتکوره نیروگاه به صفر رسیده است.
مدت  در  نیز  استان  نفتگاز  مصرف  همچنین 
سال  مشابه  دوره  با  مقایسه  در  شده  یاد 
گذشته 9 درصد کاهش یافته که از مهمترین 
دالئل آن مدیریت مصرف نفتگاز بخش حمل 

و نقل با اجراي طرح پیمایش مي باشد.
نفتي  هاي  فرآورده  پخش  ملي  مدیر شرکت 
شرکت  این  سیاستهاي  از  یکي  البرز  استان 
را در راستاي کاهش آلودگي هوا، جایگزیني 
معمولي  بنزین  بجاي   4 یورو  و  سوپر  بنزین 
عنوان کرد و اظهار داشت: در بهار امسال 94 
که  معمولي مصرف شده  بنزین  لیتر  میلیون 
نسبت به سه ماهه اول سال گذشته 51 درصد 

کاهش یافته است.
ماهه  سه  طي  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
لیتر  میلیون   4 از  بیش  جاري  سال  ابتدایي 
نفت سفید در استان البرز توزیع شده که این 
در  الکترونیکي  کارت  طریق  از  فقط  مقدار 
اختیار خانوارهاي نفت سفید سوز قرار گرفته 
و کاهش 19 درصدي این فرآورده در مقایسه 
با مدت مشابه سال 94 از نتایج اجراي طرح 
سفید  نفت  توزیع  الکترونیکي  سامانه  ایجاد 

براي اولین بار در کشور بوده است.

 کاهش 25 درصدی مصرف فرآورده هاي نفتي البرز
خبر یادداشت

جمهوری  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
نمایشگاه و جشنواره  به نخستین  پیامی  طی 
بین المللی فناوری های نوین شهری اصفهان اجرا 
و تجاری سازی طرح های فناورانه حوزه مدیریت 
شهری را یکی از برنامه های اصلی این معاونت 
عنوان کرد. در پیام »سورنا ستاری« آمده است: 
به  اخیر  سال های  طی  شهری  پایدار  توسعه 
ادبیـات نظری و  به موضوع مهمی در  تدریج 
علمی رایج در باب توسعه و برنامه ریزی شهری 
تبدیل شده است، به طوری که بر پایداری و 
ابعاد پیچیده اقتصادی،  استمرار توسعه پایدار 
نظایر  و  محیطی  زیست  اجتماعی،  صنعتی، 
آن در سطح یک شهر تاکید داشته و زندگی 
همچنین  است.  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  بشر 
شناخت و درک تغییر و تحوالت ناشی از توسعه 
کالن شهرها، ضرورت اتخاذ رویکردهای جدید 
در برنامه ریزی شهری متناسب با این تحوالت 

را ایجاد کرده است. 
این  در  است:  شده  تاکید  پیام  این  ادامه  در 
در  فناوری  این  نقش  است  ضروری  خصوص 
تحوالت برنامه ریزی شهری مورد توجه بیشتری 
برنامه ریزی  طریق  این  از  که  چرا  گیرد؛  قرار 
شهری با  ارائه رویکردهای جدید می تواند: اوال 
برای حل مشکالت موجود شهری، راه حل های 
ارائه کند و ثانیا به نیازهای ناشی  مناسبی را 
به  توجه  با  حاضر  عصر  تحوالت  و  تغییر  از 
فضایی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سازمان  تغییر 

کالنشهرها و روند رو به رشد شهرنشینی پاسخ 
دهد، بنابراین لزوم استفاده از فناوری های نوین 
امکانات،  عادالنه تر  توزیع  چون  مواهبی  که 
افزایش اشتغال و بهبود مدیریت پایدار شهری را 
در پی دارد، می تواند انقالبی در زمینه مدیریت 
شهری به وجود آورد.  در بخش دیگری از این 
پیام آمده است: در همین ارتباط، معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در دولت تدبیر و امید، با 
بازآرایی شرح وظایف و فعالیت های خود در ترویج 
و  دانش بنیان  اقتصاد  اهداف  فرهنگ سازی  و 
مقاومتی سعی کرده تا با بهره برداری از نوآوری های 
فناورانه و تجاری سازی فناوری ها و تحریک تقاضا 
و بازارسازی برای محصوالت دانش بنیان و تقویت 
جایگاه بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان 
در حوزه کسب و کار مبتنی بر علم و فناوری، 
زمینه را برای نقش آفرینی شایسته آنان فراهم 
کند و در روند گذار کشور از اقتصاد مبتنی بر 
نفت به سمت اقتصاد مبتنی بر علم و فناوری و 

دانش بنیان رونق بیشتری ببخشد. 
در این پیام تصریح شده است: معاونت علمی 
و  فرادستگاهی  نهاد  یک  عنوان  به  فناوری  و 
و  راهبردی  فناورانه   طرح های  از  حمایت  با 
تولید،  داخلی،  توان  ارتقای  با  که  تقاضامحور 
درصدد  همراهند،  اشتغال زایی  و  خودکفایی 
برنامه های  و  سیاست ها  بیشتر  هرچه  تحقق 
مبتنی بر رویکرد اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی 

است. 

تجاری سازی طرح های فن آورانه در حوزه 
مدیریت شهری

در جلسه  زمان:  روزنامه  گزارش خبرنگار  به 
اتباع بیگانه که در سالن جلسات  ساماندهی 
فرمانداری  مسئولین  حضور  با  فرمانداری 
فردیس و جمعی دیگر از مسئولین شهرستان  
دکتر فالح نژاد در خصوص اهمیت ساماندهی 
و  فرهنگی  دالیل  کرد:به  بیان  بیگانه  اتباع 
اجتماعی و اقتصادی و امنیتی و... ساماندهی 
باالی  اهمیت  از  بیگانه  و  خارجی  اتباع 

برخوردار است.
وی ادامه داد:یکی از معضالت اجتماعی وجود 
باید  است.همچنین  خارجی  اتباع  متکدیان 
همه ی مسئولین استان بخصوص شهرداری 
دست به دست هم دهیم تا این مشکالت را 
به صورت قطعی ریشه کن نمائیم به همین 
اردوگاهی  که  شد  گرفته  تصمیم  منظور 

بصورت مجزا برای آنها تهیه کنیم.
بیگانه  اتباع  کار  به  اشتغال  در خصوص  وی 

گفت:بسیاری از شغل ها در دست اتباع بیگانه 
سازی  فرهنگ  راستابا  دراین  .ماباید  است 
اموراشتغال  در  کارفرمایان  و  مردم  دربین 

توسط اتباع بیگانه جلوگیری کنیم.
نسبت  جوانان  رغبت  خصوص  در  نژاد  فالح 
اتباع  یافتن  راه  ی  گفت:ریشه  کاریابی  به 
که  است  آن  در  کار،  ایران، جهت  در  بیگانه 
جوانان تمایل به کار کردن را به دلیل تحریف 

فرهنگ ها از دست داده اند.
افراد  دست  به  کارها  اداره  خصوص  در  وی 
کارت  باید  افراد  این  ی  گفت:کلیه  بیگانه 
اقامت و اشتغال به کار مربوط به شهرستان 
همان  در  فقط  و  باشند  داشته  مشخصی 
به  قادر  شده  ذکر  کارت  در  که  شهرستانی 
کار کردن هستند در غیر این صورت تخلف 
برخورد  متخلف  فرد  با  و  شود  می  محسوب 

می گردد.

تکدی گری اتباع خارجی معضل اجتماعی  

آگهی
پرونده کالسه 9409982164301128 شعبه 218 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع 
قضایي شهید مفتح تصمیم نهایي شماره خواهان اقاي مختار سجادي م.پ غفور 
خوانده آقاي مناف پرپنجي م.پ مسعود خواسته ها 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
2- مطالبه خسارت دادرسي 3- تامین خواسته 4- مطالبه وجه سفته گردشکار 
خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جري تشریفات قانوني در وقت فوق 
العاده دادگاه به تصدي امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. راي دادگاه 
در خصوص دادخواست خواهان آقاي مختار سجادي م.پ غفور بطرفیت خوانده 
اقاي مناف پرپنجي م.پ مسعود مبني بر مطالبه وجوه نه فقره سفته به مبلغ کل 
یکصد و هشتاد میلیون ریال و  هزینه دادرسي و خسارات تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات و اوراق پرونده و وجود اصول سفته هاي مستند دعوي به شماره هاي 
0739062 لغایت 0739069 به تعداد هشت فقره هر کدام بمبلغ ده میلیون ریال 
جمعاً هشتاد میلیون ریال و یک فقره شماره 300714 بمیبلغ یکصد میلیون ریال 
جمعاً یکصد و هشتاد میلیون ریال در ید خواهان که دلیل مدیونیت خوانده بود 
و مفاد دادخواست و اظهارات خواهان بشرح صورتجلسه مورخ 95/02/26 و عدم 
را  دادگاه دعوي خواهان  بوي  دادرسي  وقت  ابالغ  علیرغم  دفاع خوانده  و  حضور 
وارد تشخیص و مستندا به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسي مدني 
دادگاه هاي عمومي و انقالب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجوه سفته 
ها به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال اصل خواسته و هزینه دادرسي و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید سفته هاي فوق بر اساس شاخص نررخ تورم بانک 
مرکزي جمهوري اسالمي ایران پس از محاسبه واحد اجراي احکام در حق خواهان 
قابل  ابالغ  از  نماید راي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس  اعالم مي  صادر و 
واخواهي در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه هاي 

تجدیدنظر استان تهران مي باشد.
110/36320 رئیس شعبه 218 دادگاه عمومي تهران-گلدار

دادنامه 
پرونده کالسه 9409982164600973 شعبه 221دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مفتح  تهران تصمیم نهایی شماره 9509972164600029 
خواهان  اقای مرتضی میرزا محمد علی کشمیری فرزند مهدی 

خوانده  پروانه دده باال  فرزند محمد 
خواسته ها  الزام به تنظیم سند خودرو  مطالبه خسارت دادرسی 

گردشکار  خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده  که جهت رسیدگی  
به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی در وقت مقرر تحت نظر 
قرار دارد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای مینماید 
رای دادگاه

در خصوص دعوی اقای  مرتضی میرزا محمد علی کشمیری فرزند مهدی بطرفیت 
خانم پروانه دده باال فرزند محمد بخواسته الزام به تنظیم سند یکدستگاه خودرو 
پراید به شماره انتظامی 52ه913 ایران 33 مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه 
خسارات دادرسی  با عنایت  به مفاد  دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی نظر 
قرار  خواهان  استناد  مورد  که   1390/10/8 مورخ  عادی  نامه   مبایعه  اینکه  به  
گرفته و صحت انتساب آن مصون از تعرض باقیمانده مادام که اقاله یا فسخ و یا 
به حکم  مرجع قانونی ابطال نشده باشد به قوت خود باقی بوده  و حاکم بر روابط 
و عرفی  قراردادی   تکالیف  از جمله  اینکه  به  توجه  با  و  میباشد   ایشان  حقوقی 
منعقدین  قرارداد ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند میباشد و بنا بر قواعد لزوم  و 
صحت متعاملین  مکلفند  تعهداتی را بر اساس اصل حاکمیت  اراده قبول نموده 
اند  را ایفا و اجرا نمایند و با عنایت به اینکه  حسب پاسخ استعالم  وارده از پلیس 
راهور ناجا بشماره 3012-1394/11/28 خودرو مذکور رسما بنام خوانده بوده و 
از  جانب ایشان دلیل و مدرکی بر ایفای تعهد و یا اسقاط آن مبنی بر تنظیم  سند 
و انتقال رسمی آن بنام خریدار ارائه نگردیده است با احراز  رابطه حقوقی طرفین 
و وقوع بیع و اینکه سند رسمی انتقال از تبعات عرفی و قراردادی متعاملین  و از 
آثار و التزامات  ناشی از معامله فیمابین است دعوی مطروحه را محمول بر صحت 
به استناد مواد 219و220و223و225و23 به مراتب فوق  بنا  لهذا  تشخیص داده 

قانون آیین دادرسی  قانون مدنی و مواد 198و303و519  7و362و1257و1301 
مدنی دادگاههای عمومی و انقالب حکم بر الزام خوانده به انتقال  و تنظیم سند 
نامه مذکور  مقرر شده  رسمی خودروی مذکور  بر طبق شرائطی که در مبایعه 
بنظر خواهان بابت اصل خواسته  و پرداخت مبلغ 1/660/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی از حیث قاعده الضرر و تسبیب در حق ایشان صادر و اعالم مینماید رای 
صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ به خوانده در این دادگاه 
قابل واخواهی بوده و پس از آن ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر  خواهی در 

دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد 
110/35481 رئیس شعبه  221 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

حصر وراثت

اقای محمد حسین برنگی  به شماره شناسنامه 1054 مطابق دادخواستی تقدیمی 
به کالسه پرونده 950298/356/95 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان برار برنگی  به شماره شناسنامه 287 در 
آن  الفوت  ورثه حین  و  گفته   زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 94/3/5 

مرحوم منحصر است به
 1- ثمرقند برنگی   ش ش  567متولد 1325 صادره از ساوجبالغ   نسبت به 
متوفی  فرزند 2- لیالبرنگی   ش ش 1630متولد 1329 صادره از تهران  نسبت 

به متوفی  فرزند
 3- ام البنین برنگی  ش ش 795 متولد 1335صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
4-  محمد حسین برنگی   ش ش 1054 متولد 1337صادره از تهران نسبت به 

متوفی  فرزند
5-  ثریا برنگی  ش ش 22030متولد 1337 صادره ازتهران نسبت به متوفی  فرزند
6- محمدرضا برنگی   ش ش 1180متولد 1341 صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
7- سیمین  برنگی   ش ش 47884متولد 1331 صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 361  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/35478   رییس شعبه 356 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران 

آگهی مزایده

اجرائی  پرونده  موجب  میرساندبه  عموم  اطالع  به  بدینوسیله 
رامهرمزعلیه  مرکزی  شعبه  ملت  بانک  کالسه139204017099000164/1له 
سه  بخش  پالک1/1067  بشماره  بابخانه  یک  ششدانگ  زلیخاآقاجری  خانم 
شماره3860- سندرهنی  است،طبق  شده  ثبت  زلیخاآقاجری  خانم  رامهرمزبنام 

دررهن  مبلغ270000000ریال  254رامهرمزدرقبال  90/6/24دفترخانه 
به  رسمی  نظرکارشناس  وطبق  رامهرمزقرارگرفته  مرکزی  شعبه  ملت  بانک 
رامهرمز-انتهای  بنشانی  فوق  وپالک  شده  ارزیابی  مبلغ628916000ریال 
یکبابخانه  فوق  امدادپالک  کمیته  منازل  مهاجرین  غربی خیابان  طالقانی  خیابان 
اعیانی  دارای60مترمربع  201/78مترمربع  مساحت  به  حدود18سال  باقدمت 
دارای انشعابات آب وبرق وگازودارای یک اتاق خواب و آشپزخانه وهال وپذیرایی 
شماال:بطول17/04متربه  باحدوداربعه  فلزی  وپنجره  ودرب  بهداشتی  ولوازم 
جنوبا:بطول16/59متربه  خیابان20متری  شرقا:بطول12متربه  متری  شش  کوچه 
پالک1/1066بخش سه رامهرمزغربا:بطول12متربه پالک باقیمانده یک اصلی،پالک 
فوق ازساعت9الی12روزسه شنبه مورخ 95/4/29درشعبه اجرای ثبت رامهرمزواقع 
رسد.مزایده  می  فروش  به  مزایده  ازطریق  غربی  طالقانی  دررامهرمز-خیابان 
می  نقدافروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  وبه  شروع  ازمبلغ628916000ریال 
شود.الزم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گازاعم ازحق انشعاب 
ویاحق اشتراک ومصرف در صورتی که موردمزایده دارای آنهاباشدونیزبدهی های 
مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم 
وجوه  وجودمازاد،  ونیزدرصورت  است  مزایده  برنده  عهده  باشدبه  یانشده  شده 
پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازادبه برنده مزایده مستردخواهدشدونیم 
رسمی  تعطیل  روزمزایده  گرددضمناچنانچه  می  نقداوصول  مزایده  عشروحق 
بعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرربرگزارخواهدشد. روزاداری  گردد،مزایده 

تاریخ انتشار:95/4/9     شماره م.الف)12/148(    
مسئول واحداجرای اسنادرسمی رامهرمز-امراله شیری

آگهی موضوع ماده3
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
موضوع  اول  شماره139560317001001181-1395/3/4هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
رحمه  آقای  وبالمعارض  مالکانه  اهوازتصرفات  یک  ناحیه  مستقردرواحدثبتی 
ملی  شماره  ازاهوازبه  شناسنامه93صادره  بشماره  فرزندعباس  زاده  غزلی 
درقسمتی  مساحت137/20مترمربع  به  ساختمان  باب  1751836266دریک 
شماره2365کوی  سهام  موضوع  شده  خریداری  ازپالک1559بخش3اهواز 
قولنامه  ارائه  طی  رسمی(که  زرگانی)مالک/مالکین  شنو  آقای  سهمی  شاه  باغات 
عموم  منظوراطالع  لذابه  است  محرزگردیده  یافته  انتقال  متقاضی  به  عادی  های 
نسبت  اشخاص  شوددرصورتیکه  می  روزآگهی  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مراتب 
انتشاراولین  اعتراضی داشته باشندمیتوانندازتاریخ  به صدورسند مالکیت متقاضی 
آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت 
ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضائی تقدیم نمایند. یک ماه 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
دادگاه  متضرربه  ازمراجعه  مانع  صادرخواهدشد.ضمناصدورسندمالکیت  مالکیت 

نخواهدبود.شماره م.الف)5/1076(
تاریخ انتشارنوبت اول:سه شنبه1395/3/25
تاریخ انتشارنوبت دوم:چهارشنبه1395/4/9

اسفندیاری نیا-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز

اگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز و تسلسل اسناد مالکیت سواری ریو مدل 1388 به شماره 
شاسی  شماره  به  و   1073208 موتور  شماره  به  و  72-531ج69  ایران  انتظامی 
از  و  گردیده  مفقود  داوودی  ابراهیم  محمد  نام  به   NAS610022A1174654

درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پیکان به شماره پالک ایران 72- 628ق19 
به شماره شاسی 75539005 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

بهشهر

خالصه آگهي مزایده عمومي
 نوبت اول و دوم

كرج  شهرستان  خیريه  امور  و  اوقاف  اداره 
در نظر دارد دو باب مغازه موقوفه آبرساني 
دهقاني و غیاثي واقع در دهقان ويال و دو باب مغازه موقوفه 
باب مغازه  االنبیاء واقع در حصارك و پنج  دارالشفاء خاتم 
امامزاده محمد- همگي مغازه ها بدون حق  موقوفه امالك 
اجاره  به  كتبي  مزايده  طريق  از  را   - باشند  مي  سرقفلي 
اطالعات  كسب  جهت  میتوانند  متقاضیان  نمايد.  واگذار 
بیشتر و مطالعه آگهي مزايده به اداره اوقاف و امور خیريه 
 454 پالك  شمالي  طالقاني  اله  آيت  بلوار  در  واقع  كرج 
ساعت  تا  را  خود  پیشنهادات  تمايل  صورت  در  و  مراجعه 
14 روز دوشنبه مورخ 1395/04/28 به دبیرخانه تحويل و 

رسید دريافت نمايند.
حسین مهدیان- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج
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راه اندازي دستگاه مکنده سیار واحد گندله سازي
 فوالد مبارکه

بهادری-اصفهان: علي جیالن رئیس تولید واحد گندله سازي  از راه 
اندازي دستگاه مکنده سیار واحد گندله سازي گفت: در راستاي بهبود 
شرایط محیط کار و کاهش زمان آماده سازي تجهیزات واحد گندله 
سازي و با مطالعه واحدهاي مشابه دنیا و بررسي هاي انجام شده اقدام 
به خرید یک دستگاه مکنده سیار با توانKW 300 گردید که از ابتداي 
برداري  بهره  مورد  و  گندله سازي شد  واحد  تحویل  ماه  اردیبهشت 

قرارگرفت. 
سعید داتلي بیگي فورمن نظافت صنعتي واحد گندله سازي نیز در این 
رابطه گفت: باراه اندازي این دستگاه مکنده، جمع آوري ضایعات ریزشي 
سنگ آهن وگندله در زمان کوتاه تر و بدون پراکنش غبار وبانیروي 

انساني کمتري انجام مي گیرد.
وي افزود: یکي از فعالیتهاي تأثیرگذار در شات دان هاي گندله سازي 
آماده نمودن و تخلیه داخل تجهیزات براي انجام  فعالیت هاي تعمیراتي 
است که انجام این فعالیت ها تاکنون با نیروي انساني و به روش سنتي 
و با صرف زمان زیاد انجام مي شد که با بکارگیري این دستگاه عالوه 
برکاهش حجم فعالیتهاي نیروي انساني و بهبود شرایط ایمني، زمان 
آماده سازي تجهیزات براي شات دانها کاهش یافته و از آلودگي محیط 

نیز کاسته خواهد شد.
وي در پایان از همکاري مدیریت ناحیه آهن سازي، رئیس واحدگندله 
سازي، مهندسي کارخانه، امور قراردادها و قراردادهاي خرید ماشین 
آالت و تجهیزات و حمل نقل که در مطالعه، خرید و راهاندازي این 

دستگاه همکاري نموده اند، تشکر و قدرداني نمود.

بازدید نماینده بندرعباس از بیمارستان کودکان 
احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس ، حاجی آباد ، بندر خمیر ، قشم 
و ابوموسی در مجلس شورای اسالمی با حضور در بیمارستان کودکان 

بندرعباس از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید کرد.
های  بخش  در  کودکان  بیمارستان  از  ساعته  دو  بازدید  در  مرادی 
مادران،  استراحت  ویژه  سالن  و  نوزادان  بخش   ،Nicu آنکولوژی، 
همچنین داروخانه تخصصی شماره 2 در ساختمان شماره 3 بیمارستان 
حضور یافت و با پرسنل و پزشکان شاغل در این بخش ها دیدار و 
گفتگو کرد . وی در ادامه بازدید با حضور در اورژانس بیمارستان ، بخش 
بستری اورژانس ، بخش های اطفال 1 ، 2 و 4 ، بخش جراحی، Icu  و 
رادیولوژی به همراه دکتر ناظمی رییس بیمارستان کودکان بندرعباس 
و متخصص کودکان، دکتر مویدی فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال و 
دکتر مولوی فوق تخصص خون و سرطان کودکان به تشریح روند ارائه 

خدمات در این بیمارستان پرداختند.
دکتر ناظمی رییس بیمارستان کودکان بندرعباس در جلسه ای که 
با حضور مسئوالن و پزشکان بیمارستان ، پس از بازدید احمد مرادی 
ابوموسی  و  بندر خمیر، قشم  آباد،  بندرعباس، حاجی  نماینده مردم 
برگزار شد گفت : امیدواریم با کمک نمایندگان مردم در مجلس بتوانیم 

مسائل و مشکالت حوزه درمان را حل نماییم . 

اجرای 3 کیلومتر روکش آسفالت
 در محورهای روستایی فرمهین

وشهرسازی  راه  نمایندگی  رئیس  عصار  امید   
شهرستان فر اهان  با اعالم خبر فوق افزود: با هدف 
ارتقاء وضعیت شبکه راههای روستایی شهرستان 
فراهان در دوماه گذشته ،عملیات روکش آسفالت 
3 کیلومتر از محورهای روستایی این شهرستان )در 

بخش خنجین ( اجرا گردید.
مسئول نمایندگی راه وشهرسازی شهرستان فراهان 
افزود: این دو پروژه  شامل 1600  در این رابطه 
سلیم  خنجین–  محور  در  آسفالت  روکش  متر 
آباد با صرف اعتباری بالغ بر 1300 میلیون ریال 
و همچنین 1400 متر روکش آسفالت در محور 
 1500 بر  بالغ  اعتباری  صرف  با  چاقر  تلخاب- 

میلیون ریال می باشد.
امید عصار درخصوص اهمیت این دو پروژه  بیان 
داشت: با اجرای روکش آسفالت محور خنجین-
سلیم آباد جمعیتی بالغ بر 1081 نفر) در قالب 326 
خانوار ( و همچنین با اجرای روکش آسفالت محور 
تلخاب- چاقر جمعیتی بالغ بر 3800 نفر )درقالب 
1100 خانوار( از نعمت راه روستایی آسفالته بهره 
مند می شوند. گفتنی است طول کل محور محور 
روستایی تلخاب 5،6 کیلومتر می باشد که عملیات 
زیرسازی فاز دوم این پروژه نیز به طول 2 کیلومتر 

تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.

استقرار بیش از یکهزار و 2۰۰ خانوار عشایر 
کوچرو در ییالقات اشنویه

ارومیه- خبرنگار پیام زمان؛ رئیس اداره امور عشایر 
عشایر  خانوار   272 و  یکهزار  استقرار  از  اشنویه 
کوچرو در ییالقات این منطقه طی روزهای اخیر 

خبر داد.
ناصر مامش افزود: کوچ عشایر شهرستان اشنویه و 
سایر شهرستان های همجوار به ییالقات منطقه هر 
ساله از اواخر خرداد ماه آغاز شده و تا اوسط تیرماه 
ادامه پیدا می کند. وی بیان کرد: با استقرار این 
تعداد عشایر کوچرو، افزون بر 131 هزار دام این 
عشایر نیز در مراتع ییالقات این منطقه مستقر شد.
مامش افزود: این شهرستان با حدود 9 هزار نفر 
جمعیت عشایری، ساالنه بیش از 12 هزار تن انواع 

فرآورده های دامی و لبنی تولید می کند.
 92 دارای  اشنویه  شهرستان  کرد:  اضافه  وی 
منطقه ییالقی است که مهمترین آنها کیله شین، 
میرحسن، سام، رندوله، بابوله و کانی شمس الدین 
بوده و هر سال به مدت دو ماه میزبان دام عشایر 

اشنویه و شهرستان های مجاور است. 

خبرخبر

آگهی حصر وراثت
از خرمشهر  نام پدر محمد رضا بشناسنامه 26صادره  آقای محمد صادق مجتهد 
مادرم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  وراثت  گواهی حصر  بخواسته صدور  درخواستی 
مرحوم خانم غنیه موتورچی اصل  بشناسنامه21208صادره از خرمشهر در تاریخ 
1395/4/2در خرمشهر اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز 1-متقاضی محمد 
صادق مجتهد بشناسنامه 26صادره از خرمشهر 2-محمدعلی مجتهد بشناسنامه 
از  2254صادره  بشناسنامه  مجتهد  مریم  خرمشهر3-خانم  از  26119صادره 
از خرمشهر 5-خانم مرضیه  بشناسنامه489صادره  زنجان4-خانم حمیده مجتهد 
غیر.اینک  وال  ندارد  دیگری  ای  خرمشهر.ورثه  از  795صادره  بشناسنامه  مجتهد 
با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 
بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهر وصیت نامه بجزسری ورسمی که بعد از این 

تاریخ    ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.  شماره م الف: )291/(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر- خدایار جلیلیان 

آگهی فقدان
 سند مالکیت

دفتر   83/6/10-3298 شماره  وکالتنامه  طبق  نژاد  حسن  ناصر  خانم  آقای/   
1هشتگرد از حبیب اله حسن نژاد ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
مساحت  به  ساختمان   باب  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم 
شهرستان  ثبتی  حوزه  جزء  اصلی   5 از  فرعی   4184 شماره  به  مربع  2311متر 
ساوجبالغ مورد ثبت 23708 صفحه 499دفتر جلد 208 به نام  نامبرده ثبت و 
صادر و برابر سند رهنی شماره 37947-88/6/16 دفتر 40 کرج در رهن است و به 

علت جابه جایی  درخواست صدور  سند مالکیت المثنی نموده است ،
 لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 

عمل گردد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی فقدان سند
1394/12/1اعالم  23662مورخه  درخواست  طی  احمدی  حمداله  اینکه  به  نظر 
نموده که سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 299985مربوط به ششدانگ 
یکبابخانه مسکونی دارای پالک 4/1617واقع در بخش دو رامهرمز که ذیل ثبت 
و  و سند صادر  ثبت  بیننده  قلی  آقای محمد  نام  به  1838صفحه 305دفتر 11 
74رامهرمز  80/2/19دفترخانه  9569مورخه  خالصه  بموجب  و  گردیده  تسلیم 
به  لذا  گردیده  مفقود  ودراثرجابجایی  گردید  قطعی  انتقال  الیه  مشار  به  تمامت 
دستور تبصره 5اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع یک 
نوبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
انتشارآگهی اعتراض خود را  خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روزاز تاریخ 
به این اداره تسلیم دارد ودرغیراین صورت پس ازسپری شدن مدت قانونی وعدم 
واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. شماره م الف:)12/151(

تاریخ انتشار:1395/4/9
رئیس ثبت اسناد و امالک رامهرمز -شیری

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 32و رای 979  مورخه 95/2/11به تقاضای آقا / خانم علی سبزی  
فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 251/54 متر 
مربع مجزی شده از پالک 11 فرعی3 اصلی واقع در بخش  4 شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای یحیی سبزی دره گرمی 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 2685
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/03/25 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/09

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

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

فاقد سند رسمي
برابرآراء صادره هیات/هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی ناحیه یک اهوازتصرفات مالکانه 
وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله پانزده روزآگهی می شوددرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه 
ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ازاخذرسید،ظرف  وپس  تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض 
است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضائی  مرجع  خودرابه  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت 
صادرخواهدشد.ضمنا صدورسندمالکیت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.

شماره  ازاهوازبه  شناسنامه7106صادره  بشماره  فرزندحبیب  شریفی  علی  آقای 
ملی 1751698025دریک باب ساختمان به مساحت296/50مترمربع درقسمتی 
سهمی  شاه  موضوع  شده  بخش9اهوازخریداری  ازپالک2775/24باقیمانده 
سندانتقال494560- طی  که  میزان41340مترمربع  به  عچرش  چریت  حاج 

یافته)مالک  انتقال  خاص  اهوازسهامی  بقره  شرکت  68/8/9دفترخانه39اهوازبه 
رسمی(که طی ارائه وکالتنامه شماره151904-94/8/26دفترخانه30اهوازوقولنامه 
حمیدشریفی  است.آقای  محرزگردیده  یافته  انتقال  متقاضی  به  عادی  های 
شماره  به  آزادگان  دشت  از  شناسنامه1027صادره  بشماره  فرزندغضبان 
درقسمتی  مساحت136/68مترمربع  به  ساختمان  باب  ملی1989121780دریک 
سهمی  شاه  موضوع  شده  بخش9اهوازخریداری  ازپالک2775/24باقیمانده 
سندانتقال494560- طی  که  میزان41340مترمربع  به  عچرش  چریت  حاج 
68/8/9دفترخانه39اهوازبه شرکت بقره اهوازسهامی خاص انتقال یافته)مالک رسمی(

ارائه وکالتنامه شماره151904-94/8/26دفترخانه30اهوازو قولنامه های  که طی 
عادی به متقاضی انتقال یافته محرزگردیده است.آقای حمیدشریفی فرزندغضبان 
بشماره شناسنامه1027صادره ازدشت آزادگان به شماره ملی1989121780دریک 
باب ساختمان به مساحت 180/54مترمربع درقسمتی ازپالک2775/24باقیمانده 
به  عچرش  چریت  حاج  سهمی  شاه  موضوع  شده  بخش9اهوازخریداری 
سندانتقال494560-68/8/9دفترخانه39اهوازبه  طی  که  میزان41340مترمربع 
شرکت بقره اهوازسهامی خاص انتقال یافته)مالک رسمی(که طی ارائه وکالتنامه 
متقاضی  به  عادی  های  151904-94/8/26دفترخانه30اهوازوقولنامه  شماره 
بشماره  فرزندغضبان  شریفی  حمید  است.آقای  محرزگردیده  یافته  انتقال 
دریک  ملی1989121780  شماره  به  آزادگان  ازدشت  شناسنامه1027صادره 
ازپالک2775/24باقیمانده  درقسمتی  به مساحت499/25مترمربع  باب ساختمان 
به  عچرش  چریت  حاج  سهمی  شاه  موضوع  شده  خریداری  بخش9اهواز 
494560-68/8/9دفترخانه39اهوازبه  سندانتقال  طی  که  میزان41340مترمربع 
شرکت بقره اهوازسهامی خاص انتقال یافته)مالک رسمی(که طی ارائه وکالتنامه 
شماره151904-94/8/26دفترخانه30اهوازوقولنامه های عادی به متقاضی انتقال 

یافته محرزگردیده است.شماره م.الف)5/1139(
تاریخ انتشارنوبت اول:سه شنبه95/3/25
تاریخ انتشارنوبت دوم:چهارشنبه95/4/9

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز-اسفندیاری نیا

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
فاقدسندرسمی برابررای 3001600-1395-95/2/17    1-تصرفات آقای مهدی زرگانی 
اهوازکدملی1753835933نسبت  1615صادره  شناسنامه  شماره  فرزندمنصوربه 
ششدانگ  درقسمتی  مساحت31/81مترمربع  به  ساختمان  یکباب  به 
منوچهرآذرپورمنجربصدوررای  ازمالکیت  دواهوازخروجی  پالک3و1839/2بخش 
پانزده روزجهت اطالع  به فاصله  لذابرابرماده3قانون مزبورمراتب دردونوبت  گردیده 
عموم آگهی می گرددتا هرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض 
داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقیما به 
اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایند ومعترض مکلف 
است ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم و 
گواهی تقدیم دادخواست اخذوبه اداره ثبت محل تحویل نمایندبدیهی است درصورت 
بصدورسندمالکیت  اقدام  برابرمقررات  ثبت  درموعدمقرراداره  اعتراض  وصول  عدم 

خواهدنمود.   شماره م.الف)5/1260(
تاریخ انتشارنوبت اول:1395/3/25 تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/4/9

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز-قادریان

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
 1394/12/04 مورخه  شماره   139460331011005095 شماره  راي  برابر 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند 
بشناسنامه شماره 1125 صادره  آبادي  دولت  متقاضي عشرت حاجي  بالمعارض 
احداثي در آن  بناي  با  اعیاني یک قطعه زمین  بهلول ششدانگ  فرزند  اردبیل  از 
به مساحت  521/53 مترمربع قسمتي از پالک 48 فرعي از 144 اصلي واقع در 
البرز با خریداري از بهلول حاجي دولت آبادي و با مالکیت ابراهیم کمال زارع باشد. 
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 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود  انتشار  تاریخ  از  مي توانند 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 41903 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/3/24  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/04/09 

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

فاقد سند رسمي
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    139460313010005350 شماره  راي  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای ابراهیم عثمانی 
فرزند رسول بشماره شناسنامه 295 صادره از سقز در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 163/40 مترمربع پالک 3922 فرعی از 131-  اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک  باقیمانده131- اصلي واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خریداري 
آقایان علی و خضر هر دو حاجی پور محرز گردیده است.لذا به  از مالک رسمي 
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 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 .
محمود خضرزاده-رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/03/25  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/04/09

آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  بشرح  دارای شناسنامه شماره 7982  مهدی کحکلو  آقای 
57/950387  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فخرالدین کحکلو بشناسنامه 6 در تاریخ 95/2/29 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
1-حسن کحکلو ش.ش 206 فرزند میرزا محمود نسبت پدر

2-نجیبه سلیمی شیخ تیمور ش.ش 1 فرزند محمدعلی نسبت همسر 
3-کریم کحکلو ش.ش 1 فرزند فخر الدین نسبت فرزند 

4- رحیم کحکلو ش.ش 646 فرزند فخر الدین نسبت فرزند 
5- مهدی کحکلو ش.ش 7982 فرزند فخر الدین نسبت فرزند 

6- ایرج کحکلو ش.ش 2880 فرزند فخر الدین نسبت فرزند 
7- مریم کحکلو ش.ش 3400 فرزند فخر الدین نسبت فرزند 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

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

فاقد سند رسمي
تکلیف  تعیین  قانون  از هیات موضوع  به شماره 459-95/3/22 صادره  آراء  برابر 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
لذا  است،  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ماکو  شهرستان 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ماکو تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( منصور حسین زاده صوفعلی به شماره 654 کدملی 2851273515 صادره از 
سلماس فرزند الهویردی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/10 متر مربع 
قسمتی از پالک 1527- اصلی)6- اصلی قدیم شهری( واقع در استان آذربایجان 
غربی از شهرستان ماکو از بخش سه خوی به پرونده کالسه 12 سال 1395 و از 

مورد مالکیت حاج محمد ولی محبعلی زاده
 عباسپور -رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان ماکو 

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/8
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/30

اگهي ابالغ
به  حسیني  مجتبي  سید  خوانده  بطرفیت  دادخواستي  میرزائي  کمیل  خواهان   
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسي 
به شعبه  نموده که جهت رسیدگي  تهران  دادگاه هاي عمومي شهرستان  تقدیم 
خیابان  تهران  در  واقع  تهران  بهشتي  شهید  قضائي  مجتمع  عمومي  دادگاه   25
شهید سپهبد قرني  تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضائي شهید بهشتي ارجاع و به 
کالسه 9509980228500081ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 1395/05/13 
و ساعت 10:00 تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار اگهي 
مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي  و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
110/36325 منشي دادگاه حقوقي شعبه 25 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایي شهید 

بهشتي تهران-محمود ابدي

اگهي ابالغ 
خواهان سید رضا صدر الکاظمي دادخواستي بطرفیت خوانده غالمحسین عطایي و 
پیام ماکوئي و عباس رضایي مهابادي و اکبر ذاکري و بهاء الدین جماعتي و مهرداد 
آقاجاني و میثم جعفرزاده و جواد ماکوئي به خواسته الزام به تنظیم سند رسمي 
اجاره غیر منقول و مطالبه خسارت دادرسي  تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان 
تهران نموده که جهت رسیدگي به شعبه 25 دادگاه عمومي مجتمع قضائي شهید 
خیابان سمیه  تقاطع  قرني   سپهبد  خیابان شهید  تهران  در  واقع  تهران  بهشتي 
ثبت  به کالسه 9509980228500070  و  ارجاع  بهشتي  قضائي شهید  مجتمع 
گردیده که وقت رسیدگي آن 1395/05/13 و ساعت 09:00 تعیین شده است 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
ایین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار اگیه مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي  
و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
110/36324 منشي دادگاه حقوقي شعبه 25 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایي شهید 
بهشتي تهران-محمود ابدي

اگهي ابالغ 
خواهان سید علي سلیماني دادخواستي بطرفیت خواندگان 1- علي محمدي کیا 
و 2- مجتبي حاجي احمدي و3- مجتبي حاجي احمدي و 4- مهرداد محمدي 
کیا به خواسته ابطال عملیات اجرایي و الزام به تنظیم سند رسمي ملک   تقدیم 
جهت  که  نموده  ري  شهرستان  کهریزک  بخش  شهرستان  عمومي  هاي  دادگاه 
رسیدگي به شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي بخش کهریزک  ارجاع و به کالسه 
و   1395/06/24 آن  رسیدگي  وقت  که  گردیده  ثبت    9509982295300125
ساعت 12:00 تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشاراگهي 
مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي  و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
110/36321 مدیر دفتر دادگاه بخش شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي بخش کهریزک- 

سید مصطفي موسوي

اگهي ابالغ 
خواهان شهین جربذه دادخواستي بطرفیت خوانده فرشته بیات و امیر حسین عاطفه 
به خواسته الزام به تنظیم سند رسمي ملک  تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان 
بخش کهریزک شهرستان ري نموده که جهت رسیدگي به شعبه 3 دادگاه عمومي 
حقوقي بخش کهریزک  ارجاع و به کالسه 9509982295300128ثبت گردیده 
بعلت  است  شده  تعیین   11:00 ساعت  و   1395/06/27 آن  رسیدگي  وقت  که 
مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشارآگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي  
و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
110/36323 مدیر دفتر دادگاه بخش شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي بخش کهریزک- 
سید مصطفي موسوي

روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
آبشیرینکن جدید در  از ساخت 11  هرمزگان 
 100 از  بیش  کم آبی  رفع  و  هرمزگان  استان 

روستای این استان تا پایان سال 96 خبر داد.
عبدالحمید حمزه پور در نشست مطبوعاتی به 
از  یکی  کرد:  بیان  هفته صرفه جویی  مناسبت 
عمده مشکالت بخش روستایی کمبود آب در 
برخی از مناطق استان است که تمام تالش خود 
را برای رفع این مشکالت با استفاده از بخش 

خصوصی به کار بسته ایم.
1000میلیارد  جاری  سال  در  داد:  ادامه  وی 
ملی  توسعه  صندوق  محل  از  اعتبار  ریال 
هرمزگان  استان  به  آب  مشکل  حل  جهت 
قالب  در  35مجتمع  که  تخصیص یافته  
آب رسانی به 600 روستا با جمعیت 386 هزار 

نفر احداث می شود.
اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
استان هرمزگان از استان های خشک و کم آب 
کشور محسوب می شود اذعان داشت: در حال 
هرمزگان  استان  روستای   200 حدود  حاضر 

توسط تانکرها آب رسانی می شوند که با احداث 
و راه اندازی آبشیرینکن ها و استفاده از فّناوری 
شیرین سازی آب دریاها بسیاری از این روستاها 

مشکلشان برطرف می شود.
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
هرمزگان اظهار کرد: در حال حاضر 18 سایت 

آب شیرینکن با ظرفیت تولید 28هزار مترمکعب 
آب در شبانه روز برای 200 روستا با جمعیت 45 

هزار نفر آب تأمین می شود.
اختصاص  با  کرد:  تصریح  ادامه  در  پور  حمزه 
بسیاری  ملی  توسعه  صندوق  محل  از  بودجه 
کارکرده اند  به  شروع  مانده  راکد  پروژه های  از 

به  برای رسیدن  استان هرمزگان  اما همچنان 
پایدار آبی 5000 میلیارد ریال کمبود  منطقه 
منظور  این  به  رسیدن  برای  که  دارد  اعتبار 

همراهی نمایندگان استان الزم است.
استان  در  سالیانه  بارندگی  متوسط  افزود:  وی 
بیشترین  است  میلی متر   180 هرمزگان 
و  رودان  میناب،  شهرستان های  در  بارندگی ها 
بندرعباس است. این در حالی است که متوسط 

بارندگی در ایران 230 میلی متر است.
این مقام مسئول بابیان اینکه ایران در بخش 
از  آب  ازاین رو  دارد،  قرار  دنیا  نیمه خشک 
برخوردار  استان  و  کشور  در  خاصی  جایگاه 
است بیان کرد: مصرف آب در کشورهای دنیا 
بوده  میلی متر   142 روز  در  نفر  هر  ازای  به 
میلی متر   256 مصرف  میانگین  ایران  در  که 
بارندگی،  عدم  هرمزگان  در  همچنین  است 
افزایش  آب،  کیفیت  کاهش  خشک سالی، 
بی رویه  برداشت های  آب،  مصرف  و  جمعیت 
آب از سفرهای زیرزمینی به عنوان چالش های 

بنیادی آب در استان است.

رفع کم آبی 100 روستای هرمزگان با 11 آب شیرین کن

مدیرکل بهزیستي چهارمحال و بختیاري در جمع 
نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای 
اسالمی، فرماندار و مسئولین شهرستان در مراسم 
بروجن   نوجوان شهرستان  و  کودک  خانه  افطاري 
گفت: موسسات خیریه سرمایه هاي معنوي جامعه 
به شمار مي روند و باید در راستاي تقویت حضور 
خیرخواهانه  و  عام المنفعه  برنامه هاي  در  آنها 

کوشش کنیم.
به  بهزیستي  سازمان  داشت:  اظهار  میرزایی  محمد 
تنهایي و بدون مشارکت و همکاري خیرین توانایي 

پاسخگویي به جامعه زیرپوشش خود را ندارد. 
وي با بیان اینکه بهزیستي در کنار خیران و موسسات 
افزود: موسسات  خیریه است که شخصیت مي یابد، 
خیریه و افراد حقیقي همکاري و مشارکت خوبي در 
پاسخگویي به جامعه هدف بهزیستي دارند و در سطح 

شهرستان هاي استان نیز فعالیت خوبی دارند.
میرزایی ادامه داد: بسیاري از خانواده هاي معلوالن توان 
مالي چنداني براي درمان فرزندان معلول خود ندارند 
و موسسات خیریه در این راستا مي توانند براي تامین 

نیازمندي هاي آنها نقش مهمي را ایفا کنند. 

وي اضافه کرد: ترویج فرهنگ نوع دوستي و خیرخواهانه 
براي کمک به محرومان مستلزم به کارگیري روش 
مالي  بیشتر کمک هاي  براي جذب  به چهره  چهره 
خیرین است و موسسات خیریه مي توانند با به کارگیري 
روش ها و شیوه هاي جدید مقدمات همکاري افراد خیر 

بیشتري در این زمینه را فراهم کنند. 
مدیر کل بهزیستی اعتبارات سازمان بهزیستي را براي 
انجام مأموریت ها  پاسخ به مطالبات جامعه هدف و 
ناکافي دانست و افزود: به عنوان نمونه براساس قانون 
باید به افراد زیر پوشش ماهانه معادل 40 درصد از 
مستمري  کار  شورایعالي  مصوب  دستمزد  و  حقوق 
پرداخت شود، در حالي که این رقم با وجود افزایش 
پاسخگوي  و  است  ناکافی  هنوز  اعتبارات  چشمگیر 
و  معیشت  تأمین  براي  هدف  جامعه  اولیه  نیازهاي 

هزینه هاي درماني و دارویي نیست. 
در  بروجن  شهرستان  مردم  نماینده  ربیعی،  دکتر 
مجلس شورای اسالمی نیز با مهم برشمردن فعالیتهای 
بهزیستی خاطر نشان کرد: تمام تالش ما و  مسئوالن 
این است که بتوانیم لبخند شادی را برلبان اقشار آسیب 

دیده جامعه بنشانیم.

موسسات خیریه سرمایه هاي معنوي جامعه 

کشف  از  البرز  استان  انتظامي  فرمانده 
یک  تانکر  از  حشیش  کیلوگرم   161

تریلي در »گرمدره« کرج خبر داد. 
اعالم  با  صالح«  »کامراني  سردار 
اقدامات  راستاي  در  گفت:  خبر  این 
و  اطالعات  اداره  ماموران  اطالعاتي 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  عملیات 
اقدام  فردي  شد  مشخص  البرز،  استان 
استان  از  مخدر  مواد  انتقال  و  تهیه  به 
هاي شرقي به استان البرز و تهران مي 

کند. 
اقدامات  تشدید  با  داد:  ادامه  وي، 
تازگي  به  وي  شد،  مشخص  اطالعاتي 
تهیه  مخدر  مواد  توجهي  قابل  مقدار 
استان  به  آن  انتقال  صدد  در  و  کرده 

هاي البرز و تهران است. 
بالفاصله  گفت:  صالح،  کامراني  سردار 
بررسي موضوع به صورت ویژه در دستور 
عملیات  و  اطالعات  اداره  ماموران  کار 

قرار  استان  با مواد مخدر  پلیس مبارزه 
گرفت و سه تیم عملیاتي در محورهاي 

ورودي کرج مستقر شدند. 
این مقام انتظامي، تصریح کرد: ماموران 
پس از چندین ساعت کنترل خودروهاي 
با  که  تریلر  دستگاه  یک  عبوري، 
مشخصات اعالمي مطابقت داشت را در 

محدوده گرمدره کرج، مشاهده کردند. 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
بالفاصله  ماموران  گفت:  البرز،  استان 
کردند  متوقف  را  مذکور  تریلر  خودرو 
خودرو،  تانکر  داخل  از  بازرسي  در  و 
مواد  161کیلوگرم  وزن  به  160بسته 
مخدر حشیش را با لفافه کشف کردند. 
پلیس  ماموران  تالش  با  است،  گفتني 
مبارزه موادمخدر استان در 48 ساعت 
مخدر  انواع  کیلوگرم   589 گذشته، 
کشف  مرفین  و  تریاک حشیش  شامل 

شد.

کشف 161 کیلو حشیش از تانکر یک تریلي در کرج 
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 915/92و رای شماره 21231 مورخه 94/12/11 به تقاضای آقای 
صحبت اله خورشیدوند فرزند عین علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
واقع در بخش   از پالک -  فرعی  42اصلی  مساحت203 متر مربع مجزی شده 
دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای رضا داودی 
تعیین  قانون  ماده 3  اجرای  در  مراتب  انشاء گردیده  و  تائید  و  بهاروند رسیدگی 
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 2694
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/3/25 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/4/9

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
محمد  آقای  تقاضای  95/2/1به  567مورخه  شماره  رای  669و  کالسه  1-پرونده 
امیری  فرزند علی کرم نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 358/91 
متر مربع مجزی شده از پالک 1فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای محمد حسن جعفری الجزایری  
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 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 2715
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/25

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/09
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  94/12/27به  22930مورخه  شماره  رای  و   274 کالسه  پرونده 
به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  بک  میرزا  فرزند  سپهوندی   میرولی 
مساحت 79/95متر مربع مجزی شده از پالک - فرعی  42اصلی واقع در بخش2  
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای اسدخان بهاروند 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 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 2695
تاریخ انتشارنوبت اول :1395/3/25 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/4/9

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 5393/91و رای شماره 16992مورخه 94/10/2 به تقاضای آقای 
به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  عسگر  علی  فرزند  دریکوند  باقر  محمد 
مساحت184/51متر مربع مجزی شده از پالک - فرعی  38 اصلی واقع در بخش 
رحیم  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان  دو 
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 
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 2714
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/25

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/09
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  به  پرونده کالسه 5496/91و رای شماره 15528 مورخه 94/9/3 
علی رضا شفیع پور علی آباد فرزند یارولی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 111/44متر مربع مجزی شده از پالک 2 اصلی باقیمانده واقع در بخش 
/ خانم  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  چهار شهرستان خرم 
صوفی پیرداده بیرانوند 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 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 2687
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/4/9

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  به  رای شماره 1022703مورخه 94/12/25  و   38 پرونده کالسه 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  امیری   حسین 
119/45 متر مربع مجزی شده از پالک 13 از فرعی  3اصلی واقع در بخش چهار 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای میران همه وند  
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 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 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 2684
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/4/9
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای محرم  تقاضای  رای شماره 1100مورخه  95/2/13  پرونده کالسه 4046و 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  صیدرضا  فرزند  مقدم  نظری 
بخش 2شهرستان  در  واقع  اصلی  –فرعی 37  از پالک  89/49مربع مجزی شده 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای تقی میردریکوند رسیدگی 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین 
انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
اعتراض  الصاق به مدت دو ماه  تاریخ  از  اولین آگهی و در روستاها  تاریخ نشر  از 
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 2686
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/3/25

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/09
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 237و رای شماره 22739مورخه 94/12/26به تقاضای آقای قاسم 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  به ششدانگ  نسبت  درویش  فرزند  بادیه   حسینی 
واقع در بخش  اصلی  از پالک 23 فرعی 2091  128/30 متر مربع مجزی شده 
یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای محمد میرزا 
تعیین  قانون  اجرای ماده 3  انشاء گردیده مراتب در  و  تائید  و  والیزاده رسیدگی 
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 2688
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/4/9 

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

آغاز رقابت ایران-عربستان
 در بازار پتروشیمی اروپا

صادرات  آفریقایی  بازارهای  توسعه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک 
پتروشیمی ایران، گفت: رقابت جدیدی بین صنایع پتروشیمی ایران و 

سابیک عربستان در بازارهای اروپایی آغاز شده است. 
پتروشیمی  محصوالت  صادرات  جهش  به  اشاره  با  کریمائی  فریبرز 
محصوالت  صادرات  سهم  گفت:  آفریقایی،  کشورهای  به  ایران 
از  آفریقایی  به کشورهای  ایران  پلیمری  فرآورده های  و  پتروشیمی 

یک به 8.5 درصد تا پایان سال 94 افزایش یافته است.
در  اینکه  اعالم  با  پتروشیمی  صنعت  کارفرمایی  انجمن  مقام  قائم 
مصر  و  الجزایر  جنوبی،  آفریقای  همچون  کشورهایی  فعلی  شرایط 
ساختار اقتصادی نسبتا مطمئنی برای واردات محصوالت پتروشیمی 
صادرات  تاکنون  گذشته  سال  دو  طول  در  کرد:  تصریح  دارند، 
محصوالت پتروشیمیایی عمدتا به این کشورها بوده، ضمن آنکه کنیا 

هم به جمع مشتریات پتروشیمی ایران در قاره سیاه پیوسته است.
مدیریت  یک  کارگیری  به  ضرورت  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
یکپارچه و منسجم برای صادرات محصوالت پتروشیمی به کشورهای 
به  پتروشیمی  صادرات  افزایش  با  همزمان  داشت:  اظهار  آفریقایی، 
گسترده  صادرات  سرگیری  از  تحریم ها  لغو  با  آفریقایی،  کشورهای 
قرار  کار  در دستور  اروپا هم  اتحادیه  به کشورهای عضو  محصوالت 

گرفته است.
وی با اشاره به کاهش سهم کشورهای اروپایی از حدود 12.5 درصد 
پیش از تحریم ها به کمتر از نیم درصد تا پایان سال گذشته، تاکید 
کرد: گرفتن مجدد سهمی از بازار پتروشیمی اروپا کار ساده ای نیست 
و قطعا مسائلی که موجب شد بازار را از دست دهیم باید برطرف شود 

تا بعد از چند سال به همان نقطه برسیم.
به  پتروشیمی  صادرات  افزایش  منظور  به  اینکه  بیان  با  کریمایی 
باید تحریم ها و محدودیت های مالی، بیمه ای، کشتیرانی  باید  اروپا 
فعلی  شرایط  در  کرد:  تبیین  شود،  لغو  کامل  طور  به  لجستیکی  و 
واردات  برای  درخواست هایی  اتریش  و  آلمان  ایتالیا،  از  شرکت هایی 
محصول پتروشیمی و پلیمری از ایران داشته اند اما اجرا و عملیاتی 

شدن آن به زمان بیشتري نیاز دارد.
این مقام مسئول در پایان با اشاره به وجود رقبایی همچون سابیک 
عربستان سعودی و قطر برای تصاحب سهم از دست رفته صادرات 
پتروشیمی ایران در اروپا، خاطرنشان کرد: در صورت لغو تحریم ها در 
مدت زمان 1.5 تا 2 سال امکان بازپس گیری سهم از دست رفته در 

این بازار استراتژیک وجود دارد.

ظرفیت تولید برق ایران افزایش یافت

با بهره برداری از یک واحد جدید نیروگاهی، ظرفیت تولید برق ایران 
جهش  احتمال  و  تابستان  فصل  به  ورود  با  همزمان  یافت.  افزایش 
مصرف برق ایران در هفته های پیش روی، یک واحد جدید نیروگاهی 

در مدار بهره برداری قرار گرفت.
بر این اساس واحد دوم بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان با 
تا  برق کشور شد  سراسری  مدار شبکه  وارد  مگاوات،  ظرفیت 166 
شکاف سه هزار مگاواتی بین تولید و مصرف برق در روزهای پیک 
برنامه ریزي زمان بندی تعریف  تابستانی کمتر شود.براساس  مصرف 
شده پیش بینی می شود واحد بخار این نیروگاه سیکل ترکیبی هم با 
ظرفیت 160 مگاوات تا سال آینده وارد مدار برق کشور شود که در 
این صورت ظرفیت کل این نیروگاه به 492 مگاوات افزایش می یابد.

این نیروگاه در راستاي توسعه تولید برق در جنوب کشور در قالب 
یورویی  بر 290 میلیون  بالغ  با سرمایه گذاری  و   BOO طرح هاي 
اندازی شده  راه  و  توسط متخصصان داخلی طراحی، ساخت، نصب 

است.

افزایش 5۰ درصدی واردات 
نفت اسار اویل هند از ایران

 در می 2۰16 

شرکت اسار اویل هند در ماه می در مقایسه با یک 
سال قبل حدود 50 درصد نفت بیشتر از ایران وارد 
کرده است. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، بر 
اساس آمارهای ورود و خروج تانکری که از منابع 
تجاری و موسسه تامسون رویترز به دست آمده، 
شرکت اسار اویل، مشتری هندی مهم نفت ایران 
در ماه می در مقایسه با یک سال قبل 49.7 درصد 

نفت بیشتر از این کشور وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، شرکت اسار در ماه گذشته 
میالدی روزانه 187 هزار و 300 بشکه نفت خام 
از ایران وارد کرد که حدود 4.6 درصد نسبت به ماه 

آوریل افزایش داشت.
بر اساس آمارها، واردات نفت اسار اویل از ایران در 5 
ماهه نخست سال 2016 به طور متوسط  به حدود 
149 هزار بشکه در روز رسید در حالی که این رقم 
یک سال قبل 76 هزار بشکه بود. سال قبل این 
شرکت پاالیشگاهی خصوصی تحت فشار تحریم 
های غرب ناگزیر از کاهش واردات نفت از ایران شده 
بود.سهم ایران از واردات نفت شرکت اسار اویل در 
بازه زمانی ژانویه تا می از حدود 23 درصد مدت 

مشابه سال گذشته به 41 درصد رسید.

قیمت نفت افزایش یافت 

در حالی که اعتصاب برنامه ریزی شده در بخش 
انرژی نروژ احتمال کاهش تولید نفت بزرگترین 
تولید کننده غرب اروپا را مطرح ساخته، قیمت نفت 
در معامالت اولیه روز سه شنبه در بازار آسیا افزایش 
یافت، اما اثرات رفراندوم خروج انگلیس از اتحادیه 

اروپا همچنان به بازار سایه افکنده است.
حدود 755 کارگر نروژی در 7 میدان نفت و گاز 
این کشور قرار است از روز شنبه دست به اعتصاب 
بزنند و اگر تا قبل از ضرب االجل تعیین شده تا 
مقامات  با  نتوانند  معترض  کارگران  جمعه  روز 
تولید  احتماال  برسند،  توافق  به  این کشور  نفتی 
نفت این کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.دور 
دولتی  میانجی  یک  میزبانی  به  مذاکرات  نهایی 
روزهای 30 ژوئن و اول جوالی انجام خواهد شد 
تا جلوی بروز اختالل در صنعت انرژی نروژ گرفته 
شود.میادینی که کارگران آنها تهدید به اعتصاب 
کرده اند، 18 درصد از تولید نفت و اندکی بیش 
تشکیل  را  نروژ  طبیعی  گاز  تولید  درصد   از 17 
می دهند.بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه 
نفت برنت دیروز با 42 سنت افزایش به 47 دالر و 
58 سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز با 35 

سنت افزایش به 49 دالر و 68 سنت رسید.
اما این افزایش قیمت ها پس از آن اتفاق می افتد 
که قیمت نفت در جلسه قبلی به دلیل افزایش 
ارزش دالر به پایین ترین رقم 7 هفته گذشته رسید. 
برای  نفت  شود  می  موجب  دالر  ارزش  افزایش 
دارندگان سایر ارزها گرانتر شود و این موجب آسیب 

دیدن تقاضا می شود. 

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

اندونزی،  انرژی  وزارت  ارشد  مقام  اعالم  بنابر 
شرکت دولتی انرژی پرتامینا قرار است توافقی 
را برای خرید سهام نفت و گاز ایران با کشورمان 

طی هفته آینده امضا کند.
تاسیسات  رویترز،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
سال  چند  که  آن  از  پس  ایران  گاز  و  نفت 
سرگذاشته  پشت  را  ملل  سازمان  تحریم های 
رفع  با  است.  درآمده  رکود  حالت  به  است 
تحریم ها در ماه ژانویه نیاز به سرمایه گذاری در 

این بخش از بازار ایران بیش تر حس می شود.
این توافق نخستین سرمایه گذاری اندونزی در 

بخش نفت و گاز ایران خواهد بود.
شرکت پرتامینا ماه گذشته توافق دیگری را با 
از  تن  هزار  آن 600  بنابر  که  کرد  امضا  ایران 

نفت  ملی  از شرکت  را  نیازش  مورد  نفت خام 
ایران خریداری کرد.

ویراتماجا پوجا، رییس بخش نفت و گاز وزارت 
با  دولت ها  گفت:  باره  این  در  اندونزی  انرژی 
یکدیگر به توافق رسیده اند و هم اکنون به دنبال 

توافق شرکت ها هستیم.
ماه  اتمام  از  قرار است پیش  تاکید کرد که  او 

رمضان )5 ژوالی( این توافق رسمی شود.
باره  این  در  اظهارنظر  از  البته  پرتامینا  شرکت 
 135 نوامبر  ماه  در  کرد.  خودداری  رویترز  به 
و   BP توتال؛  مثل  انرژی  حوزه  فعال  شرکت 
شرکت  تهران  کنفرانس  در  اسپانیا  رسپول 
کردند تا در مورد جزییات قراردادهای نفتی با 

ایران مطلع شوند.

اندونزی به دنبال توافق نامه انرژی با ایران

  نماینده ویژه وزیر نفت در صادرات کاال و خدمات 
فنی و مهندسی از نهایی شدن 2 میلیارد و 500 
میلیون دالر توافقنامه میان ایران و ترکمنستان 
 150 از  بیش  اکنون  هم  گفت:  و  داد  خبر 
شرکت ایرانی در بازار ترکمنستان فعال هستند.   
براساس که  این  به  اشاره  با  امانپور   محمدتقی 

 برنامه های تعریف شده، ایران طی 10 سال آینده 
حدود 30 میلیارد دالر گاز از ترکمنستان وارد و 
و  فنی  خدمات  و  کاال  دالر  میلیارد  معادل 30 
مهندسی به این کشور صادر می کند، یادآور شد: 
این برنامه از جمله سیاستهای دولت در زمینه 
همکاری با ترکمنستان به شمار می آید که درباره 
آن در سفر رئیس جمهوری ایران به ترکمنستان در 
سال 93 مذاکره شده است.وی درباره این که چه 
میزان از 30 میلیارد دالر تا کنون عملیاتی شده 
است، تصریح کرد: از زمان امضای این توافقنامه در 
اسفندماه 93 تا کنون، 2 میلیارد و 500 میلیون 
دالر از پروژهها، مذاکره نهایی شده و یک میلیارد 
و 200 میلیون دالر انواع قرارداد بسته شده است.

به گفته مشاوروزیر نفت، وزارت نفت تا کنون 600 
میلیون دالر برای صادرات کاال و خدمات فنی و 
مهندسی به شرکتهای ایرانی پرداخت کرده است.

نماینده ویژه وزیر نفت در صادرات کاال و خدمات 
فنی و مهندسی در این باره که چند شرکت ایرانی 

هم اکنون در ترکمنستان فعال هستند، تصریح 
کرد: بیش از 150 شرکت ایرانی در بازار ترکمنستان 
هستند که این شرکتها یا در حال اجرای پروژه 
هستند یا در حال بررسی شرایط هستند.همکاری 
ایران و ترکمنستان به سالهای دور بر می گردد یعنی 
پس از آن که ترکمنستان درآبانماه1371هجری 
شمسی مستقل شد، جمهوری اسالمی ایران جزء 
اولین کشورهایی بود که این کشور را به رسمیت 
شناخت و در دیماه1370 در عشق آباد، پایتخت 
کرد.این  سفارت  تاسیس  به  اقدام  ترکمنستان 
نمایندگی سیاسی برای مدتی در سطح کاردار بود و 
در اردیبهشت 1371 به سطح سفیر ارتقا یافت واین 

آغازمناسبات بین دو کشور بود.
اگرچه روابط گازی 2 کشور اواسط زمستان سال 
1386 به سردی گرایید، اما با توجه به تاکید دکتر 
حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم بر گسترش 
همکاری با کشورهای همسایه و ترکمنستان و 
سفر به این کشور در اسفندماه 93 و امضای 19 
سند همکاری روابط دو کشور به گرمای سابقش 
بردی محمداف،  قربانقلی  سفرآذرماه  بازگشت،  
ایران و حضور  به  ترکمنستان  رئیس جمهوری 
در نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز )جی یی سی اف( نشان از عزم 2 کشور برای 

گسترش روابط دارد.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس با اشاره به رشد خیره کننده صادرات از 
این منطقه در سه ماه نخست امسال در مقایسه 
با مدت مشابه پارسال، گفت: طی دوره مورد 
بررسی صادرات میعانات گازی از گمرک منطقه 
ویژه پارس 107 درصد افزایش را نشان می دهد. 
  مهدی یوسفی با بیان این که در سه ماه نخست 
امسال صادرات میعانات گازی از لحاظ وزن 107 
درصد و به حیث ارزش 57 درصد افزایش یافته 
است، اظهارکرد: بر اساس آمار گمرک منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس طی این مدت  چهار 
میلیون و 178 هزار و 200 تن میعانات گازی به 
ارزش یک میلیارد و 687 میلیون و 456 هزار 

و 415 دالر به خارج از کشور صادر شده است.
به گزارش شانا، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه 
در  که  این  به  اشاره  با  پارس  انرژی  اقتصادی 
امسال 4 میلیون و 140 هزار و 47 تن  بهار 
کاالهای غیرنفتی  به ارزش 2 میلیارد و 667 
از  به خارج  و 469 دالر  و 339 هزار  میلیون 
کشور صادر شده است، گفت: طی دوره مورد 
از نظر  نیز  بررسی صادرات کاالهای غیرنفتی 
وزن و ارزش به ترتیب 13 و 20 درصد رشد 

را نشان می دهد.
غیرنفتی  کاالهای  صادرات  مجموع  یوسفی 

امسال  نخست  ماهه  در سه  گازی  میعانات  و 
را 8 میلیون و 318 هزار و 247 تن عنوان و 
تصریح کرد: مجموع ارزش محصوالت صادراتی 
از گمرک منطقه ویژه پارس 4 میلیارد و 354 
میلیون و 795 هزار و 884 دالر است که درصد 
امسال  بهار  در  صادراتی  محصوالت  تغییرات 
و  وزن  نظر  از  پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت 
ارزش به ترتیب 47 و 32 درصد  رشد را نشان 

می دهد.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس آمار صادرات محصوالت تولیدی منطقه 
را در خردادماه امسال 2 میلیون و 916 هزار و 
835 تن به ارزش یک میلیارد و 853 میلیون و 
274 هزار و 649 دالر عنوان کرد و افزود: این 
میزان صادرات در خردادماه امسال نیز از لحاظ 
وزن و ارزش به ترتیب 90 و 131 درصد رشد 

را نشان می دهد.
وی با اشاره به پهلوگیری 290 فروند کشتی 
نفتکش و  فله بر در بنادر منطقه ویژه اقتصادی 
به  امسال  نخست  ماهه  سه  در  پارس  انرژی 
منظور بارگیری میعانات گازی و کاالهای غیر 
و 440  هزار  این مدت 22  گفت: طی  نفتی، 
کانتینر از محصوالت تولیدی منطقه  به خارج از 

کشور صادر شده است.

فعالیت بیش از 150 شرکت ایرانی در ترکمنستان

  توافقنامه 2.5 میلیارد دالری ایران با ترکمنستان نهایی شد
رشد صادرات کاال از منطقه ویژه پارس در سه ماه امسال

صادرات میعانات گازی 1۰7 درصد افزایش یافت
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مفقودی
شماره  مزدابه  خودروسواری  مالک  میناامیرسلیمانی  خانم  اینجانب 
موتور11000150وشماره  شماره  995ق44ایران77با  شهربانی 
شاسی21c43820مدل89به رنگ سفیدروغنی اعالم میداردبه علت فقدان 
سندکمپانی تقاضای صدورالمثنی سندمزکررانموده ام لذاچنانچه شخصی 
حقیقی یاحقوقی ادعایی در مورد خودرومذکررادارندظرف مدت10روزازتاریخ 
انتشارآگهی بادر دست داشتن مدارک کافی به سازمان فروش گروبهمن واقع 

در کیلومتر 13جاده مخصوص کرج مراجعه نمایند.
بابل

افتتاح سپرده ویژه معامالت آنالین سهام 
در شعبه های بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد در اقدامی دیگر، برای نخستین بار در سیستم بانکی کشور، 
اقدام به ارایه سپرده ویژه معامالت آنالین سهام کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی این بانک 
ضمن اعالم این خبر گفت:  امروزه خرید و فروش سهام به روش برخط 
)آنالین(، بسیار مرسوم است. به طوری که اکثر بورس های جهان با ارائه 
تسهیالت ارتباطی پیشرفته و به کارگیری سازوکارهای مبتنی بر تکنولوژی 
به دنبال افزایش دسترسی سریع وآسان سرمایه گذاران داخلی وخارجی به 
بازار خود هستند و از معامالت برخط به عنوان راهکاری برای توسعه بازار 
خود بهره می گیرند. بورس ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.وی ادامه 
داد: ارائه خدمات آنالین از سوی شرکت های کارگزاری به متقاضیان مستلزم 
احراز هویت کامل و مراجعه حضوری فرد به شعبه ها و دفاتر کارگزاری ها 
است. با این وجود گستردگی شعبه های شرکت های کارگزاری در سراسر 
کشور و حتی شهرهای بزرگ محدود و حتی بسیاری از شهرها فاقد شعبه و 

نمایندگی از کارگزاری ها هستند.
 

عرضه کارت خرید سپه در راستای اقتصاد مقاومتی
سپه  خرید  کارت  آموزشی  سمینار  در  در  بانک  مدیره  هیأت  عضو 
اظهارداشت:کارت خرید سپه، خدمتی در راستای اقتصاد مقاومتی و کمک 
به تولید ملی است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، سمینار آموزشی 
کارت خرید سپه ، در سه بخش کلی افتتاحیه، سامانه جامع اعتباری و مسائل 
اعتباری و وصول مطالبات در محل اوشان و با مشارکت ادارات کل اموزش و 
تشکیالت و روشها برگزار شد که در ابتدای این دوره ، مصطفی پرتوافکنان 
عضو هیأت مدیره بانک در خصوص تالش بانک سپه برای مشارکت در تحقق 
اقتصاد مقاومتی و کمک به واحدهای تولیدی سخن گفت و خدمات جدید 
بانک سپه از جمله کارت خرید سپه را در همین راستا برشمرد.وی با بیان اینکه 
اقتصاد کشور بانک محور است، نقش بانکها را در مسیر هدایت اقتصاد و کمک 
به بهبود معیشت مردم موثر برشمرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم 
رهبری در بحث توجه به حوزه های اقتصادی و بهبود معیشت مردم و حل 
مشکالت آنها و نیز تالش برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، بانکها باید به 

 ایفای جدی تر نقش خود در حوزه اقتصاد بپردازد.
بازار سرمایه

شاخص بورس به ارتفاع ۷۴ هزار واحد بازگشت 
شاخص بورس در جریان معامالت روزگذشته  بازار سرمایه با رشد 447 
واحدی به ارتفاع 74 هزار واحد بازگشت.در پایان معامالت روزگذشته  بازار 
سرمایه تعداد 1110میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 248میلیارد تومان 
در 74هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش 
447واحدی در ارتفاع 74هزار و 190واحد قرار گرفت.شاخص های اصلی بازار 
سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند به طوری که شاخص قیمت )وزنی 
ـ ارزشی( 162واحد، کل )هموزن( 139واحد، قیمت )هموزن( 113واحد،  ـ
آزادشناور 817واحد و شاخص بازار اول 398واحد و بازار دوم 468 واحد رشد 
کردند.در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 411میلیون ورقه به ارزش 
886میلیارد تومان در 28هزار نوبت، آیفکس 5.7 واحد رشد کرد و در ارتفاع 

779واحد قرار گرفت.
 

سكه وارز

 سکه یک میلیون و ۷0 هزار تومان
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید سه شنبه در بازار یک میلیون و 70 
هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 68 هزار تومان، نیم سکه 538 هزار تومان، 
ربع سکه 283 هزارتومان و سکه گرمی 183 هزار تومان اعالم شد.همچنین نرخ 
هر گرم طالی زرد 18 عیار در بازار داخلی 109 هزار و 89 تومان و نرخ هر اونس 
طال در بازارهای جهانی 1313 دالر است.در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر 
دالر آزاد را برای فروش 3507 تومان، هر یورو را 3914 تومان، هر پوند را 4853 

تومان، لیر ترکیه 1217 و درهم امارات را 954 تومان اعالم کردند
 

گمرك

کشف ۶ هزار قرص ترامادول در گمرک باشماق
ایران اعالم کرد: مقادیر زیادی قرص ترامادول، حشیش و قرص  گمرک 
و ضبط  بازرگان کشف  و  باشماق  در گمرکات  قاچاق،  آموکسی سیلین 
شد.ماموران گمرک باشماق در استان کردستان 6 هزار عدد قرص ترامادول و 
بیش از 63 هزار عدد کپسول آموکسی سیلین کشف و ضبط کردند. ماموران 
این گمرک در خط خروجی سالن مسافری هنگام کنترل و بازرسی به یک 
دستگاه اتوبوس مسافربری مظنون شدند و آن را برای بررسی دقیق تر به 
دستگاه ایکس ری هدایت کردند.برپایه این گزارش، با پرتونگاری از اتوبوس 
ذکر شده، محل جاساز کاالی مکشوفه که به طرز ماهرانه ای تعبیه شده بود 
مشخص و در مجموع تعداد 69 هزار قرص از نوع ترامادول و آموکسی سیلین 
کشف و ضبط شد و در این زمینه با تشکیل پرونده قضایی، راننده اتوبوس به 

همراه پرونده متشکله برای سیر مراحل قضایی تحویل مراجع ذی صالح شد.
 

اقتصاد کالن
وزارت اقتصاد پرداخت بدهی کشتیرانی به بانک 

آلمانی را تضمین کرد

هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تضمین تسویه اقساط معوقه 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به بانک KFW آلمان با شرط 
تعهد کتبی، بدون قید و شرط و غیرقابل بازگشت هیئت مدیره کشتیرانی 
موافقت کرد.هیئت وزیران در جلسه 23 خرداد امسال به پیشنهاد شماره 
21/48663-4918 مورخ 22 خرداد 95 وزارت امور اقتصادی و دارایی و با 

استناد به اصل 137 قانون اساسی تصویب کرد.

تولید و تجارت

 مشکالت صادرات سیمان به عراق
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکالت صادرات سیمان 
به عراق از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعاالن صنعت سیمان خواست 
تا با بازاریابی هدفمند و تولید مشترک، بازارهای جدیدی برای صادرات 
محصوالت خود بیابند.ولی ا... افخمی راد با بیان این مطلب گفت: در عراق 
وضع مقررات ضددامپینگ، راه اندازی کارخانجات سیمان، ناامنی و تاثیر آن 
بر توقف پروژه های عمرانی و همچنین کاهش درآمد دولت از فروش نفت 
عواملی بوده که صادرات سیمان ایران به این کشور همسایه را تحت تاثیر 
قرار داده بنابراین از صادرکنندگان می خواهیم به بازارهای جدیدی برای 
محصوالت خود بیاندیشند.وی با اشاره به ایجاد زیرساخت های صادراتی 
وعده داد که به زودی با تخصیص بسته های جدید یارانه های حمل ونقل، 
دسترسی به بازارهای آسیای جنوب غربی و شرق و شمال آفریقا تسهیل و 

زمینه رقابت بیش از گذشته فراهم شود. 

واردات برنج خارجی از اول مرداد 
ممنوع شد

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به رئیس کل 
گمرک از ممنوعیت واردات برنج خارجی از اول مرداد 
ماه خبر داد.قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای 
به رئیس کل گمرک ممنوعیت واردات برنج خارجی 
را خواستار شد.در این گزارش آمده است:  به دلیل 
شروع فصل برداشت و حمایت از برنجکاران داخلی  
ترخیص برنج های وارداتی از اول مرداد ماه ممنوع 
می شود و ثبت سفارش های انجام شده غیرقابل قبول 
است.ترخیص برنج های وارداتی از گمرک حداکثر تا 
31 تیرماه سال جاری امکان پذیر است و از این تاریخ 
به بعد تحت هیچ شرایطی ترخیص برنج از گمرکات 
کشور مجاز نخواهد بود و حتی ثبت سفارش های انجام 

شده غیرقابل قبول خواهد بود.
 

کشت گیاهان پر آب به گلخانه ها 
منتقل می شود

از  یکی  وزیر کشاورزی گفت:  و خاک  معاون آب 
گیاهان  کشت  انتقال  وزارتخانه  این  سیاست های 
جمله  از  شده  کنترل  های  محیط  به  پرآب 
دو  از  بازدید  در  اکبری  مراد  گلخانه هاست.علی 
طرح کشاورزی در قزوین اظهار کرد: براساس این 
مصرف  زیادی  آب  که  گیاهانی  کشت  سیاست، 
می کنند به جای فضای باز به گلخانه ها انتقال یافته 
تا شاهد صرفه جویی بیشتر در مصرف منابع آبی 
در بخش کشاورزی باشیم.معاون آب و خاک وزیر 
جهاد کشاورزی ادامه داد: در اجرای این سیاست، 
جایگزینی کشت گیاهان کم مصرف آب با گیاهان 
پرمصرف دنبال می شود.به گفته وی، به عنوان نمونه 
براساس این سیاست کشت برنج تنها به دو استان 
گیالن و مازندران که از شرایط آبی بهتری نسبت به 
سایر استان ها برخوردار هستند، محدود خواهد شد.

حمل و نقل

تصویب خرید 1۲3 میلیارد تومان 
شناور مسافربری و گردشگری

 مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از تصویب 
15 پروژه سرمایه گذاری به ارزش 123 میلیارد تومان 
برای خرید شناورهای گردشگری و مسافربری جهت 
بکارگیری در آبهای جنوبی کشور خبر داد.عبدالکریم 
رزازان با اشاره به افزایش تعداد شرکت های کشتی 
سازی شناورهای مسافربری در جنوب کشور اظهار 
کرد: طبقه بندی صنعت در راستای سوددهی شرکت 
های کشتی سازی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
شرکتهای  صورتیکه  ، در  تسنیم  گزارش  به  است. 
زیادی اقدام به ساخت شناورهای مسافربری کنند، 
تقاضا برای استفاده به همان نسبت کاهش می یابد 
مناسب  اقتصادی  سودی  از  شناورها  سازندگان  و 
در این راه بهره مند نمی شوند بنابراین الزم است 
رشد  از  مشکالتی  چنین  بروز  از  جلوگیری  برای 
قارچی شرکتهای کشتی سازی مسافربری در جنوب 

جلوگیری به عمل آید.

افخمی راد با وعده تخصیص یارانه های حمل و نقل 
صادراتی مطرح کرد:

صادرکنندگان برای تولید مشترک  در 
کشورهای هدف برنامه ریزی کنند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان 
توسعه تجارت ایران از تولیدکنندگان، صادرکنندگان 
و فعاالن صنعت سیمان خواست تا با بازاریابی هدفمند 
صادرات  برای  جدیدی  بازارهای  مشترک،  تولید  و 

محصوالت خود بیابند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه 
تجارت، ولی ا... افخمی راد با بیان این مطلب گفت: در 
عراق وضع مقررات ضددامپینگ، راه اندازی کارخانجات 
سیمان، ناامنی و تاثیر آن بر توقف پروژه های عمرانی و 
همچنین کاهش درآمد دولت از فروش نفت عواملی 
بوده که صادرات سیمان ایران به این کشور همسایه 
صادرکنندگان  از  بنابراین  داده  قرار  تاثیر  تحت  را 
می خواهیم به بازارهای جدیدی برای محصوالت خود 
بیاندیشند. وی با اشاره به ایجاد زیرساخت های صادراتی 
وعده داد که به زودی با تخصیص بسته های جدید 
یارانه های حمل ونقل، دسترسی به بازارهای آسیای 
جنوب غربی و شرق و شمال آفریقا تسهیل و زمینه 
رقابت بیش از گذشته فراهم شود.    افخمی راد در پایان 
با تاکید بر لزوم برنامه  ریزی بلندمدت برای موفقیت در 
صادرات افزود: تولیدکنندگان و انجمن های مرتبط با 
تولید و صادرات سیمان ضمن تالش و برنامه ریزی 
بلندمدت برای ماندگاری در بازارهای هدف و رعایت 
اخالق حرفه ای تجارت، باید صادرات محصوالت نهایی، 
تعمیق پیوندهای اقتصادی، سرمایه گذاری مشترک 
برای احداث واحدهای آسیایی کلینکر و بهره برداری از 

معادن کشورهای هدف را مد نظر قرار دهند.

تحریم  های شعبه هنگ کنگ 
بانک ملی ایران لغو شد 

غالمرضا پناهی عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی 
بر اساس  ایران اعالم کرد:  بانک ملی  الملل  و بین 
اعالم مسئوالن ملی بانک plcلندن ،مقامات پولی 
هنگ کنگ در تاریخ 24 ژوئن 2016)4 تیر 1395( 
محدودیت های نظارتی خود را از شعبه هنگ کنگ 
برداشته و این اقدام موجب از سرگیری فعالیت های 

شعبه مذکور در ارائه خدمات بانکی خواهد شد.
plc وی گفت: بنابراین شعبه هنگ کنگ ملی بانک
لندن در چارچوب مجوزهای صادره از سوی دولت 
هنگ کنگ، با محدودیت ها و تحریم هایی که مانع 
از انجام فعالیت های بانکی می گردد روبرو نخواهد بود 
اما آغاز فعالیت های بانکی آن نیازمند برخی تغییرات 
سیستمی و ساختاری در شعبه مربوطه است که از 
طریق مدیریت ملی بانک plc لندن در دست اقدام و 

آماده سازی می باشد. 
وی در پایان ابراز داشت: مشتریان می توانند به منظور 
آگاهی از سطح آمادگی شعبه هنگ کنگ برای انجام 
فعالیت های بانکی،به سایت ملی بانک plc لندن به 

آدرس www.mellibank.com  مراجعه کنند.

بانككشاورزي

گروه اقتصاد:  مریم بهنام راد - مسکن در 
در  دولت  های  برد،سیاست  می  سر  به  رکود 
بخش افزایش تسهیالت هنوز نتوانسته صنعت 
سازندگان  کند.  خارج  رکود  از  را  ساختمان 
وتولیدکنندگان فعال از ساخت و سازدست نگه 
داشته اند،براین اساس تعادل بین عرضه و تقاضا 
دربازار مسکن بر هم خورده  و از سوی دیگردولت 
همچنان با حرکت الک پشتی به دنبال خانه 
دارکردن مردم است و این در حالی است که 
دغدغه  مهمترین  عمرانی  مسایل  و  مسکن 
پیش روی دولت و مجلس است.این توصیفات 
تنها گوشه ای از وضعیت آشفته و بحرانی بازار 
مسکن را نشان می دهد،علی رغم هشدارها و 
تاکیدات کارشناسان به دولت در خصوص اعالم 
سریع سیاست های حمایتی بخش مسکن،ابهام 
تا  یافت  ادامه  همچنان  ها  سیاست  این  در 
بالتکلیفی در بخش مسکن پای رکود حاکم در 
این بخش را از سال 94 به سال 95 کشاند و 
نگرانی های مردم به خصوص افراد فاقد مسکن 
و کم درآمد و همچنین تولیدکنندگان و اقشار 
فعال در حوزه ساخت و تولید  در مورد مسکن 

همچنان به قوت خود باقی است.
é راه هاي نیمه تمام

امید  و  تدبیر  دولت  توان گفت،  واقع می  در   
تعیین  و  رکود  از   مسکن  بازار  خروج  برای 
تکلیف تولیدکنندگان و متقاضیان این بخش 
به راه های مختلفی متوصل شد و تصمیمات 
وامهاي  80  پرداخت  بسیاری گرفت.از جمله 
اولیه  مسکن،اقدامات  تومانی  ،100میلیون 
براي  ریزي  مسکن،برنامه  لیزینگ  فعالسازی 
صندوق  اندازی  راه  اجتماعی،  مسکن  ساخت 
توسعه مسکن،ایجاد بازار رهن ثانویه و ....  و در 
اصل این برنامه های همان پیش نویس سندی 
پس  داشت  بنا  راه وشهرسازی  وزارت  که  بود 
حوزه   دو  در  برنامه ها  همه  تصویب  نهایی،  از 
ساخت  و  تامین  مسکن  گروه های هدف را از 
روی آن اجرا کند.در این سند که فعال غیرقابل 
برای  کلیدی  برنامه  پنج  عنوان شده،  استناد 
راه اندازی صندوق  تا 97، شامل  سال های 93 
 ملی توسعه مسکن، مسکن  اجتماعی، مسکن 
 حمایتی، راه اندازی بازار ثانویه رهن و بهسازی 
سکونت گاه ها طراحی شده بود و در آخرین ماه 
سال 92 از این پیش نویس رونمایی شد.بر این 
برای  بر تالش دولت  با یک مرور کلی  اساس 
بهبود بازار مسکن و کنار زدن رکود حاکم بر 
راستا  این  در  گفت،دولت  توان  بازار،می  این 
تصمیمات بسیاری گرفت اما مسئله اصلی این 
است که گردانندگان و متولیان حوزه مسکن 
و  قاطع،عملیاتی،تاثیرگذار  تصمیم  نتوانستند 
ابهامات و بالتکلیفی  کارایی بگیرند که بتواند 

عمیق در بازار مسکن را حل کند.
é  لزوم شفاف سازی سیاست های دولت

در بخش مسکن
کارشناسان،اقتصاددانها و درصدر آنها نمایندگان 
رئیس  خصوص  به  اسالمی  شورای  مجلس 
در  دفعات  به  عمران  کمیسیون  اعضای  و 
جلسات،مصاحبه ها و در هر فرصتی که دست 
می داد بر شفاف سازی سیاست های دولت در 
بخش مسکن و در راس آنها ارائه طرح جامع 
مقابل  در  و  داشتند  تاکید  مجلس  به  مسکن 
آخوندی،  آنها  راس  در  و  دولتی  مسئوالن 
سکاندار وزارت راه و شهرسازی و معاونان ایشان 
تنها اقدامی که انجام دادند این بود که هر از 
چندگاهی در گفت وگو با رسانه ها از برنامه و 
طرح جدید برای ساماندهی بازار مسکن و رفع 
نگرانی های مردم خبر می دادند. علی نعمت 

چهاردولی  عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران 
مجلس ، مهرداد بائوج الهوتی عضو کمیسیون 
عمران مجلس ، محمدرضا رضایی کوچی نایب 
رئیس کمیسیون عمران مجلس، محمدحسین 
مجلس  عمران  کمیسیون  دیگرعضو  فرهنگی 
،نظر،پیشنهاد وانتقادات خود را نسبت به عملکرد 
و سیاست دولت در راستاي بازار مسکن چنین 

گفتند که در ذیل مي خوانیم . 
é  بر مسکن  بازار  تاثیر  به  توجهي  بي 

تولید و اشتغال
  علی نعمت چهاردولی  می گوید: هم قانون 
برنامه پنج ساله و هم شرایط اقتصادی مملکت 
کشور  در  مسکن  بازار  اگر  که  بود  گونه ای  به 
تحرکی داشت و اتفاق می افتاد شاید چرخش 
تغییر  شرایط  و  می داد  رخ  اقتصادی  وضعیت 
می کرد،اما متاسفانه به دالیل متعددی از جمله 
بسته بودن خط اعتباری بانک مسکن، بالتکلیفی 
شرایط برنامه ریزی برای ساخت مسکن و حتی 
در  و  کار  این  برای  برنامه ریزی  در  بالتکلیفی 
این  فرسوده  های  بافت  به  توجه  عدم  نهایت 
اتفاق نیفتاد. بر این اساس همه دالیل مذکور 
باعث شد تکلیف مسکن در سال جاري تکلیف 
روشن و مناسبی نباشد و اتفاق خاصی در حوزه 
مسکن رخ ندهد. به همین علت مسکن در سال 
94 تا کنون نیز  بازار خوبی نداشت و در رکود 
به سر برد و این در حالی است که بحث بازار 
مسکن می تواند تاثیرات خوبی در حوزه تولیدات 
اقتصادی داشته باشد و حتی مبتنی بر اقتصاد 
مقاومتی که چرخش اقتصادی باالیی دارد عمل 

کرده و باعث ایجاد اشتغال شود.
é چشم انتظاري اقشار ضعیف

از طرف دیگر براساس قانون برنامه پنجم دولت 
موظف است هرساله چندین مسکن برای اقشار 
ناتوان جامعه که نمی توانند خانه دار  ضعیف و 
شوند بسازد که اگر این اتفاق رخ مي داد می توان 
امیدوار بود اثرات خوشایندی را در کشور شاهد 
بودیم  که این اتفاقات در سال 94 محقق نشود.
شاه بیت همه حل تمام مسائل،ابهامات و بحران 
و رکود حاکم بر بخش مسکن وجود یک خط 
اعتباری تسهیالت مشخص و معلوم برای بخش 
مسکن  سازندگان  از  بتواند  تا   است  مسکن 
حمایت کند، اگر این اتفاق نیفتد سال 95 هم 
شبیه سال 94 خواهد بود و مسکن در رکود 
به سر می برد.بهبود وضعیت مسکن نیازمند عزم 
جدی دولت به ویژه شخص رئیس جمهور است 
تا با ورود شخص روحانی به این مسئله و توان 
گذاشتن برای وزارت راه و شهرسازی به ویژه 
دربخش مسکن، ابهامات و دغدغه های مربوط 
به این حوزه تا حدودی سامان گیرد.امید اقشار 
محروم، ضعیف و کم درآمد جامعه و همچنین 
همین  ساخت  به  ازدواج  شرف  در  جوانان 

عنوانی  هر  تحت  دولت حاال  توسط  مسکن ها 
هر  یا  و  اجتماعی  مسکن  مهر،  مسکن  مانند 
چیز دیگر است. امید خانه دار شدن این اقشار 
در همین راستا است که اگر این اتفاق نیفتد 
آن ها امکان خانه دار شدن را پیدا نمی کنند.با 
تالش در جهت خانه دار کردن زوج های جوان 
و اقشار نیازمند هم میزان تولیدات اقتصادی باال 
می رود و هم بازار مسکن رونق می یابد. از سوی 
دیگر اشتغال ایجاد و بسیاری از کارخانه ها مثل 
کارخانه سیمان، سرامیک، آهن، سفال، میلگرد و 
امثال آن که در آستانه تعطیلی قرار دارند دوباره 
به چرخه خواهند افتاد و فعال می شوند بنابراین 
هشدار می دهیم اگر خط اعتباری بانک مسکن 
تعیین تکلیف نشود،رکودی که در سال  94 در 
بخش مسکن با آن روبرو بودیم در سال 95 هم 

بر بازار حاکم خواهد بود.
é علت ادامه رکود مسکن چیست؟

تاثیر  بائوج الهوتی چنین عنوان کرد:  مهرداد 
تحوالت سیاسی برجام بر اقتصاد مسکن تاثیر 
خاصي نبود. همین عامل باعث شد مسکن وارد 
فاز خروج از رکود نشود.تاثیر برجام بر تحوالت 
 30 از  کمتر  مسکن  حوزه  در  کالن  سیاسی 
درصد است اما متاسفانه مسووالن به علت های 
سیاسی تاثیر برجام بر بخش مسکن را 70-60 
درصد نشان دادند که نوعی توهم بود. به همین 
دلیل خ...ایی که به بحث برجام وارد شد تاثیرات 
منفی خود را در بخش مسکن به جا گذاشت 
از رکود  نتوانست وارد فاز خروج  این بخش  و 
شود. اگر واقع بینانه نگاه می کردیم به علت رونق 
اقتصادی تا امروز باید شرایط بهتری در بخش 
مسکن ایجاد می شد اما بزرگنمایی جلوی آن را 
گرفت.هرچند که یکی از پیش نیازهای اقتصاد، 
سیاست است ولی وزن واقعی آن باید در نظر 
گرفته شود، نه بیش از آن. تعادل در بازار مسکن 
باید قیمت ها  به هم خورده و به همین دلیل 
تعدیل شود یا به مرور زمان به کف برسد. در 
این خصوص دولت باید نقش خود را در ساخت 
و ساز کم کند و به تنظیم بازار بپردازد. هر موقع 
اقتصاد کشور با یک اتفاق تورمی مواجه شده، 
اقتصاد شهری را متاثر کرده است. این جاست که 
باید دولت به تنظیم بازار یا خروج از رکود اقدام 
کند.حوزه مسکن حدود 200 رشته مرتبط دارد 
اما می بینیم که دولت به آن ورود نمی کند بعد 
در کمال تعجب به بخش خودرو برای خروج از 
رکود، تسهیالت می دهد. علت چنین تصمیماتی 
این است که دولت خودش در خودرو منتفع تر 
از مردم است.پیش بینی از وضعیت آینده بخش 
مسکن را مستلزم عملکرد و سیاست های دولت 
قرار  عادی  شرایط  یک  در  مسکن  .اگر  است 
بگیرد طبیعتا باید عرضه و تقاضا به تعادل برسد. 
بعد رونق ساخت و ساز ایجاد شود که البته این 

مساله را برای سال جاری متصور نیستیم. باید 
ابتدا خرید و فروش ها به سقف مشخصی برسد 

بعد شروع به ساخت و ساز شود.
é بکارگیري سیاست هاي درست

برای  مسکن  بخش  متولیان  و  دولت  اینکه 
رونق این بخش و باال بردن قدرت خرید مردم 
وام هایی را در قالب خرید مسکن ارائه می کنند، 
این  مریض  حال  برای  اما  است  مناسبی  فکر 
بازار مسکن آن چنان کار ساز نیست. روزهای 
تورم قیمت ها و رکود که در حوزه ساخت و ساز 
و نیز خرید و فروش در این بخش حاکم است 
با تزریق پول به دست مردم نمی تواند این همه 
نابسامانی های این حوزه را سامان دهد. اگر بسته 
حمایتی دولت به جای مردم به صنعت ساخت 
و ساز داده شود، با رونق ساخت و ساز به خودی 

خود قیمت ها نیز در این بخش کنترل می شود
é  فکری مسکن  متقاضیان  برای 

اندیشیده شود!
 محمدرضا رضایی کوچی تاکید داشت : یک رکن 
اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی است، هم 
اکنون حدود 30 درصد از تولید ملی مربوط به 
بخش مسکن است و باید این مهم جدی گرفته 
شود.  شرایط تسهیل در تحقق اقتصاد مقاومتی 
در بحث مسکن باید پیگیری شود.  درحال حاضر 
مشکالت عدیده ای از جمله رکود ،بازار مسکن 
را درگیر کرده است.سخت شدن شرایط زندگی 
مردم و کاهش قدرت خرید آن ها، مشکل بازا 
رمسکن را سخت تر از قبل کرده است .نوسانات 
شدید قیمتی در بازار مسکن و کمبود واحدهای 
مسکونی،خانه دار شدن را برای بسیاری از اقشار 
است.ارایه  کرده  نیافتنی  دست  رویایی  جامعه 
مشوق های الزم برای رشد انبوه سازی درکشور 
می تواند محدودیت عرضه مسکن را از بین ببرد. 
بسیاری از قیمت های نجومی مسکن در نتیجه 
کمبود واحدهای مسکونی درکشور و همچنین 
نفوذ دالالن در این بازار است.بازارمسکن نیازمند 
اتخاذ تدابیری ویژه برای ساماندهی است.تحقق 
اقتصاد مقاومتی در حیطه مسکن می تواند به 
بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود.توجه به 
اصول اقتصادمقاومتی در حوزه برنامه ریزی ها 
برای مسکن و بازار آن باید مدنظر باشد.افزوده 
سال  هر  در  ازدواج  شرایط  فاقد  افراد  بر  شدن 
معضل مسکن را پیچیده تر می کند؛از این رو 
الزم است هر سال برای متقاضیان مسکن فکری 

اندیشیده شود.

é  ابهام در نحوه حمایت های دولتی در    
بخش مسکن

محمدحسین فرهنگی معتقد است : ابهام در 
نحوه حمایت های دولتی در بخش مسکن، توقف 
برنامه های  در  که  ابهاماتی  همچنین  و  عرضه 
از   ، داشت  وجود  مسکن  توسعه  دولت جهت 
جمله علل رکود سنگین حاکم بر بازار مسکن 
در سال گذشته است، همه این عوامل دست به 
دست هم داد و رکود در بازار مسکن حاکم شد. 
باید با اعالم برنامه ها و سیاست های بخش مسکن 
به صورت روشن نسبت به رفع این ابهامات اقدام 
شود و اگر قرار است حمایت هایی از سوی دولت 
در راستای خانه دار شدن اقشارمتقاضی مسکن 
به ویژه افراد نیازمند و کم درآمد صورت گیرد،  
موقع  به  و  به صورت مشخص  این حمایت ها 
آغاز شود.با یادآوری اقدامات و تالش های انجام 
گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای بهبود 
وضعیت مسکن از تهیه گزارشاتي  در رابطه با 
حوزه مسکن توسط  این کمیسیون باید موضوع 

خروج از رکود در این بازار اجرایي شود.

گزارش پیام زمان از وضعیت بازار مسكن نشان مي دهد

فقرشفافیتدرسیاستهايحمایتيبخشمسكن

برخی  پایین  کیفیت  که  شرایطی  در 
قطعات به کار رفته در تولید خودروهای 
برای  مشکالتی  ایجاد  باعث  داخلی 
قانون  یک  براساس  می شود،  خریداران 
جبران  به  ملزم  خودروسازان  جدید 
خسارت های وارده شدند.مردم اطمینانی 
خودروهای صفرکیلومتر  بودن  سالم  به 
تولید داخل ندارند به گونه ای که براساس 
نظرسنجی ای که سال گذشته در رابطه 
مشتریان  خواسته های  و  »نیازها  با 
خودروهای  فروش  فرایند  از  ایرانی 
پاسخ دهندگان  گرفت،  داخلی« صورت 
صفرکیلومتر  خودروی  »سالمت« 
از  یکی  عنوان  به  را  شده  خریداری 
خود  اساسی  خواسته های  و  دغدغه ها 
از خودروسازان داخلی مطرح کردند.این 
وضعیت در حالی است که وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نیز چندین بار از پایین 
انتقاد  داخلی  خودروهای  کیفیت  بودن 
انتقادات  این  از  یکی  در  است.  کرده 
که  کرده  اظهار  نعمت زاده  محمدرضا 
تولیدی  صفرکیلومتر  خودروی  »چرا 
باید  کارکرد  کیلومتر  هزار   10 از  قبل 
مراجعه  تعمیرگاه  به  و  شده  خراب 

اصالحیه  تدوین  در  وضعیت  کند؟این 
از  حمایت  قانون  اجرایی  آیین نامه 
مورد  خودرو  مصرف کنندگان  حقوق 
که  به گونه ای  است  گرفته  قرار  توجه 
ملزم  خودروسازان  قانون  این  براساس 
به جبران خسارت ناشی از پایین بودن 
شده اند. تعمیرات  یا  قطعات  کیفیت 

قانون  این   25 ماده  در  زمینه  این  در 
تاکید شده است:« چنانچه به تشخیص 
عدم  علت  به  قانون  در  مربوطه  مراجع 
یا  و  سهل انگاری  تعمیرات،  کیفیت 
استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط 
از  پس  خدمات  واسطه  عرضه کننده، 
خسارتی  مجاز،  نمایندگی  و  فروش 
متوجه مصرف کننده شود، عرضه کننده 
کردن  جایگزین  به  موظف  خودرو 
بدون  خدمات  نقصان  رفع  قطعات، 
وارده  خسارت  جبران  و  وجه  دریافت 
قانون  اجرایی  آیین نامه  است.اصالحیه 
مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت 
خودرو چندی پیش از سوی معاون اول 
رییس جمهوری به وزارت صنعت، معدن 
عرضه کننده  شرکتهای  و  تجارت  و 

خودرو ابالغ و اجرای آن آغاز شد.

سازی  ذخیره  مخازن  ظرفیت 
نفتی  بندر  در  نفتی  فرآورده های 
گذاری  سرمایه  با  فارس  خلیج 
بخش خصوصی از 300 هزار تن 
تن  هزار   800 و  میلیون  یک  به 
افزایش می یابد.محمد سعید نژاد 
در بازدید از طرح های عمرانی در 
فارس  خلیج  بندر  اجرای  دست 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  واقع 
با  گفت:  رجایی،  شهید  بندر 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
اکنون  هم  بانکی  حمایت های  و 
ساخت مخازن نگهداری، سیستم 

های  اسکله  و  نشانی  آتش  لوله،  انتقال 
پهلوگیری در این بندر در حال اجراست.

بخش  شرکت   27 تاکنون،  افزود:  وی 
خصوصی در بندرخلیج فارس هشت هزار 
میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده اند. به 
گفته این مقام مسئول، نفت کوره، بنزین، 
روغن های پایه و قیر از جمله فرآورده هایی 
بندر  این  اسکله  پست   10 از  که  است 
شود.مدیرعامل  می  ترانزیت  و  صادرات 

سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در 
بندر نفتی عالوه بر تخلیه و بارگیری فرآورده 
نفتی، سوخت رسانی به کشتی های عبوری 
در تنگه هرمز افزایش می یابد، گفت: تبدیل 
شدن بندر نفتی خلیج فارس به هاب انرژی 
و سوخت در خلیج فارس از سیاست های 
اصلی سازمان بنادر و دریانوردی است. قرار 
است از این پس به جای کشتی های 7 
هزار تنی، کشتی های 50 هزار تنی در این 

بندر تردد کنند.

سرمایه گذاری ۸ هزار میلیاردی بخش خصوصی 
در بندرخلیج فارس

خودروسازان ملزم به جبران خسارت شدند

در  توسعه  و  اقتصادی  همکاری های  سازمان 
ریسک کشورهای  گزارش شاخص  جدیدترین 
به  نسبت  بهبود  پله  یک  با  ایران  رتبه  دنیا، 
گزارش پیشین ارزیابی و اعالم کرد که شاخص 
نشست  آخرین  رسید.در   6 به  ایران  ریسک 
صادرات  ضمانت  های  صندوق  کارشناسان 
عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 
شرایط  بررسی  و  بحث  از  (پس   OECD(ای

به  اجماع  با  ایران،  تجاری  و  اقتصادی  جدید 
کاهش ریسک کشورمان وبهبود رتبه اعتباری 
از 7 به رتبه 6 رای مثبت دادند.براساس طبقه 
بندی ریسک اعتباری کشورها توسط سازمان 
کشورها  ای،  وتوسعه  اقتصادی  های  همکاری 
به هفت گروه از گروه یک کم ریسک تا گروه 
جمهوری  شده اند.  تقسیم  ریسک  پر  هفت 
چهار  گروه  در  هشتم  دولت  در  ایران  اسالمی 

این سازمان قرار داشت که در دولت های بعد، 
رتبه  به  بین المللی  تحریم های  اعمال  از  پس 
تعین  کشورها  ریسک  یافت.گروه  تنزل  هفت 
کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار 
و فاینانس های خارجی است. از این رو اتخاذ 
سیاست مناسب پولی، ارزی وتجاری به منظور 
کاهش رتبه ریسک کشوری باید در دستور کار 

قوای سه گانه قرارگیرد.

رتبه ریسک اقتصاد 

ایران یک پله 

کاهش یافت
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مدیرعامل  اکبرزاده:  علی  مریم  زمان،  خبرنگار 
کاهش  به  توجه  با  کاراگستر  مهندسی  شرکت 
فشار تحریم ها در دوران پسا برجام صادرات این 

شرکت را در آستانه ی افزایش اعالم کرد. 
مدیرعامل شرکت مهندسی کاراگستر به خبرنگار 
زمان اعالم کرد: حدود 30 درصد تولیدات این 
ترکیه،  جمله  از  خارجی  کشورهای  به  کارخانه 
بیان  با  وی  می شوند.  و... صادر  آلمان  روسیه، 
اینکه در دوران تحریم بخشی از صادرات شرکت 
به این کشورها متوقف شده است اظهار داشت: 
دوران  در  آمده  پدید  فضای  در  تا  ایم  آماده 
از  دیگر  کشورهای  با  را  خود  ارتباط  پسابرجام 

سر بگیریم.
مهندس ابراهیم عصمتی که در جلسه ی بازدید 
فرماندار شهرستان قدس، مسئوالن، صنعتگران 

از کارخانه  و خانواده های معظم شهدا 
اظهار  گفت،  می  سخن  شرکت  این  ی 
حدود  با  کاراگستر  ی  کارخانه  داشت: 
۱60 نفر پرسنل، 2۱ سال است که به 
طور تخصصی به ساخت انواع قالب تایر 

مشغول است.
خدمات  را  شرکت  این  ادامه  در  وی 
دهنده ی شرکت های تایر سازی عنوان 
کرد و گفت: بیش از 95 درصد تایر های 
قالب  از  بازار،  در  موجود  داخل  ساخت 

های این شرکت استفاده میکنند.
کاراگستر  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
به  کاراگستر  مهندسی  شرکت  گفت: 
بهره  با  خصوصی  شرکت  یک  عنوان 
تالش  خود  های  توانایی  از  گیری 
رو  پیش  مشکالت  برابر  در  که  نموده 
ی  ساله  هشت  دوران  در  خصوص  به 
های  فعالیت  از  کند.  ایستادگی  تحریم 

پرس  تولید  به  توان  می  همچنین  شرکت  این 
پخت تایر از سال ۱394 اشاره کرد.

تولیدی  واحد  این  که  آنجایی  از  افزود:  وی 
از  باید  که  است    High Tech واحدی 
تکنولوژی روز برخوردار باشد مشکل مجموعه ی 
ما در دوران تحریم دوچندان بود. چون بسیاری 
به  راهبری  برای  کارخانه  این  های  ماشین  از 
نیاز داشتند که برای هشت  مهندسین خارجی 
سال ما از این امکان بی بهره بودیم. تا آنجا که 
کشور  در  صنعتی  واحد  یک  احداث  به  مجبور 
آلمان شدیم تا بتوانیم به افق های این مجموعه 

نزدیک شویم.
مهندس ابراهیم عصمتی با ابراز نارضایتی خود 
اخیرا  گفت:  کشور  ارزی  تبادالت  سیستم  از 
مشغول به تولید محصولی هستیم که باید وجه 

آن را از کشور چین دریافت کنیم، اما بانک این 
پول را خاص دانسته و جهت قابل انتقال شدن 
بانکی خارج کشور، ما را ملزم  به سیستم های 
پول می  این  از  کارمزد 7 درصدی  پرداخت  به 
داند که نسبت به سود ما از تولید، مبلغ بسیار 

زیادی است.
وی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار زمان در 
را  شرکت  تولید  شرایط  بازدید  این  ی  حاشیه 
و  کرد  توصیف  بحرانی  تحریم  دوران  اواخر  در 
اظهار امیدواری کرد که در فضای ایجاد شده در 
دوران پسا تحریم ارتباط این مجموعه دوباره با 
بقیه ی کشورها برقرار شده و شرکت مهندسی 

کاراگستر به حیات خود ادامه دهد.
مدیرعامل شرکت کاراگستر تولیدات این شرکت 
را مبتنی بر نقشه های دقیق و استاندارد اعالم 

کرد که عموما مستقیما از شرکت های آلمانی 
دریافت می شوند. 

دکتر محسن ضرغام، فرماندار شهرستان قدس 
نیز طی سخنانی شرکت مهندسی 
منطقه  برای  افتخاری  را  کاراگستر 
و همچنین کشور بیان کرد و اظهار 
تحمل  از  پس  که  نمود  امیدواری 
اخیر،  سالهای  در  تحریمها  فشار 
تولید  پسابرجام  فضای  در  اکنون 

این شرکت رونقی تازه گیرد. 
واردات  لزوم  به  ضرغام  محسن 
نیاز  مورد  های  دستگاه  برخی 
تولید، در هر کشوری اشاره نمود و 
گفت: در دنیای امروز کشورها باید 
با هم ارتباط و مبادالت فنی داشته 
باشند. ان شاءا... این شرکت بتواند 
خدمت  فراتر  ی  توسعه  و  رشد  با 
داشته  منطقه  و  به کشور  بیشتری 

باشد.
تاکید  با  قدس  شهرستان  فرماندار 
بر حمایت از تولید و تولیدکنندگان 
اظهار داشت: اگر تولید نباشد رونق 

هم در کشور نخواهیم داشت.
حماسه  سالروز  به  اشاره  ضمن  ضرغام  محسن 
انتخاب  در  اسالمی  میهن  عزیز  مردم  حضور 
سال ۱392 اظهار داشت: در چنین روزی دکتر 
در  کشور  این  رئیس جمهور  عنوان  به  روحانی 
شرایطی منصوب شد که کشور دچار فشارها و 
همراهی  با  غرب  سوی  از  ظالمانه  های  تحریم 

اکثر کشورها بود.
وی در ادامه به قطعنامه هایی که بر ضد ایران 
در شورای امنیت تصویب شده بود اشاره کرد و 
گفت: مساله ی ایران هراسی به عنوان یک هدف 

اصلی توسط کشورهای غربی دنبال میشد.
شرایطی  یادآوری  با  قدس  شهرستان  فرماندار 
وضعیتی  در  ها  تحریم  با  را  کشور  دشمن،  که 
همت  به  داشت:  اظهار  بود  داده  قرار  بحرانی 
حمایت  و  کننده  مذاکره  تیم  و  جمهور  رئیس 
موثر رهبر معظم انقالب امروز در شرایط بهتری 

هستیم.
در ادامه ی این مراسم فرماندار شهرستان قدس، 
به همراه هیئتی که در قالب تور پسابرجام گرد 
کارخانه  مختلف  های  واحد  از  بودند  آمده  هم 

کاراگستر بازدید کردند.

با کاهش فشار تحریم ها در فضای پسابرجام صورت گرفت؛

شرکت مهندسی کارا گستر در آستانه افزایش صادرات

نما  پاكم  و  گناه  از  ماه  این  در  مرا  بشوی  »خدایا 
به  آن  در  را  دلم  كن  وآزمایش  عیب ها  از  آن  در 
لغزش های  پوش  چشم  ای  دل ها  پرهیزكاری 

گناهكاران.«

دعای روز بیست و سوم  ماه مبارک رمضان

»حریم سلطان« به کتابفروشی های 

ایران قدم گذاشت
کتابی با عنوان »حریم 
موضوع  با  سلطان« 
تاریخی  بازشناسی 
عثمانی  سلطنت 
پادشاهی  دروان  در 
سلیمان  سلطان 

منتشر شد.
نشر  مهر،  گزارش   به 
نیماژ کتابی را با عنوان 
به  سلطان«  »حریم 
قلم یاوز بهادر اوغلو نویسنده ترک و با ترجمه 

مهال منصوری منتشر کرد.
از  تاریخی  تحلیل  است  روایتی  کتاب  این 
سلطان  دوران  در  عثمانی  حکومت  سلطنت 
از  بازبینی  یک  را  آن  می توان  که  سلیمان 
وضعیت زندگی در دربار پادشاه عثمانی یاد کرد.
کوتاه  شرحی  با  خود  مقدمه  در  سلطان  حریم 
در  و  عثمانی شروع شده  و حکومت  پادشاه  از 
ادامه به درون قصر پادشاه رفته و آداب و رسوم 
وی،  آموزش  و  تدریس   شیوه  شاهزداه،  تولد 
نیز  و  داشتند  قصر  در  تردد  اجازه  که  افرادی 

سخت گیریهای آموزشی در قصر می پردازد.
بخش دوم از این کتاب نیز به سندیت تاریخی 
درون  در  سلطان  خرم  نام  به  وجود شخصیتی 
عثمانی  سلیمان  سلطان  پادشاهی  دستگاه 
می پردازد. تالش سه برادر پادشاه برای تصاحب 
حکومت و نقش خرم سلطان در این میان و نیز 
شیوه زندگی و حضور زنان در دستگاه پادشاهی 
عثمانی نز از مهمترین موضوعاتی است که در 

این بخش به آن پرداخته شده است.
مقام  در  کرده  سعی  کتب  این  در  اوغلو  بهادر 
واقعیت  از  بی طرفانه  روایتی  مورخ  محقق  یک 
تاریخی زندگی پادشاهان عثمانی و زنان دربار 
آنها ارائه دهد. شیوه استناد و تحلیل تاریخی او 
در این کتاب بر همین اساس تنظیم شده است 
و در موارد متعددی وی با در کنار هم قرار دادن 
برخی استنادات تاریخی و تحلیل های شخصی 
سعی در بیان برخی واقعیات تاریخی درباره این 

بخش از پادشاهی عثمانی داشته است.
این کتاب را نشر نیماژ با قیمت ۱۱ هزار تومان 

به تازگی منتشر شده است.

عملکرد ناکافی نویسندگان درباره 
حقوق کودکان 

در  خلق شده  آثار  می گوید  برآبادی  محمود 
زمینه حقوق کودکان هنوز کافی نیست.

و  کودک  نویسندگان  انجمن  نایب رئیس 
به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  نوجوان 
رتبه 84 ایران در میان ۱63 کشور در زمینه 
رعایت حقوق کودکان، این موضوع را منوط 
به توجه نهادهای مدنی دانست و تصریح کرد: 
نویسندگان به تبع توجهی که در این زمینه 
وجود دارد کار کرده و می کنند و اگرچه در 
اما هنوز حجم  آثاری خلق شده،  زمینه  این 
است  نتوانسته  موضوع  این  به  متعلق  آثار 
را  گوناگون  سلیقه های  و  مختلف  ژانرهای 

دربر گیرد.
در  تابوها  برخی  است  ممکن  افزود:  او 
زمینه  در  پرورش  و  آموزش  مثل  نهادهایی 
و  باشد  داشته  وجود  مسائل  برخی  انعکاس 
طرح برخی مسائل واکنش هایی را به دنبال 
داشته باشد اما به شخصه فکر می کنم هیچ 
و  نیست  پذیرفتنی  زمینه  این  در  تابویی 
همه آحاد جامعه حتی کودکان و نوجوانان 
آگاه  پیرامونشان  مسائل  به  نسبت  باید 

باشند.
این نویسنده با تأکید بر اینکه حقوق کودکان 
کرد:   تأکید  دربرمی گیرد،  را  مختلفی  وجوه 
در  باید  که  مسائلی  محوری ترین  از  یکی 
توجه  مورد  کودکان  حقوق  تأمین  زمینه 
ولی  است  آنان  نسبی  رفاه  تامین  گیرد  قرار 
در  که  زمینه ها  از  برخی  در  نتوانسته ایم  ما 
تأکید  آن ها  بر  کودکان  حقوق  کنوانسیون 
ناکامی  این  علت  باشیم.  موفق  است،  شده 
و  آموزش  مثل  نهادهایی  کم کاری  شاید 
است.  درمان  و  بهداشت  وزارت  و  پرورش 
کم کاری این دو نهاد بار مسئولیت خانواده ها 
از  بسیاری  که  گونه ای  به  است  برده  باال  را 
دو  این  کم کاری  جبران  برای  خانواده ها 
را  هنگفتی  هزینه های  ناچارند  وزارتخانه 

صرف کنند.
به گفته او، اگرچه آموزش پایه ابتدایی رایگان 
آموزش  پایین  کیفیت  به  توجه  با  ولی  است 
در برخی مدارس دوره ابتدایی، والدین برای 
جبران ناچار به استفاده از کالس های تقویتی 

و یا پرداختن شهریه های غیرمتعارف اند.

در بازار كتاب

خون شهدای هفتم تیر ، آسیب ناپذیری انقالب را تضمین کرد 
) مقام معظم رهبری (

جوانرود محترمشهرستان دادستان و دادگستری محترم ریاست  
آقایان خسرو آبادی و نادری

بی شک امر قضا یكی از موثرترین امور در اسالم است که سالمت و امنیت جامعه اسالمی 
را تضمین می کند. هفته قوه قضائیه فرصتی است مغتنم برای تكریم تالش خالصانه قشر 
خدوم و متعهد در قوه قضایی کشور اسالمیمان و بویژه تجلیل و پاسداشت یاد و خاطره 
بزرگ معمار دستگاه قضایی، مجاهد نستوه و مجتهد و متفكر، شهید مظلوم دکتر بهشتی 
و شهیدان واالمقام این عرصه. خادمان مردم و نظام اسالمی در قوه قضائیه باید برخود 
ببالند که گام در عرصه ای نهاده و می نهند که صبغه ای الهی دارد و مسیر و حاصل تالش 

شهیدان گلگون کفنی چون بهشتی مظلوم است.
با گرامی داشت یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی و یاران باوفایش و هفته قوه قضائیه را به 
مجموعه متعهد و خدوم در قوه قضائیه و دست اندر کاران امر قضا  در شهرستان جوانرود 
تبریک عرض نموده و موفقیت و تائیدات الهی در مسیر خدمت به نظام جمهوری اسالمی 

امیر ابراهیمی-سرپرست روزنامه پیام زمان در استان کرمانشاهایران را آرزومندیم .

سریال »یکتا« به کارگردانی شهرام شاه حسینی 
امروز سه شنبه 8  بهروز مفید  تهیه کنندگی  و 

تیر ماه در سعادت آباد کلید خورد. 
سریال »یکتا« به کارگردانی شهرام شاه حسینی 
امروز سه شنبه 8  بهروز مفید  تهیه کنندگی  و 
تیر با بازی بهرنگ علوی در منطقه سعادت آباد 

کلید خورد.
شبنم  درخشانی،  سام  حضور  با  مجموعه  این 
اما  بود  شده  ای  رسانه  زارع  لیال  و  قلی خانی 
پس از مدتی قرار شد برای لیال زارع جایگزین 
امر جابه جایی در  درنظر گرفته شود و همین 
با  ترتیب که  این  به  آورد  به وجود  را  نقش ها 
اضافه شدن آشا محرابی به سریال، این بازیگر 
ایفا  داشت،  برعهده  قلیخانی  که  را  قبلی  نقش 

زارع  لیال  نقش  قلی خانی  شبنم  و  کرد  خواهد 
را بازی می کند.

سریال  و  فیلم  گروه  سفارش  به  »یکتا«  سریال 
شبکه دو سیما امروز کلید خورد و بهرنگ علوی 
اولین بازیگری بود که جلوی دوربین رفت. علی 
این مجموعه  نویسندگان  ایرایی  آزیتا  و  دادرس 

ملودرام 26 قسمتی هستند.
»یکتا« با محوریت موضوع همدلی و ایثار در یک 
تاثیرگذار زن در  و  به نقش مهم  ایرانی  خانواده 
و  فوت همسر  از  بعد  فرزند  تربیت  و  سرپرستی 
شرایط  این  در  خانواده  کیان  و  حقوق  از  دفاع 

می  پردازد.
روی  امسال  پاییز  سریال  این  رسد  می  نظر  به 

آنتن شبکه دو سیما برود.

»یکتا« در سعادت آباد کلید خورد

امیررضاصادقی- خبرنگار زمان: مدیر امور آب 
به  اشاره  با  تهران  راه آهن  شهرک  فاضالب  و 
ضرورت رعایت الگوی مصرف، تاکید کرد: هر 
یک  خود  محله  و  درخانه  تواند  می  شهروند 

پلیس آب بوده و به فرهنگ سازی بپردازد.
که  نکته  این  یادآوری  با  زیوری،  ولی  محمد 
ایران همچنان دوران خشکسالی خود را پشت 
سر می گذارد، افزود: خوشبختانه بهار امسال 
بارندگی های بهتری نسبت به سال های قبل 
داشتیم اما با توجه به کاهش چشم گیر سطح 
آبی  کم  بیم  همچنان  زیرزمینی،  های  سفره 
و  درایت  با  بایستی  عزیز  مردم  لذا  رود  می 
پیش روی، همواره  بحران  از  شناخت صحیح 

مصرف خود را مدیریت نمایند.
تعبیر  مصرف  مدیریت  را  جویی  صرفه  وی 
مردم  خادمان  ساخت:  خاطرنشان  و  کرده 
تا  تالشند  در  روز  به طور شبانه  آبفا  امور  در 
با  لحظه ای تامین آب شرب شهروندان عزیز 

درایت  قطع،  طور  به  اما  نشود  مواجه  مشکل 
از  درعبور  خود،  خادمان  با  مردم  همراهی  و 

بحران کم آبی، حائز اهمیت فروانیست.
او انشعاب های غیر مجاز کشف شده را مورد 
عمده  بخش  داشت:  اذعان  و  داده  قرار  اشاره 
ما  همکاران  که  غیرمجازی  انشعابات  از  ای 
فهیم،  مردم  گزارشات  با  اند  کرده  مسدود 
شناخت  از  نشان  این،  و  اند  شده  شناسایی 

صحیح شهروندان نسبت به بحران آب است.
تهران  راه آهن  شهرک  آبفای  امور  مدیر 
آب  لیتری  یک  هربطری  قیمت  اظهارداشت: 
مردم  آنکه  حال  نیست  تومان   800 از  کمتر 
بالغ بر ۱000 لیتر آب بهداشتی وآشامیدنی را 
با نرخی کمتر از 500 تومان دریافت می کنند 
با  را که  بها  این کاالی گران  بایستی قدر  لذا 

نازلترین قیمت در اختیارشان است، بدانند.
آیا  که  زمان  سوال  این  به  پاسخ  در  زیوری 
ساکنان شهرک راه آهن برای تابستان امسال 

گفت:  نه؟  یا  باشند  آب  بندی  جیره  منتظر 
چاه  از  برداری  بهره  به  توجه  با  خوشبختانه 
ای  برنامه  هیچ  امسال  جدید،  مخازن  و  ها 
برای جیره بندی آب نداریم. وی درعین حال 
یادآور شد: افت فشار آب در ساعات و ایام اوج 
قطعی  نظیر  مشکالت  برخی  بروز  یا  مصرف 
برق، غیرقابل پیش بینی است اما همکاران ما 
را  خود  توان  همه  آهن  راه  آبفای شهرک  در 
به کار گرفته اند تا از این احتماالت نیز درحد 

مقدور جلوگیری شود.
ادامه،  در  راه آهن  شهرک  آبفای  امور  مدیر 
در  سبز  فضای  آبیاری  نامناسب  وضعیت 
قرار  تاکید  مورد  را  تهران  المپیک  دهکده 
لوله گذاری  به دلیل  افزود: متاسفانه   و  داده 
های قدیمی و محلی ، بخشی از آب مورد نیاز 
آب  های  لوله  توسط  منطقه  این  سبز  فضای 
های  پیگیری  طی  که  گیرد  می  انجام  شرب 
زمان  کوتاهترین  در  تا  درصددیم  شده  انجام 
و  کنیم  اقدام  شبکه  اصالح  به  نسبت  ممکن 
امیدواریم شهرداری منطقه نیز ما را همراهی 

کند.
زیوری، برگزاری همایش های مرتبط با ترویج 
فرهنگ مصرف بهینه آب در سراهای محالت 
از جمله پارک ستارخان، اجرای نمایش های 
بروشورهای  توزیع  کودکان،  برای  عروسکی 
اطالع رسانی مشترک آبفا و محیط زیست در 
هایی  برنامه  جمله  از  را  و...  ها  خانواده  بین 
جویی  صرفه  هفته  با  همزمان  که  برشمرد 

انجام شد.  
زمان،  با  گفتگوی  از  دیگری  بخش  در  وی 
آب شهرک  تامین  که  این مطلب  بیان  ضمن 
راه آهن درحال حاضر از طریق 28 حلقه چاه 
انجام می گیرد، اضافه کرد: طبق برنامه ریزی 
نزدیک  بسیار  ای  آینده  در  شده،  انجام  های 

در   6 شماره  خانه  تصفیه  از  برداری  بهره  با 
شمال بزرگراه همت، حق آبه ای بالغ بر 3/7 
مترمکعب درثانیه به مناطق 2۱ و 22 تهران 
زمینه  ترتیب  این  به  که  میابد  اختصاص 
در  ساکن  شهروندان  پیش  از  بیش  آسایش 

این شهرک نیز تامین خواهد شد.
مدیر امور آب و فاضالب شهرک راه آهن تهران 
پایان سال جاری  تا  که  نکته  این  یادآوری  با 
این  در  نیز  چاه جدید  به چهار حلقه  نزدیک 
ابراز  رسید،  خواهند  برداری  بهره  به  منطقه 
شده،  اندیشیده  تمهیدات  با  نمود  امیدواری 
اطراف  های  برج  و  آهن  راه  شهرک  ساکنان 
دریاچه شهدای خلیج فارس دچار کمبود آب 

نخواهند شد.
اقدامات  برخی  تشریح  در  همچنین  زیوری 
و  آبی  کم  بحران  از  گذر  برای  گرفته  صورت 
با فصل گرما  امر آب رسانی همزمان  تسهیل 
در منطقه تحت مدیریت خود به مواردی چون 
خلیج  دریاچه  چاه  به  رسانی  برق  و  تجهیز 
از  برداری  بهره  گذاری،  لوله  با  همراه  فارس 
بهینه  و  الیبروبی  ویدئومتری،  بو،  شب  چاه 
سازی چاه شماره 6۱، بهره برداری از خطوط 
صلواتی  پمپاژ  ایستگاه  داکتیل   700 و   600

بلوار   200 خط  اتصال  یک،  باقری  مخزن  به 
نسیم ۱6 به خط انتقال 400 کوهک، اتصال 
انتقال  به خط  بلوار علوم  و فنون  خط 300 
جدید  چاه  انتقال  خط  اجرای  کوهک،   400
برق  و  تجهیز  متر،   ۱300 طول  به  پارسیان 
چاه  انتقال  اجرای خط  پارسیان،  چاه  رسانی 
غنیمتی و شهرداری به طول 600 متر، بهره 
برق  و  مترمکعبی   ۱7000 مخزن  از  برداری 
آزادی  استادیوم  دوربرگردان  چاه  به  رسانی 
برای هریک  اعتبار صرف شده  و  کرده  اشاره 
از این طرح ها را رقمی بیش از 600 میلیارد 

ریال ذکر کرد.
قدردانی  ضمن  نشست،  این  خاتمه  در  وی 
الگوی  اصالح  های  طرح  با  مردم  همراهی  از 
مصرف و صرفه جویی امور آبفای شهرک راه 
شبانه  طور  به   ۱22 سامانه  کرد:  اعالم  آهن، 
در  مردم  گزارشات  دریافت  آماده  روزی 
خصوص اشکاالت آبرسانی، ترکیدگی لوله ها 

و هر گونه انشعاب غیرمجاز می باشد. 
مدیر امور آب و فاضالب شهرک راه آهن تهران 
تصریح کرد: مشخصات شهروندان عزیزی که 
دهند  می  گزارش  را  مجاز  غیر  های  انشعاب 
کامال محرمانه بوده و هرگز فاش نخواهد شد.

مدیر امور آبفای شهرک راه آهن تهران درخواست کرد: 

هـر شـهرونـد، یـک پـلیـس آب 
صرفه جویی، یعنی مدیریت مصرف


