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اقتصاد مقاومتی
 عامل وحدت 

و انسجام جامعه

رهبر معظم انقالب:

شجره خبیثه ملعونه آل سعود 
لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد

های  خانواده  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
شهدای ِمنا و مسجدالحرام، کوتاهی و بی کفایتی آل 
سعود در این حادثه را اثبات مجدد بی لیاقتی این شجره 
خبیثه ملعونه در تصدی و اداره حرمین شریفین خواندند 
و تأکید کردند: اگر راست می گویند و در حادثه بی 
تقصیرند، بگذارند یک هیأت حقیقت یاب اسالمی- بین 
المللی، واقعیات مسئله را از نزدیک بررسی و روشن کند. 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
در آستانه فرا رسیدن اولین سالگرد فاجعه منا و حادثه 
مسجدالحرام، جمعی از خانواده های شهدای این دو 

واقعه،   با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.

قاضی عسکر:
هیچکس حق ادعای مالکیت بر کعبه را ندارد

صفحه 3

توزیع الکترونیک 

»بسته های حمایت غذایی« 

بین نیازمندان

رهگیری قاچاق
 با سامانه  

جامع گمرکی
113 5

با تشکیل موسسات پس انداز و تسهیالت مسکن که 
در شورای پول و اعتبار تصویب شد،پس اندازهای 
خرد  دوسمت عرضه و تقاضای مسکن،به منبع اصلی 
تبدیل  ای  پروژه های مسکونی منطقه  مالی  تامین 

می شود.
به دنبال پیشنهاد مشترک  اعتبار،   و  شورای پول 
وزارت راه و شهرسازی و بانک عامل بخش مسکن، 
پس انداز  موسسات  راه اندازی  اجرایی  دستورالعمل 
از  یکی  به عنوان  را  منطقه ای  مسکن  تسهیالت  و 
تصویب  به  مسکن  مالی  تامین  در  موثر  روش های 

رساند.
یک مقام مسئول در وزارت مسکن درباره جزییات 
این مصوبه  گفت: این موسسات در حقیقت در نقش 
بانک های محلی برای تامین مالی ساخت وسازهای 
مسکونی در هر منطقه با اتکا به سپرده های متقاضیان 
تشکیل  منطقه  همان  در  مسکن  خرید  یا  ساخت 
خواهند شد. همچنین سقف تسهیالتی که از طریق 
این موسسات به متقاضیان تعلق می گیرد قرار است 
متناسب با منابع جذب شده و هزینه ساخت یا خرید 
مسکن در هر منطقه، به صورت وام شناور پرداخت 
شود. عمده کاربرد این روش تامین مالی ساخت یا 
خرید آپارتمان های ارزان قیمت و متناسب با الگوی 
مصرفی مسکن در هر منطقه تعریف شده که قرار 
است تسهیالت آن در قالب وام شناور به متقاضیان 
بومی همان منطقه ای که موسسه در آن تشکیل شده 

است، تعلق بگیرد.

بانک  به  نسبت  موسسات  این  تفاوت  مهمترین   
مسکن، ارائه تسهیالت فقط در یک شعاع جغرافیایی 
می توانند  موسسات  این  اینکه  ضمن  است،  خاص 
جمله  از  سازی  انبوه  و  مقیاس  بزرگ  های  پروژه 

سواحل مکران را تامین مالی کنند.
تاسیس  مصوبه،  این  تصویب  از  هدف  گفت:  وی 
و  سپرده  جذب  منظور  به  ای  منطقه  موسساتی 
هر  در  مسکن  ساخت  و  خرید  تسهیالت  اعطای 

منطقه جغرافیایی است.
وی اظهارکرد: موسسات پس انداز و تسهیالت مسکن 
با  و متناسب  قراردارند  بانک مرکزی  نظارت  تحت 

شرایط آن منطقه ازجمله شرایط درآمدی، قیمت 
مسکن و فرآیندهای ویژه ساخت و ساز، تسهیالتی 
داد:  توضیح  وی  دهند.  قرارمی  مردم  دراختیار  را 
بر اساس سیاست گذاری اولیه وزارت مسکن، این 
خرد  سرمایه های  جذب  با  است  قرار  موسسات 
متقاضیان خرید آپارتمان و سرمایه گذاران ساختمانی 
ساخت  عملیات  موسسه،  سهامداران  قالب  در 
آپارتمان های مسکونی در مقیاس انبوه را انجام دهند 
و پس از پایان مراحل ساخت، متناسب با عایدی به 
بومی  متقاضیان  به  تسهیالت مسکن  آمده،  دست 

اعطا کنند.
ادامه در صفحه 2

دستورالعمل جدید کارت های اعتباری ابالغ شد و قرار 
است دور جدید اختصاص این کارتها به مردم، از اول 
مهرماه آغاز شود؛ بانک مرکزی می گوید کارت ها به 
تدریج جایگزین تسهیالت متنوع خرد فعلی خواهد 

شد.
به گزارش مهر، توزیع کارتهای اعتباری از ۱۲ روز دیگر 
یعنی درست اول مهرماه آغاز می شود. بانک مرکزی 
جذب  در  افراد  که  توانایی  تناسب  به  که  می گوید 
منابع این کارتهای اعتباری و ارایه تضامین بازپرداخت 
آن ارایه می دهند از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان اعتبار 
در کارتهای اعتباری شارژ می کند تا مردم به خرید 
کاالهای بادوام و سرمایه ای، مصرفی و خدمات بپردازند.
پیش از این هم البته دولت به منظور تحریک تقاضای 

ده  سقف  تا  اعتباری  کارتهای  مردم،  خرید 
میلیون تومان را فقط برای خرید لوازم خانگی 
ایرانی در اختیار مردم قرار داده بود که اگرچه 
تعداد محدودی از اقشار مردم می توانستند آن 
را دریافت کرده و کارمندان دولت، بازنشستگان 
و فرهنگیان را شامل می شد، اما همین تعداد 

محدود هم از آن استقبال نکردند.
اکنون دولت می گوید که هر فردی می تواند 

توانایی  چنانچه  و  کرده  دریافت  را  جدید  کارتهای 
میلیون  تا سقف ۵۰  باشد،  داشته  را  آن  بازپرداخت 
تومان هم برای او شارژ و اعتبار در آن قرار می دهد. این 
طرح قرار است که از اول مهرماه سال جاری اجرایی 

شود.

بر این اساس دیروز، بانک مرکزی دستورالعمل جدید 
کارت اعتباری مرابحه را با هدف تسهیل استفاده از 
کارت های اعتباری، رفع برخی ابهامات و انطباق هرچه 
بیشتر آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و تحریک 

تقاضا، به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد.
ادامه در صفحه 2

توزیع کارتهای اعتباری از ۱2روز دیگر؛

ارایه کارت اعتباری 1۰ تا 5۰ میلیونی

جزییات پرداخت وام منطقه ای مسکن

توزیع کارتهای اعتباری از ۱2روز دیگر؛

ارایه کارت اعتباری 1۰ تا 5۰ میلیونی
1

جزییات پرداخت وام 
منطقه ای مسکن

که  مسکن  تسهیالت  و  پس انداز  موسسات  تشکیل  با 
اندازهای خرد  اعتبار تصویب شد،پس  در شورای پول و 
تامین  اصلی  منبع  مسکن،به  تقاضای  و  عرضه   دوسمت 

مالی پروژه های مسکونی منطقه ای تبدیل می شود.

افزایش 1٤۰ میلیون متر مکعب 
به ظرفیت تولید گاز کشور

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درجریان بازدید از روند 
ساخت سکوهاي دریایي فازهاي ۱٣ و ۲۲،۲٣و۲٤ و ۱۷و۱۸ 
)عودتی فاز ۱٤( در یارد بوشهر گفت: باراه اندازي سکوهاي 
درحال ساخت در این بخش، ۵فاز، معادل ۱٤۰ میلیون متر 

مکعب به ظرفیت تولیدگاز کشور افزوده خواهد شد.

نفت و انرژیخبر

6

2

تلنگري به مسئوالن
 براي فرهنگ سازي

 دوچرخه سواري
نيلوفرسادات ميرميران

ارتباط رسانه و نخبگان
 در تحقق اقتصاد مقاومتی

نسترن کيوان پور

لزوِم حمایت مردانه بدون 
چاشنِی تعصب...

الهام آمرکاشی

سبک زندگی

نگاه روز

یادداشت

7

راهپيمایی نمازگزاران در سالگرد شهدای فاجعه منا

نمازگزاران فریاد 
مرگ  بر آل سعود سردادند

11۰

صفحه 2

دستورالعمل جدید کارت های اعتباری ابالغ شد و قرار است دور جدید اختصاص این کارتها به مردم، از اول مهرماه آغاز شود؛ بانک مرکزی می گوید کارت ها به تدریج جایگزین تسهیالت متنوع 
خرد فعلی خواهد شد. توزیع کارتهای اعتباری از ۱۲ روز دیگر یعنی درست اول مهرماه آغاز می شود. بانک مرکزی می گوید که به تناسب توانایی که افراد در جذب منابع این کارتهای اعتباری و ارایه 

تضامین بازپرداخت آن ارایه می دهند از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان اعتبار در کارتهای اعتباری شارژ می کند تا مردم به خرید کاالهای بادوام و سرمایه ای، مصرفی و خدمات بپردازند.
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علی ابن ابیطالب )ع(:

کالم  نور

نمازگزاران تهرانی فریاد مرگ
 بر آل سعود سردادند

نمازگزاران تهرانی پس از اقامه نماز جمعه این 
در  کشور  سراسر  نمازگزاران  با  همزمان  هفته 
آل  دیکتاتور  های  رژیم  جنایات  محکومیت 
فریاد  و  کرده  راهپیمایی  خلیفه  آل  و  سعود 

مرگ بر آل سعود و آل خلیفه سر دادند.
نخستین  در  تهرانی  نمازگزاران  از  تن  هزاران 
سالگرد فاجعه شهادت جمعی از حجاج ایرانی 
در  بحرین  رژیم  اقدامات  محکومیت  و  منا  در 
و  کشور  این  مظلوم  مردم  وحشیانۀ  سرکوب 
بزرگ  رهبر  علیه  نمایشی  دادگاه  برگزاری 
عیسی  شیخ  اهلل  آیت  بحرین  اسالمی  جنبش 
میدان  سمت  به  تهران  دانشگاه  از  قاسم، 

فلسطین راهپیمایی کردند.
نمازگزاران تهرانی پالکاردهایی با عناوین مرگ 
بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آل سعود، 
با  هایی  نوشته  دست  و  خلیفه  آل  بر  مرگ 
مضامین پیام اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی 
در محکومیت رژیم آل سعود و آل خلیفه در 

دست داشتند.
راهپیمایی  این  در  گزارش  این  براساس 
راهپیمایان شعار»اهلل اکبر«، »هیات من الذله«، 
»مرگ بر آمریکا« و»مرگ بر اسرائیل«، ـتبت 
یدا أبی لهب آل سعود بی نسب«، »آل سعود 
آل  بر  »مرگ  و  باد«  ننگت  آمریکا  باد  شرمت 

سعود خائن« سردادند.
حسین اهلل کرم فعال سیاسی نیز در راهپیمایی 
طی  فلسطین  میدان  در  تهرانی  نمازگزاران 
سخنانی هدف از این راهپیمایی را محکومیت 
هزار  هفت  حدود  شهادت  در  سعود  آل  رژیم 
حاجی جهان اسالم در فاجعه منا و نیز حادثه 

مسجدالحرام در حج سال گذشته عنوان کرد.
وی تصریح کرد: ما آل سعود را الیق اداره حج 
نمی دانیم و باید در این خصوص هیات حقیقت 

یاب تشکیل شود.
اهلل کرم تنها راه تشکیل هیات حقیقت یاب و 
مسلمانان  به  الشریفین  حرمین  اداره  واگذاری 
برابر  در  مقاومت  و  سعود  آل  رژیم  تهدید  را 
تهدید  پی  در  افزود:  و  دانست  آن  اقدامات 
حاکمان  که  بود  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
سعودی،  رژیم  آمریکایی  و  خائن  لیاقت،  بی 
پیکرهای مطهر شهدای ما در فاجعه منا را به 

ایران بازگرداندند.
وی یادآور شد: حاجیان 40 کشور به دلیل بی 
لیاقتی حکام سعودی در فاجعه منا شهید شدند 
اما فقط ابدان مطهر حجاج ایرانی به میهنشان 

بازگشت.
تشکیل  برای  کرد:  تاکید  سیاسی  فعال  این 
ال سعود  یاب و کوتاهی دست  هیات حقیقت 
و  مقاومت  راه  باید  الشریفین  حرمین  اداره  از 
ادامه  را  کوچک  و  بزرگ  های  شیطان  تهدید 

دهیم.
در پایان این راهپیمایی نیز قطعنامه نمازگزاران 
در محکومیت اعمال رژیم سعودی در کشتار و 
قتل عام مسلمانان در یمن و سوریه و سرکوب 
وحشیانه مردم مظلوم بحرین و اهانت به حریم 
مرجعیت بزرگ این کشور آیت اهلل شیخ عیسی 

قاسم از سوی آل خلیفه، قرائت شد.

سامانه اس۳۰۰ براساس نیاز
 استقرار می یابد

وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 
بیان این که »ممکن است سامانه اس 300 در 
هر جائی براساس نیاز استقرار یابد« گفت: اس 
در  هوایی  پدافند  سامانه های  و مجموعه   300
یک معماری دفاع هوایی طراحی شده تا همه 

هوای کشور را پوشش دهد.
به گزارش ایسنا، سردار سرتیپ احمد وحیدی 
درباره ادعاهای برخی رسانه های غربی مبنی بر 
استقرار سامانه اس 300 در اطراف تهران گفت: 
و  است  الیه ای  نظام  یک  هوایی  پدافند  نظام 
بحث دفاع منطقه ای نیست در واقع استقرار آن 
در قالب یک شبکه مطرح است و بحثی کامال 
فنی است. وی ادامه داد: بر این اساس طبیعتا 
برخی نقاط که دارای اهمیت بیشتری است به 
این  استقرار  پس  می شود،  بیشتری  توجه  آن 
موضوعیت  خیلی  خاص  نقطه ای  در  سامانه 

ندارد و بحث اصلی کار نیست.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی دفاعی در پاسخ 
به این پرسش که آیا شما استقرار اس 300 را 
اصوال  گفت:  می کنید؟  تایید  تهران  اطراف  در 
بحث  نیست  تهران  غیر  و  تهران  اطراف  بحث 
دفاع از مرزهای هوایی کشور است و فقط شامل 

اس 300 نمی شود.
سامانه های  مجموعه  و   300 اس  افزود:  وی 
هوایی  دفاع  معماری  در یک  ما  هوایی  پدافند 
طراحی می شود که همه هوای کشور از مرزها 
تا عمق را شامل می شود از این رو ممکن است 
استقرار  باشد،  نیاز  که  جائی  هر  در  اس 300 
یابد چون برد زیادی دارد و الزم نیست لزوماً 
بر  بنا  باشد می تواند  در نقطه ای خاص مستقر 

طراحی، هر جائی در آن شبکه طراحی شود.

خبر

ارتباط رسانه و نخبگان در تحقق اقتصاد مقاومتی

نسترن کیوان پور

مطلِب  به  نخبگان  از  یکی  ای  جلسه  در 
جالِب توجهی اشاره کرد. وی لزوِم استفاده 

از نخبگان را در فرهنگ سازِی رعایِت برخی مسائل در شهر توسِط 
شهروندان گوشزد کرد و گفت: اگر نخبگان که دانش و هوِش آنان 
مورِد تأییِد مردم است، در صدِر برنامه های مرتبط با فرهنگ سازی 
قرار گیرند، به طوِر یقین تأثیرگذارِی بیش تری را در سطح جامعه 

میاِن مردم شاهد خواهیم بود.
این موضوع را از این جهت می توان حائِز اهمیت دانست که بسیاری 
فرهنگ  راستای  در  گوناگون  رویکردهای  با  جهان،  کشورهای  از 
سازی مشغوِل فعالیت هستند چرا که آینده ی کشورها به میزاِن 
بستگِی  است  شده  نهادینه  شان  جامعه  در  که  فرهنگی  و  آگاهی 
مستقیم خواهد داشت و زمانی که همه در این امر از یکدیگر پیشی 
می گیرند، چرا نباید از ظرفیِت نخبگان برای فرهنگ سازی به ویژه 

در خصوص اقتصاد مقاومتی بهره بُرد؟
در حالی که اُمید آفرینی می تواند یکی از راهکارهای تعالی جامعه 
تلقی شود و انسجام ملی را تقویت کند، استفاده از ظرفیِت نخبگان 
برای معرفی و ارائه ی کاالهای تولیِد داخل و جلِب اعتماِد مردم، 

گامی ارزشمند و مهم برای نیل به این هدف خواهد بود.
اقتصاد مقاومتی، سیاستی کلی است که از سوی مقام معظم رهبری 
برای استقالل و خودکفایِی کشور مطرح شده است و اهدافی چون 
مبارزه با مصرف گرایی، تضعیف تولید ملی در برابر تولیدات خارجی 
و کاهش وحدت ملی را در پی دارد. این در حالی است که متاسفانه 
رسانه های داخلی در راستای جریان سازی اقتصاد مقاومتی، چندان 
فعالیتی ندارند تا مردم را از اهداف و محورهای اقتصاد مقاومتی در 
تمام حوزه ها آگاه سازند. هم چنین باید مردم را در مسیری هدایت 
کنند که از نهادهای اجرایی نیز در خصوص اقتصاد مقاومتی مطالبه 

خود را مطرح کنند.
به مسائِل اجتماعی و فرهنگی،  با رویکردی معطوف  این میان  در 
می توان به اصالِح الگوی مصرف پرداخت که طی دهه های گذشته 
ی  حوزه  در  نخبگانی  اگر  است.  شده  نامطلوبی  تغییراِت  دچاِر 
سالمت، بهداشت، انرژی و اقتصاد در راستای آگاه سازی مردم در 
خصوِص مسائِل مربوط به اصالح الگوی مصرف قدم بردارند و رسانه 
ها نیز در این حوزه فعالیت کنند، می توان تأثیِر شگرِف این فرهنگ 
به  را  تان  توجه  کمی  ست  کافی  بود.  شاهد  جامعه  در  را  سازی 
تبلیغاِت رسانه ای معطوف کنید. زمانی که اغلِب تبلیغات به معرفِی 
کاالهای خارجی می پردازد، مردم از مزایای خریِد کاالهای داخلی 
آگاهی نمی یابند و نمی توان از آن ها انتظار داشت کاالهایی را در 

سبِد کاالی خود قرار دهند که اطالعی از چند و چوِن آن ندارند.
در این راستا نقِش کلیدِی رسانه ها بیش از پیش مشخص می شود 
چرا که رسانه یکی از مهم ترین ابزارهای جنگ نرم توسِط دشمنان 
است و اگر ما از این ظرفیت به درستی بهره نبریم، این حوزه به 
دسِت آن هایی می افتد که هدفی جز نابودِی استحکام و وحدِت 
با معرفی ظرفیت های  باید  ها  ندارند. رسانه  را در سر  ایران  ملی 
داخلی استان، برنامه های مسئوالن را برای ساماندهی این ظرفیت 
ها و بهره گیری از فرصت ها برای فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی و 
به کار بستِن آن در سطِح جامعه جویا شوند تا ماهیِت اصلِی اقتصاِد 
با اقتصاِد ریاضتی و  مقاومتی به مردم شناسانده شود و تفاوت ها 

اقتصادی که زندگِی مردم را دچاِر مشکل می کند، مشخص شود.
چندان  زمینه  این  در  ها  رسانه  و  نخبگان  ارتباط  اما  متاسفانه 
مستحکم نیست و از ظرفیت باالی نخبگان استفاده ای نمی شود. 
اقتصاد مقاومتی نیاز به باور دارد و رسانه با همکاری نخبگان می 
تواند این باوِر عمومی را در مردم ایجاد کند و اعتماد به کاالهای 
تولیِد داخل را در اذهاِن مردم نهادینه کند. این در حالی است که 
بسیاری از مسئوالن اقتصاد مقاومتی را تنها معطوف به مسائلی از 
قبیل بودجه و نفت می دانند اما در اصل چنین نیست و نیاز است 
که باور و اعتماِد عمومی به تولیداِت داخلی در مردم ایجاد شود تا 

خوداتکایی به ثمر نشیند.
 با این تفاسیر، هنوز استفاده از ظرفیت نخبگان در راستای تحقق 
اقتصاد مقاومتی در حِد تئوری باقی مانده است؛ نخبگانی که می 
توانند با به کار گیری ایده ها و نظریات خود به چرخه تولیِد داخلی 
استفاده  کشور  داخِل  در  را  خود  استعداِد  و  هوش  و  کنند  کمک 
کمیته  قالب  در  دولت  سوی  از  آنان  حمایِت  که  حالی  در  کنند. 
ای که بتواند با همکاری رسانه، به فرهنگ سازی بپردازد یکی از 
ملزوماِت جامعه ی امروز خواهد بود تا اُمید و اعتماد به توانایی های 
ملی در دروِن ایرانیان نهادینه شود و استقالل و خودکفایی کشور 

را شاهد باشیم.

اجرای استاندارد فوق ایمنی اروپایی برای توسعه 
نیروگاه اتمی بوشهر 

شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه اعالم کرد که واحدهای جدید 
نیروگاه بوشهر با استانداردهای فوق ایمنی و جدید اروپایی براساس 
فوکوشیما  ای  هسته  نیروگاه  حوادث  تکرار  از  جلوگیری  تجربیات 

ساخته می شود.
پیمانکار سازنده واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر وابسته به 
شرکت دولتی روس اتم با صدور بیانیه ای اعالم کرد: برای ساخت 
واحدهای جدید نیروگاهی در ایران که امروز آغاز خواهد شد، طرح 
اروپایی  )سازمان   Eur مجوز  که  شود  می  اجرا   +3 ایمنی  جدید 

استفاده کننده از نیروگاهها( را دریافت کرده است.
با  بوشهر  نیروگاه  واحدهای جدید  برای  ایمنی  فوق  استانداردهای 
از  تدوین شده پس  ایمنی  معیارهای  و  ها  فناوری  ترین  پیشرفته 
آسیب دیدگی نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن مطابق است که سال 

2011 در جریان سونامی این کشور رخ داد.
براساس بیانیه شرکت روسی در مرحله دوم ساخت نیروگاه بوشهر 
از فناوری های نوین در عرصه های مختلف به ویژه تجهیزات بی 

مانند ایمنی در برگیرنده راه حل های جدید استفاده خواهد شد.
نیروگاه  نخست  واحد  اندازی  راه  و  تکمیل  از  مسکو پس  و  تهران 
بوشهر، سال 2014 نیز در چارچوب توسعه تولید برق هسته ای در 
ایران برای ساخت واحدهای جدید نیروگاهی در بوشهر توافق کردند 
که براساس برنامه اعالم شده، امروز با حضور هیات مسئول روسی 

کلنگ ساخت آن به زمین زده می شود.
سرگئی کریینکو رئیس روس اتم سرپرستی هیات هسته ای روسیه 
را در برنامه آغاز ساخت دو واحد نیروگاهی در بوشهر بر عهده دارد 
و والری لی مارنکو مدیر شرکت اتم استروی اکسپورت نیز در این 

مراسم شرکت دارد.
گسترش  راه  نقشه  چارچوب  در  بوشهر  ای  هسته  نیروگاه  توسعه 
روابط ایران و روسیه و پس از تکمیل مرحله اول مورد توافق قرار 

گرفت.

نگاه روز

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه مجلس دربرابر 
باچه  گفت:برخی  نباشد،  معاهدهFATFساکت 
امضا  را  سند  این  محرمانه  صورت  به  جرأتی 
کردند؟ این توافق یک تسلیم است و می خواهند 

اطالعات مالی مارا بدست آورند.
آیت اهلل احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در 
با اشاره به مسئله حج  خطبه های نماز جمعه 
و سالگرد فاجعه منا اظهار کرد: سال گذشته ۷ 
هزار نفر در سرزمین امن الهی کشته شدند. معلوم 
نیست دنیا به کجا می رود؟ حرم امن الهی که 
باید در آن امنیت داشته باشند  حتی حیوانات 
چرا باید حجاج با لب تشنه کشته شوند و آنهایی 
که نیمه جان هستند را به کانتینرها بریزند؟ این 

اتفاق بسیار بی سابقه ای بود.
وی افزود: تعجب ما از دنیا است که ظلم کده و 
ظلمت کده شده است. ظلم همه جا را فراگرفته 
در  نمی آید.  در  نفسشان  دنیا  مردم  ولی  است 
فاجعه منا تنها ۵00 نفر از کشته ها ایرانی بودند 
و  عربی  به کشورهای  مربوط  ها  سایر کشته  و 
نزدند  غیرعربی می شدند. چرا آن کشورها دم 
و تنها به یک حرف سرزبانی اکتفاکردند و خون 
حاجیان خود را از جباران و فرعون صفتان آل 

سعود مطالبه نکردند.
آیت اهلل جنتی  با بیان اینکه تعجب ما از دنیا 
است که چرا اینقدر ظلم پذیر شده است، گفت: 
امام)ره( فرمودند این وهابی های پست و از خدا بی 
خبر همانند خنجر هستند که همیشه از پشت به 
جامعه اسالمی فرورفته اند. رهبر انقالب هم در 
پیام اخیرشان القابی همچون گمراهان روسیاه، 
باز، از خدا بی  القلب، جنایتکار، سیاست  غصی 
کننده گروه  تجهیز  بی وجدان،  دین،  بی  خبر، 
های تکفیری و شرور و فتنه انگیز در کشورهای 

اسالمی را برای آل سعود بکار بردند.
 وی تصریح کرد: حجاج در روز عید قربان رمی 
جمرات می کنند، ما هم اگر بتوانیم باید در اینجا 
رمی جمرات درست کنیم، یعنی یک ستونش 
باشد.  سعود  آل  هم  آن  ستون  یک  و  شیطان 
سعمودی ها استحقاق رمی را دارند. البته عمر آل 
سعود به سر آمده است و طولی نمی کشد که به 

سزای اعمال خودشان می رسند.
کرد:  تاکید  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
امروز جاهلیت قبل از اسالم در حال تکرار شده 
است. حضرت ابراهیم)ع( کعبه را برای توحید و 

خداپرستی بنا کرد ولی عده ای آمدند بت ها را در 
آنجا نصب کردند. امروز هم کعبه به دست کسانی 
افتاده است که از اوالد و اعقاب همان ابوجهل ها 
و ابولهب ها هستند. ما هرچه می توانیم باید از آل 
سعود اظهار تنفر کنیم. راهپیمایی امروز علیه آل 
سعود و آل خلیفه هم که در سراسر کشور برگزار 

می شود تظاهرات به جایی است.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به مساله فیش 
در  چطور  نمی دانم  من  گفت:  نجومی  های 
چطور  می افتد؟  اتفاقات  این  اسالمی  جمهوری 
بیت المال را با اسم و رسم و بدون اسم و رسم 
حراج می کنند و به جیب می زنند و کسی هم 
نظارتی ندارد؟ مجلس در این ماجرا کجاست؟ من 
به نمایندگان مجلس گفتم شما وظیفه نظارت 
دارید و اگر نظارت می کردید این اتفاقات نمی 

افتاد.
آیت اهلل جنتی تاکید کرد: معرفی متهمان فیش 
های نجومی خواست همه مردم و یک مطالبه 
ملی است و مربوط به یک جریان و دو جریان 
افراد  این  اتهامات  مقدار  باید  نیست.  سیاسی 
مشخص شود و به اطالع کلیه مردم به صورت 
شفاف برسد. عدالت باید بصورت قاطع اجرا شود.

وی تصریح کرد: امروز باید با خوی اشرافی گری 
مقاماتی  به  راجع  نمی خواهم  من  شود.  مقابله 
صحبت  می کردند  کار  آنها  نظر  زیر  اینها  که 
برخی  در  گری  اشرافی  خوی  متاسفانه  کنم. 
مقامات حاکم است. مسئله فیش های نجومی 
موجب سلب اعتماد مردم خواهد شد، اگر دولت 

باید  باشد،  داشته  را  مردم  اعتماد  می خواهد 
موجبات سلب اعتماد مردم را از بین ببرد. امروز 
این مساله رسیدگی کنند.  به  باید  قوه  هر سه 
رسانه ها نیز در این مسئله خوب عمل کردند و 

باید قضیه را در آینده هم پیگیری کنند.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه گفتند با 
ولی عمل  برخورد می شود  پرونده  این  متهمان 
نشد، گفت: تنها با 14، 1۵ مورد بیشتر در پرونده 
فیش های حقوقی برخورد نکردند. این همه سرو 
صدا که برای این تعداد نبود. باید با متهمان دیگر 
صندوق  ماجرای  شود.  برخورد  هم  پرونده  این 
توسعه ملی مسئله عجیبی بود و طی دو سه سال 
اخیر یک جهش عجیبی در این صندوق برای باال 
کشیدن اموال بیت المال و برداشت ۵۷ میلیونی 
به وقوع پیوست. این ها مصیبتی است که بر مردم 

و نظام وارد می شود.
از متهمان  اینکه برخی  بیان  با  آیت اهلل جنتی 
پرونده فیش های نجومی عضو23 هیئت مدیره 
عضو بودند، گفت: دستگاه هایی که به زیان دهی 

افتاده بودند به این افراد پاداش می دادند.
وی با اشاره به واگذاری امالک ادعایی مربوط به 
شهرداری تهران هم گفت: البته مواردی از قبیل 

مسئله امالک هم هست که باید پیگیری شود.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به انتشار فایل 
صوتی آیت اهلل منتظری در حمایت از منافقین 
افزود: برخی فایل صوتی آن شیخ ساده لوح که 
دل امام)ره( را خون کرد منتشر کردند و نظام و 
امام را محکوم ساختند که خدا از سر تقصیرات 

دست  به  شد  ای  حربه  فایل  این  نگذرد.  آنها 
منافقین تا از طریق آن بتوانند نظام اسالمی را 

محکوم کنند.
آیت اهلل جنتی با بیان اینکه منافقین امروز تحت 
حمایت انگلیس، فرانسه و آمریکا هستند، گفت: 
آنها 1۷ هزار نفر را شهید کردند و شهدای محراب 
استکباری،  کشورهای  امروز  گرفتند.  ما  از  را 
تقویت  و  تربیت  و  می دهند  رشد  را  منافقین 

می کنند.
وی با اشاره به اعدام منافقین در سال ۶۷ گفت: 
هاشمی  مهدی  کرد.  اجرا  را  اسالم  حکم  امام 
هم که در آن دوران اعدام شد با حکم امام بود. 
صاحب این فایل صوتی را هم امام قاطعانه و به 
صورت آنی عزل کردند و گفتند عکس او را از 
دیوار پائین بیاورید. همه در آن زمان بهتشان زد 
ولی امام به حق کار کردند زیرا او منشاء فساد بود 

و امام خواستند ریشه فساد را بکنند.
برخی  کرد:  تاکید  تهران  موقت  جمعه  امام 
می گویند رافت اسالمی، اما اسالم هم رافت و هم 
خشونت دارد. اگر به منافقین مجال داده می شد 
ریشه نظام را می کندند. امام فرمودند این ها باید 

ریشه کن شوند تا ریشه های نظام باقی بماند.
آیت اهلل جنتی در ادامه با اشاره به مسئله معاهده 
اف ای تی اف گفت: آنها با FATF می خواهند 
و  مالی  اطالعات  پولشویی  با  مبارزه  بهانه  به 
بانکی را به دشمن بدهند و قصد دارند ما بدست 
خودمان افراد و نهادهای انقالبی که دشمن آنها را 
نمی پسندد تحریم کنیم. آنها می خواهند ما سپاه 
را تحریم کنیم. قصد دارند ما قرارگاه خاتم االنبیاء 
است،  کرده  که  زیادی  خدمات  همه  این  با  را 

تحریم کنیم.
وی گفت: مجلس نباید در این ماجرا ساکت باشد. 
مجلس در این قضیه هم حق نظارتی دارد و باید 
حق نظارتی خود را اعمال کند. اگر این معاهده 
اتفاق بیافتد ما باید فاتحه خیلی مسائل را بخوانیم 
و درقابل دشمن تسلیم شویم. یعنی برای اینکه 
آمریکا از ما راضی شود باید خودمان، خودمان را 

تحریم کنیم.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه ۸۷ فرد و 
نهاد با امضای این موافقتنامه تحریم می شوند، 
افزود: برخی با چه جرأتی برخالف مصالح ملی به 
صورت محرمانه این سند را امضا کردند؟ آنها باید 

امضای خود را پس بگیرند.

آیت  ا... جنتی: مجلس دربرابرFATF ساکت نباشد
معرفی متهمان نجومی مطالبه ملی است

ادامه از صفحه 1
از  نهاد  این  سهام  درصد  کرد: 20  اظهار  وی 
طریق بانک مسکن و ۸0 درصد آن از طریق 
پذیره نویسی عام توسط آحاد مردم تامین می 
شود و این نهاد در یک منطقه جغرافیایی خاص 
فعالیت می کند و سهامدارانی که در آن سپرده 
منفعت  از  اینکه  بر  عالوه  کنند  می  گذاری 
می توانند  می شوند،  بهره مند  گذاری  سپرده 
نیز استفاده کنند.  از منفعت سهامداری خود 
اجرای پروژه های بزرگ با توجه به سیاست های 
توسعه ای کشور و تاکید بر توسعه سواحل مکران 
و احیای بافت فرسوده در مناطق خاص نیز می 
تواند از طریق این موسسات، تامین مالی شوند.

اساس  بر  کرد:  تصریح  مسوول  مقام  این 
دستورالعمل تشکیل این موسسات، بر خالف 
روال فعلی پرداخت وام از طرف سیستم بانکی، 
این موسسات تعهدی بابت میزان و زمان دقیق 
پرداخت تسهیالت به سپرده گذاران و متقاضیان 
پایان  عایدی موسسه در  با  متناسب  و  ندارند 
پرداخت  زمان  و  سقف  ساختمانی،  پروژه 

تسهیالت شناور خواهد بود.
فعالیت موسسات پس انداز  او، سابقه  به گفته 
و تسهیالت مسکن منطقه ای به حدود 4 دهه 
قبل بازمی گردد و معروف ترین شکل ساخت و 
ساز انبوه مسکن با اتکا به منابع این موسسات 
در  آپادانا  و  اکباتان  شهرک های  در  هم اکنون 

شهر تهران قابل مشاهده است.
اولویت  ادامه داد: قرار است  این مقام مسوول 
فرسوده  بافت های  در  موسسات  این  تشکیل 
و  مردم  خرد  سرمایه های  جذب  هدف  با 
نوسازی  منظور  به  ساختمانی  سرمایه گذاران 

محالت فرسوده تعریف شود.
تاسیس  طرح  پیش نویس  متن  در  گفت:  وی 
مسکن  تسهیالت  و  پس انداز  موسسات 
منطقه ای، حداقل سرمایه الزم برای تاسیس و 
فعالیت این موسسات در شهر تهران ۵0 میلیارد 
تومان، در سایر کالن شهرها 3۵ میلیارد تومان، 
سایر مراکز استان ها 2۵ میلیارد تومان و سایر 

شهرها 10 میلیارد تومان تعیین شده است.
ضوابط  پیشنهادی  نسخه  در  کرد:  اظهار  وی 
راه اندازی موسسات پس انداز و تسهیالت مسکن 
منطقه ای همچنین 1۸ ماموریت عمده برای این 
موسسات تعریف شده است. از میان این موارد، 
10 ماموریت مربوط به »تجهیز منابع« و مابقی 
خدمات  ارائه  یا  منابع«  »تخصیص  به  مربوط 
موسسات  فعالیت  چارچوب  در  شده  تعریف 

پس انداز و تسهیالت مسکن منطقه ای است.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که بانک 
مرکزی در حالی که سیاست تعیین دستوری 
نرخ سود را در مورد بانکها و موسسات اعتباری 
اعمال می کند چگونه می خواهد این موسسات 
را در تعیین نرخ سود آزاد بگذارد، گفت :این 
موسسات تحت نظارت بانک مرکزی قراردارند و 
بانک مرکزی نیز باتوجه به سیاست هایش و با 
حفظ تعادل منابع و مصارف می تواند نرخ سود 
را کاهش دهد بنابراین این موسسات نیز می 

توانند ازاین ویژگی استفاده کنند.
بانکی  تسهیالت  پرداخت  نظام  داد:  ادامه  وی 
منعطف  باید  و  است  بوده  جانبه  یک  تاکنون 
شود، در کشورهای دیگر در یک بانک، مشتریان 
سودهای  نرخ  تسهیالت،  نوع  یک  مختلف 
متفاوتی را براساس میزان ریسک باید پرداخت 
کنند؛ یعنی مشتری کم ریسک تر نرخ سود 

کمتر و مشتری پرریسک تر نرخ سود باالتری 
پرداخت می کند.

امتیازات ویژه پرداخت وام منطقه ای
اهداف  از  دیگر  یکی  افزود:  مسئول  مقام  این 
تاسیس این موسسات، آگاه سازی مردم درباره 
اهمیت پس انداز و اتکا به درآمدهای آتی است؛ 
و  انداز  پس  موسسات  فعالیت  با  اینکه  ضمن 
ای  منطقه  صورت  به  تصمیمات  تسهیالت، 
اعمال می شود و به تبع آن، احتمال شناسایی 
آن  به  مربوط  های  سیاستگذاری  و  ریسک 

منطقه هم بیشتر می شود.
به گفته وی، اگر درمناطقی، واحدهای مسکونی 
داشته  دیگری  مشکل  یا  باشند  نداشته  سند 
مورد  در  میتوانند  انداز  باشند، موسسات پس 
کرده  اعمال  را  ای  ویژه  تصمیم  خود  منطقه 
این امکان وجود دارد که نرخ سود و  و حتی 
اقساط را متناسب با شرایط منطقه تنظیم کنند.
این مقام مسئول درپاسخ به این سوال که آیا با 
تاسیس و توسعه موسسات پس انداز و تسهیالت 
وام  اعطای  در  مسکن  بانک  فعالیت  مسکن، 
مسکن تغییری خواهد کرد یا خیر،  اظهارکرد: 
و  انداز  پس  موسسات  فعالیت  زمینه  اگرچه 
تسهیالت و همچنین بانک مسکن مشابه است 
اما شیوه کار آنها متفاوت است،  ضمن اینکه 
می توان مدیریت صندوق پس انداز مسکن هر 

منطقه را به این موسسات واگذارکرد.
در  موجود  های  تفاوت  به  توجه  با  گفت:  وی 
مختلف  درمناطق  مسکن  بخش  بانکی  منابع 
کشور، تصویب چنین مصوبه ای واقعا الزم بود؛ 
به عنوان نمونه ممکن است تامین منابع صندوق 
پس انداز مسکن یکم در تهران با مازاد مواجه 
شود اما در شهرستان ها با کسری، اما االن چون 
انداز  پس  صندوق  مورد  در  گذاری  سیاست 
مسکن یکم بصورت متمرکز و ملی انجام می 
شود، نمی توان از این ظرفیت ها استفاده بهتری 
انجام داد.   این مقام مسئول تصریح کرد: باتوجه 
به آنکه فعالیت صندوق پس انداز مسکن یکم به 
تفکیک شهر و استان است، پس از تصویب این 
مصوبه، می توان این فعالیت ها را به موسسات 

پس انداز و تسهیالت مسکن واگذار کرد.
مرحله  از  این مصوبه  که  فرآیندی  درباره  وی 
طرح تا تصویب طی کرده،  گفت: طرح تاسیس 
موسسات پس انداز و تسهیالت مسکن حدود 
دوسال پیش از سوی وزارت راه و شهرسازی به 
بانک مسکن پیشنهاد شد و بانک مسکن یک 
طرح اولیه درباره سازوکار اجرایی این موسسات 
از  پس  و  قرارداد  مرکزی  بانک  اختیار  در  را 
برگزاری حدود 40 تا ۵0 جلسه، دستورالعمل 
نهایی شد.   این مقام مسئول اظهارکرد: پیش 
ازانقالب نیز بانک رهنی خدماتی مشابه با این 
موسسات ارایه می داد و بخاطر فعالیت بانک 
الزام و اجباری وجود نداشت که یک  رهنی،  
و  خرید  تسهیالت  برای  کلی  گیری  تصمیم 
مناطق  تمام  برای  مسکن  ساخت  و  فروش 
کشور گرفته شود و این امکان وجود داشت که 
براساس نیاز هرمنطقه، تصمیمات ویژه ای برای 
همان منطقه اعمال شود. وی در پاسخ به سوال 
آیا موسسات پس انداز  اینکه  بر  مبنی  دیگری 
و  سیاستگذاری  نظر  از  مسکن،   تسهیالت  و 
مدیریت به بانک مسکن وابسته هستند، گفت: 
این موسسات از نظر سیاست گذاری و مدیریت 
اصل  در  اما  هستند  وابسته  مسکن  بانک  به 
مجری سیاست های توسعه ای دولت خواهند 

بود.

جزییات پرداخت وام منطقه ای مسکن

ادامه از صفحه 1
متن بخشنامه به شرح زیر است:

مورخ   ۹۵,1۶۸۸11 شماره  بخشنامه  پیرو 
اعتبار  »سقف   ابالغ  موضوع   13۹۵.۵.2۸
به  وسیله  بدین   اعتباری«،  کارت های 
و  مقررات  کمیسیون  می رساند  استحضار 
مرکزی  بانک  اعتباری  مؤسسات  نظارت 
»اصالحیه  ایران  اسالمی  جمهوری 
پیش  که  را  اعتباری«  کارت  دستورالعمل 
کارت  »دستورالعمل  عنوان  تحت  این  از 
اعتباری مرابحه« به شبکه بانکی کشور ابالغ 
دریافتی  بازخوردهای  اساس  بر  بود،  شده 
کارشناسان  اعتباری،  مؤسسات  بانک ها،  از 
و  فن آوری  بانکی،  حوزه  صاحب نظران  و 
قرار  پیوست مورد تصویب  به شرح  اعتباری 

داده است.
استفاده  تسهیل  بازنگری،  این  از  هدف 
متقاضیان  توسط  اعتباری  کارت های  از 
رفع  نیز  و  کشور  بانکی  شبکه  از  تسهیالت 
با  آن  بیشتر  انطباق هرچه  و  ابهامات  برخی 
شرایط و مقتضیات روز کشور و البته اهداف 
و برنامه های دولت در زمینه تحریک تقاضا و 

افزایش رفاه خانوارها بوده است.
اعمال شده در  تغییرات  اهم  در همین راستا 

دستورالعمل جدید عبارتند از:
تسهیالت  بازپرداخت  امکان  ایجاد   -1
اعتباری مرابحه به صورت  با کارت  دریافتی 
نسیه اقساطی با اقساط حداقل 12 تا حداکثر 

3۶ ماهه. عالوه بر نسیه دفعی
درصد   ۹0 حداقل  تخفیف  به  الزام   -2
پرداخت  زود  اقساط  قسط /  در  مستتر  سود 
سررسید  تا  باقی مانده  مدت  با  )متناسب 
صورت  در  پرداخت شده(،  قسط /اقساط 
بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیالت کارت 

اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید.
از مشتری در صورت  3- عدم دریافت سود 
کارت،  پذیرنده  و  اعتباری  مؤسسه  توافق 
مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده از سوی 
مشتری  استفاده  از  )ناشی  اعتباری  مؤسسه 
تنفس،  دوره  پایان  در  اعتباری(  کارت  از 
تا  را  بدهی خود  مشتری  این که  به  مشروط 

پایان دوره تنفس پرداخت کند.
4- ایجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری 

مبلغ  افزایش  منظور  به  مشتری،  سوی  از 
بیش  مبالغ  با  خریدهای  در  پرداخت  قابل 
از کارت  استفاده  با  تعیین شده  از سقف های 

اعتباری.
همانطور که در بخشنامه فوق الذکر نیز اشاره 
مرابحه  عقد  باالی  ظرفیت  به  توجه  با  شد، 
این عقد که  بر  اعتباری مبتنی  و کارت های 
وسیعی  طیف  تأمین  برای  تسهیالت  اعطای 
جامعه  آحاد  نیاز  مورد  خدمات  و  کاالها  از 
را شامل می شود، مقرر است این کارت ها به 
تدریج جایگزین تسهیالت متنوع خرد فعلی 
مختلف  زمینه های  در  کشور  بانکی  شبکه 
شود تا از این راه، ضمن تأمین نیازهای مالی 
اقشار مختلف جامعه در زمینه های گوناگون 
و  زمان بر  فرآیندهای  خدماتی،  و  کاالیی 
و  کوتاه  بانکی  تسهیالت  اعطای  پرهزینه 
با  تسهیالت  مصرف  در  موجود  انحرافات 

موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود.
طبقات  برخورداری  منظور  به  همچنین، 
مختلف جامعه از کارت های اعتباری و اجرای 
که  شده  مقرر  ابالغی،  دستورالعمل  صحیح 
اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  از  یک  هر 
اعتباری  کارت  یک  اعطای  به  مجاز  صرفاً 
کارت های  دریافت  لیکن  بوده،  متقاضیان  به 
اعتباری،  مؤسسه  یا  بانک  چند  از  متعدد 
ریال  میلیون  پانصد  سقف  رعایت  به  منوط 
هر  برای  دستورالعمل(   12 ماده  )موضوع 

مشتری، بالمانع می باشد.
یک  ارسال  ضمن  فوق،  مراتب  به  عنایت  با 
نسخه از دستورالعمل جدید کارت اعتباری، 
منظور  به  فرمایند  دستور  است  خواهشمند 
قید  به  مراتب  مقدمات الزم،  و  تدابیر  اتخاذ 
تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک /
بر حسن  و  ابالغ  غیربانکی  اعتباری  مؤسسه 
اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق و مؤثر 
تاریخ  تا  نحوی که حداکثر  به  آید؛  به عمل 
13۹۵,۷.1، عرضه کارت های اعتباری مرابحه 
چارچوب  در  کشور  بانکی  شبکه  سطح  در 

دستورالعمل موصوف امکان پذیر باشد.
تا  شود  اتخاذ  ترتیبی  است  الزم  خاتمه،  در 
واحدهای  به  ابالغی  بخشنامه  از  نسخه ای 
و  بانک ها  بر  نظارت  به مدیریت کل  ذیربط، 

مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.

توزیع کارتهای اعتباری از ۱۲روز دیگر؛

ارایه کارت اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیونی

توزیع کارتهای اعتباری از 12 روز دیگر یعنی درست اول مهرماه آغاز می شود. بانک 
مرکزی می گوید که به تناسب توانایی که افراد در جذب منابع این کارتهای اعتباری و 

ارایه تضامین بازپرداخت آن ارایه می دهند
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روش های مبارزه ایران با داعش، به روایت رویترز
خبرگزاری رویترز در تحلیلی درباره روش های ایران در مبارزه با تروریسم، 
تصریح کرد که جمهوری اسالمی ایران با عملکردی موفق، تاکنون توانسته 
تالش گروه های تروریستی از جمله داعش در انجام عملیات علیه این 

کشور را با شکست روبه رو کند.
به گزارش  »فرارو«، رویترز با اشاره به این مطلب افزود: هرچند که داعش 
طی سال جاری تا حدی در خاورمیانه تضعیف شده اما همچنان قوی 
است و دامنه بازی خود را به آن سوی مناطق تحت کنترل خود در عراق 
و سوریه کشیده و از ماه ژوئن در هر ۸4 ساعت یک حمله تروریستی 

داشته است.
گروه تروریستی داعش، فرانسه و آمریکا دو کشوری را که در لیست 
حمله  است  نتوانسته  تاکنون  اما  داده  قرار  هدف  بودند،  حمالتش 

موفقیت آمیزی علیه ایران به عنوان هدف سوم خود انجام دهد.
رویترز تاکید می کند که ناکامی داعش در این کار به معنای آن نیست 
که برای حمله به ایران تالش نکرده است، بلکه تالش های ضدتروریسم 
تهران موفقیت آمیز بوده در حالی که تالش های دیگر کشورهای مورد نظر 

داعش به جایی نرسیده است.
ایران در برابر داعش دو هدف را پیگیری می کند که نخست تضعیف 
گسترش ایدئولوژی و دیدگاه داعش به عنوان یک گروه مروج فرقه گرایی 
است و دوم جلوگیری از حمالت این گروه به خاک ایران است؛ تالش های 
ایران در عراق و سوریه دو کشور همجوار به تدریج ثمر بخش شده و اراضی 

تحت کنترل این گروه همچنان کوچک و کوچک تر می شود.
این در حالی است که ایران به دلیل مرز ۹00 مایلی خود با عراق، هدف 
آسیب پذیرتری نسبت به اتحادیه اروپا و آمریکا محسوب می شود، در نتیجه 
تالش های داعش برای هدف قراردادن ایران قاعدتاً باید موفقیت آمیزتر 
باشد ولی دستگاه امنیتی ایران تاکنون توانسته است این تهدید را از 
بین ببرد. رویترز در تحلیل خود به توسعه سیاست ضد تروریسم ایران 
طی چند دهه گذشته و پس از پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرده و 
می نویسد: ایران پس از انقالب اسالمی سال 1۹۷۹ و سرنگونی شاه، برخی 

از استراتژی ها و نهادهای امنیتی دیگر را به کار گرفته است.
با تقسیم وظایف عملیات ضد تروریستی بین نهادهای امنیتی مختلف 
ایران از جمله نیروی انتظامی، سپاه و سازمان اطالعات، تاکتیک های ضد 

تروریستی ایران در غرب مبهم مانده و درک نشده است.
این رسانه غربی با اشاره به اینکه تهران با ورود به عرصه رویارویی با داعش 
در عراق و سوریه می خواهد مانع پیشروی این گروه تروریستی به سمت 
ایران شود، اضافه کرد: هرچند وسعت حضور ایران در عراق و سوریه در 
ابتدا روشن نبود اما اکنون تهران به طور فزاینده ای میزان مشارکت خود 
در نبردهای این دو کشور را نشان می دهد، چراکه می خواهد داعش این 
پیام را دریافت کند که همواره آماده است و اجازه نخواهد داد این گروه 

تروریستی به خاک ایران نزدیک شود.

گفت وگوی تلفنی پوتین و اردوغان درباره سوریه
رؤسای جمهور ترکیه و روسیه درباره بحران سوریه و همکاری دوجانبه 

میان دو کشور تلفنی گفت وگو کردند.
به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، کرملین اعالم کرد که والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه در گفت وگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان، 

رئیس جمهور ترکیه درباره اوضاع سوریه بحث و تبادل نظر کرد.
دو طرف توافق کردند که تماس های خود را برای هماهنگی تالش ها 

جهت حل و فصل بحران سوریه افزایش دهند.
پوتین و اردوغان هم چنین بر اهمیت تقویت همکاری دوجانیه میان دو 

کشور تأکید کردند.
از زمان سرنگونی جنگنده روسی به دست ارتش ترکیه روابط میان دو 
کشور تیره شد اما اخیرا دو طرف روابطشان را از سر گرفتند و همکاری 

خود را برای حل و فصل بحران سوریه افزایش داده اند.

آموزش نظامی مخالفان ایران توسط آمریکا 
در اقلیم کردستان

یک سرکرده گروه جدایی طلب و مخالف در غرب ایران با اذعان به این که 
غرب به آن ها آموزش نظامی می دهد، مدعی شد: این آموزش ها بخشی از 

برنامه های بین المللی برای مقابله با داعش است.
حسین یزدان پناه، سرکرده گروه تروریستی حزب آزادی کردستان در 
اروپایی و  اذعان کرد: مشاوران  با خبرگزاری آسوشیتدپرس  گفت وگو 
آمریکایی به عنوان بخشی از برنامه های بین المللی برای حمایت از کردها 
در مبارزه علیه داعش در عراق به آن ها آموزش های نظامی و نحوه صورت 

دادن انفجار را یاد می دهند.
این گروه جدایی طلب، یکی از چندین گروه در کردستان در ایران است که 
در سال جاری قصد انجام چند حمله در داخل ایران را داشت که نیروهای 
امنیتی این کشور با آن مقابله کردند. این گروه به طور هم زمان در منطقه 

کردستان عراق در مرزهای شمالی این کشور با داعش مبارزه می کند.
علیه  مبارزات  چارچوب  در  غرب  که  این  ادعای  با  یزدان پناه  حسین 
داعش به آن ها آموزش  نظامی داده است، گفت:  با این حال حزب آزادی 
کردستان )با نام انحصاری پاک در زبان کردی( به حمالت خود در ایران 
و تالش ها علیه دولت ایران ادامه خواهد داد. گروه ما در سال جاری به 

تنهایی شش حمله را در داخل ایران ترتیب داد.
این در حالی است که رییس منطقه اقلیم کردستان عراق از تمام کردها 
در خاک کشورش خواست تا از هر گونه حمله به ایران پرهیز و برنامه های 

خود را در این زمینه متوقف کنند.
سرکرده این گروه هم چنین گفت:  مشاوران آمریکایی در فاصله زمانی 
میان مارس و سپتامبر 201۵ سه دوره آموزشی را برای سربازارن حزب 
برگزار کردند که در جریان آن چگونگی استفاده از سالح و انجام انفجار 
آموزش داده شده است. مقامات ارشد دفاعی آمریکا در پاسخ به سوال 
آسوشیتدپرس درباره این خبر گفته اند که نیروهای مردمی عراق را فقط 
برای مبارزه با داعش آموزش می دهند و مهمات الزم برای نبردهای 
قریب الوقوع را دریافت می کنند و بر همین اساس نامحتمل است که از 

مهمات آمریکایی برای دیگر درگیری ها استفاده کنند.
این مقامات که خواستند نام شان فاش نشود هم چنین گفته اند که اگر 
مشخص شود »پاک« از آموزش های پنتاگون برای حمله به اهدافی در 
ایران استفاده کرده باشد، معلوم نیست چه تصمیمی برای ادامه آموزش ها 
به این گروه گرفته خواهد شد.  مقامات ایران همواره به تقسیم گروه های 
تروریستی به تروریست خوب و بد توسط غرب انتقاد داشته و اعالم 
کرده اند سیاست های دوگانه غرب به خصوص آمریکا در این زمینه موجب 

جنگ و ناامنی در منطقه شده است.

توصیه ایران به وزیر خارجه بحرین
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، به وزیر 
امور خارجه بحرین توصیه کرد: از پیگیری خط 

تفرقه در جهان اسالم پرهیز کند.  
امور  وزیر  سخنان  به  واکنش  در  قاسمی  بهرام 
خارجه بحرین در خصوص سیاسی کردن حج از 
سوی ایران،به وی توصیه کرد:بهتر است به جای 
دستوری  تکراری،  مواضع  اتخاد  و  یکسونگری 
در  خطارفتگان  به  برخی  جانب  از  شده  القاء  و 
به  معطوف  را  خود  منطقه،دل مشغولی های 
معضالت داخلی کشور خود کرده و از پرداختن 
به مسائلی که مربوط به مهمترین آئین مسلمانان 
بی گناهان  کشتار  به  اشاره  بدون  آنهم  است؛ 
مسلمان حادثه منا سال گذشته، خودداری و از 

پیگیری خط تفرقه در جهان اسالم پرهیز کند.

حمایت مجلس از ایجاد مناطق
  آزاد جدید 

نماینده مردم ملکان و رئیس کمیسیون اجتماعی 
فازهای  از  بازدید  در  اسالمی  شورای  مجلس 
صنعتی ارس گفت: مجلس از ایجاد مناطق آزاد 

جدید حمایت می کند.
اعضای  بازدید  جریان  در  خدادادی  سلمان 
گفت:  ارس  از  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
کمیسیون اجتماعی مجلس از برنامه اصولی دولت 

در توسعه مناطق آزاد حمایت می کند.
وی با بیان اینکه موافق توسعه مناطق آزاد است، 
اظهار کرد: توسعه کشور و حرکت در مسیر رفع 

معضل بیکاری در گرو توسعه مناطق آزاد است.
خدادادی  با بیان اینکه عمران و آبادی جلفا در 
زمان حاضر مرهون تأسیس و فعالیت منطقه آزاد 
ارس است، گفت: جلفای آباد و توسعه یافته امروز 
زمانی به شهر بدون گورستان ایران مشهور بود 
حال  در  اما  نداشت  وجود  آن  در  سکونتی  زیرا 
حاضر و به رغم زمان کوتاه سپری شده از تاسیس 
منطقه آزاد ارس، تحول بسیار ملموسی را در این 

نقطه جغرافیایی مشاهده می کنیم.
وی گفت: امروز در جلفا کارگرانی از مرند، تبریز و 
استان های همجوار دیده می شوند که برای بهره 
مندی از فرصت های شغلی ایجاد شده در مرکز 

منطقه آزاد ارس حضور دارند.
آثار  درباره  مجلس  اجتماعی  کمیسون  رئیس 
این بازدید هم گفت: مناطق آزاد در کمیسیون 
وقتی  اما  ندارند  موضوعیت  مجلس  اجتماعی 
با  نزدیک  از  کمیسیون  این  عضو  نماینده   20
انتظار  باید  پتانسیل های ارس آشنا می شوند، 
اثرگذاری مثبت در فضای عمومی مجلس را از 
این افراد داشت ضمن اینکه توسعه مناطق آزاد 
برابر با تالش برای رفع معضل بیکاری است که 
این موضوع را در کمیسیون اجتماعی مجلس با 

جدیت تعقیب می کنیم.
شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  اعضای 
از  آذربایجان شرقی  به  در جریان سفر  اسالمی 
چهارشنبه وارد منطقه آزاد ارس شده اند و بعد 
از بازدید از چند واحد سرمایه گذاری و نشست با 
مسولین منطقه آزاد ارس، دیروز جلفا را به مقصد 

تهران ترک کردند.

آژانس گزارش اجرای برجام در ایران 
را منتشر کرد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین 
گزارش خود در رابطه با اجرای برجام گزارش ۵ 
صفحه ای خود را در اختیار 3۵ عضو آژانس بین 

المللی انرژی اتمی قرار داد.
با  رابطه  آمانو در آخرین گزارش خود در  یوکیا 
فعالیت ها و تاسیسات هسته ای ایران در چارچوب 
برجام یکی از کوتاه ترین گزارش های خود پس از 
اجرای برجام را منتشر کرد. قرار است این گزارش 
قرار  بررسی  مورد  حکام  شورای  آتی  جلسه  در 
چارچوب  در  ایران  اقدامات  گزارش  این  گیرد. 

برجام را مورد تایید قرار داده است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در این گزارش اعالم 
کرده است که ایران در چارچوب برجام غنی سازی 
فراتر  تعیین کرده  برجام  از آن چه  و  داده  انجام 

نرفته است.

خبرخبر

دادنامه
دو  کیفری  دادگاه   10۷۶ شعبه   ۸۵0۹۹۸214۹400002 کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق  جزایی   1103 تهران  مدرس  شهید  قضایی  مجتمع 
۹۵0۹۹۷21۶۷۶00۷10 متهم: آقای حمید رضا وثوقی به نشانی مجهول المکان 
شاکی: آقای امیر حسین پورسینا اتهام: بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی 
منجر به ورود صدمه بدنی غیر عمدی رای دادگاه در خصوص اتهام آقای حمید رضا 
وثوقی دائر بر صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی موضع 
شکایت آقای امیر حیسن پور سینا دادگاه با توجه به مفاد و اوراق پرونده خود را 
مواجه با دالیلی موجه متضمن محکومیت متهم مواجه نمی یابد زیرا به شرح اوراق 
پرونده صدمات وارده به شاکی ناشی از استفاده از دستگاههای بازی نبوده تا غیر 
ایمن بودن آن موضوعیت یابد بلکه شخص شاکی به تصور درست یا نادرست وقوع 
آسیب به فرزندش خود را برای گرفتن فرزندش به مخاطره انداخته و بر اثر افتادن 
وی روی دستگاه یا روی زمین دچار آسیب شده است فلذا بر فرض ا ایمن بودن 
به شاکی  وارده  ایمنی و آسیب های  بین نقص  رابطه سببیت  بازی  دستگاههای 
وجود نداشته فلذا اتهامی متوجه متهم نمی باشد بنا علی هذا مستندا به ماده 4 
قانون آدک حکم به برائت متهم صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 

بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
38۲047 م.الف   رئیس شعبه ۱076 دادگاه کیفری دوتهران

دادنامه
دو  کیفری  دادگاه   10۷۶ شعبه   ۹10۹۹۸21۵1000۹۵۵ کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق  جزایی   1103 تهران  مدرس  شهید  قضایی  مجتمع 
۹۵0۹۹۷21۶۷۶00۶۵۵ شکات:  1. آقای منصور شیاسی فرزند محمد با وکالت 
آقای علی اکبر عزیزی تفتی فرزند فتح اهلل متهم: آقای حمید عدالت نیا اتهام ها: 
در  دادگاه  رای  عادی  اشخاص  به  2.توهین  یکدیگر  علیه  عمدی  و جرح  1ضرب 
خصوص اتهام  آقای حمید عدالت نیا پیرو دادنامه شماره ۹30۷3۸ دائر بر ضرب 
و جرح عمدی موضوع شکایت آقای منصور شیاسی دهوی با وکالت آقای علی اکبر 
تحقیقات  از جمله  موجود  مدارک  و  به مستندات  عنایت  با  دادگاه  تفتی  عزیزی 
دادسرای محترم گواهی پزشکی قانونی اظهارات شهود و مطلعین تعرفه نام وی 
در ابتدای تحقیقات از سوی شاکی و سایر قرائن و امارات ضمن احراز بزهکاری 
نیم  و  یک  پرداخت  به  متهم  اسالمی  مجازات  قانون  ماده ۷14و۷10  به  مستندا 
هزارم دیه کامل بابت کبودی بازوی راست دو نیم درصد دیه کامل بابت 4 فقره 
حارصه روی مچ کف ساعد و آرنج دست  زانو یک درصد از یک دهم کامل بابت 
حارصه در انگشت شست طرف یکسال از وقوع صدمات در حق شاکی محکوم می 
نماید  رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در این 

شعبه می باشد.
38۲046 م.الف   رئیس شعبه ۱076 دادگاه کیفری دوتهران

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار خانواده های 
شهدای ِمنا و مسجدالحرام، کوتاهی و بی کفایتی 
آل سعود در این حادثه را اثبات مجدد بی لیاقتی 
این شجره خبیثه ملعونه در تصدی و اداره حرمین 
شریفین خواندند و تأکید کردند: اگر راست می 
گویند و در حادثه بی تقصیرند، بگذارند یک هیأت 
حقیقت یاب اسالمی- بین المللی، واقعیات مسئله 

را از نزدیک بررسی و روشن کند.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، در آستانه فرا رسیدن اولین سالگرد فاجعه 
منا و حادثه مسجدالحرام، جمعی از خانواده های 
شهدای این دو واقعه، روز چهارشنبه با حضرت 
انقالب اسالمی  آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 

دیدار کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، دیدار با خانواده های 
حوادث  یادآور  را  مسجدالحرام  و  منا  شهیدان 
دردناک سال گذشته دانستند و افزودند: حادثه 
منا و جان باختن حاجیان ایرانی در حال عبادت 
و با لبان تشنه و در زیر آفتاب سوزان، حادثه ای 
عمیقاً غم انگیز و فراموش نشدنی است، البته این 
حادثه ابعاد گوناگون و روشنگری از لحاظ سیاسی، 
اجتماعی، اخالقی و دینی دارد که این ابعاد نباید 

فراموش شوند.
ایشان گفتند: سال گذشته، مواجه شدن خانواده 
ها با خبر درگذشت عزیزان شان و بازگشت جنازه 
های آنان بسیار سخت و دشوار بود اما در مقابل 
این مصیبت، توجه به این واقعیت که آن عزیزان 
همچون شهدا در سایه مغفرت، رحمت و نعمت 

الهی هستند می تواند مایه تسلّی و آرامش باشد.
به  اشاره  با  سپس  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
شهادت حدود ۷ هزار تن از زائران خانه خدا در 
حادثه منا این انتقاد جدی را مطرح کردند که چرا 
کشورها و دولتها به این حادثه سنگین و تأثربار، 

عکس العملی نشان ندادند؟
فعاالن  علما،  حتی  و  ها  دولت  سکوت  ایشان، 
سیاسی، روشنفکران و نخبگان جهان اسالم در 
قبال شهادت ۷ هزار زائر بی گناه را، »بالی بزرگ 

امت اسالمی« خواندند و افزودند: حساس نبودن 
در قبال مسائلی نظیر حادثه سخت و جانکاه منا، 

مصیبت واقعی جهان اسالم است.
حکام  خودداری  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر 
اوج وقاحت  از یک عذرخواهی زبانی را  سعودی 
و بی شرمی آنان برشمردند و افزودند: حتی اگر 
تعمدی در کار نبوده باشد، این همه بی تدبیری و 
بی کفایتی برای یک مجموعه حاکمیتی و سیاسی، 

جرم محسوب می شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، سخنان خود را در 
جمع خانواده های داغدار شهدای منا با طرح یک 
سئوال مهم ادامه دادند که وقتی یک رژیم، حتی از 
اداره میهمانان خدا که برای او درآمدزا نیز هستند 
عاجز می ماند، چه تضمینی وجود دارد که در 

اوقات مشابه، حوادث مشابه منا روی ندهد؟ 
ایشان افزودند: ملت ایران شجاعانه در مقابل جهالت 
و گمراهی آل سعود ایستاده و مواضع قرآنی و بر 
حق خود را، با افتخار و صریح بیان می کند و ملت 
ها و کشورهای دیگر نیز باید شجاعانه، گریبان 

سعودی ها را بگیرند.
رهبر معظم انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: بی 
کفایتی سعودی ها و ناامنی تحمیل شده از سوی 

نشان داد این  آنان بر حجاج خانه خدا، حقیقتاً 
حکومت، الیق اداره حرمین شریفین نیست که این 
واقعیت باید در جهان اسالم ترویج شود و جا بیفتد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، بُعد دیگر حادثه منا را 

سکوت مرگبار مدعیان حقوق بشر دانستند.
تبلیغاتی   - سیاسی  جنجال  به  اشاره  با  ایشان 
قبال  در  بشر  حقوق  از  دفاع  مدعی  سازمانهای 
اجرای احکام قضایی در برخی کشورها افزودند: 
سکوت محض در قبال کوتاهی یک حکومت در 
ادای وظایفش و جان باختن ۷ هزار انسان مظلوم و 
بی گناه، هویت دروغین مدعیان جهانی حقوق بشر 
را آشکار کرد و کسانی که به مجامع و سازمانهای 
بین المللی امید بسته اند، باید از این واقعیت تلخ 

درس بگیرند.
رهبر معظم انقالب اسالمی، تشکیل یک هیأت 
حقیقت یاب را از جمله کارهای واجب و ضروری 
کشورهای اسالمی و مدعیان حقوق بشر خواندند 
و افزودند: با وجود گذشت یک سال از آن حادثه 
غم بار، بررسی اسناد دیداری، شنیداری و مکتوب، 
حقایق ماجرا را تا حدود زیادی روشن خواهد کرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید به مسئوالن 
کشور برای پیگیری جدی تشکیل هیأت حقیقت 

یاب افزودند: آل سعود اگر به ادعای بی تقصیری 
خود در حادثه منا مطمئن است، دهان ها را با پول 
نبندد و بگذارد هیأت حقیقت یاب، مسئله را از 

نزدیک دنبال کند.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان حامیان رژیم 
سعودی را شریک جنایات این رژیم در فاجعه منا 
خواندند و افزودند: رژیم بی شرم سعودی به پشتوانه 
مسلمانان  مقابل  در  وقیحانه  امریکا،  همراهی 
ایستاده و در یمن، سوریه، عراق و بحرین خونریزی 
می کند، بنابراین امریکا و دیگر حامیان ریاض در 

جرم و جنایات سعودی ها شریکند.
تالش  به  اشاره  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
دستگاه های تبلیغاتی وابسته برای القای جنایت 
منا به عنوان نمونه ای از اختالف و درگیری »شیعه 
و سنی« یا »عرب و غیرعرب« افزودند: حامیان 
تبلیغاتی حکام سعودی در حالی این دروغ محض 
را تکرار می کنند که اکثِر ۷ هزار شهید منا، از 
جمله تعداد زیادی از شهدای ایرانی، اهل سنت 
هستند. ایشان افزودند: آل سعود و تروریستهای 
و  یمن  در  آنان  دست  پرداخته  و  ساخته  جالِد 
خون  و  خاک  به  را  عرب  مردم  عراق،  و  سوریه 
می کشند، بنابراین بر خالف تبلیغات خباثت آلود 
غربی ها، سعودیها حامی مردم عرب نیز نیستند و 
ماجرای ِمنا ربطی به درگیری ساختگی و رسانه ای 

عرب و غیرعرب ندارد.
رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید کردند: واقعیت 
ماجرا این است که سعودیهای منفور، یک گروه در 
درون جهان اسالم هستند که برخی از آنها دانسته 
و برخی نادانسته به دشمنی با مسلمانان مشغولند 
و جهان اسالم باید با ایستادگی در مقابل آنان، از 
اربابان سعودی ها یعنی امریکا و انگلیس خبیث 

اعالم برائت و بیزاری کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنانشان 
دستگاه های مختلف از جمله وزارت امور خارجه، 
بعثه، سازمان حج و بنیاد شهید را به اَدای کامل و 
پیگیری جدی وظایف خود در قبال حادثه عظیم 

منا فراخواندند.

رهبر معظم انقالب:

شجره خبیثه ملعونه آل سعود لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد

در  زیارت  و  حج  امور  در  فقیه  ولی  نماینده 
سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه با اشاره 
به حدیثی از امام باقر )ع( تصریح کرد: »خانه 
بر  مردم  از  هیچ یک  است،  آزاد  خانه ای  کعبه، 
آن تسلط ندارند و هیچ کس نمی تواند مالک آن 

باشد«.
که  والمسلمین »قاضی عسکر«  حجت االسالم 
دیروز سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه 
این هفته بود، با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم 
رهبری گفت: در چند روز گذشته پیام بسیار 
مهمی از سوی رهبر معظم انقالب صادر شد و در 
دیدار با خانواده های شهدای مسجدالحرام و منا 
هم رهبری عزیز و بزرگوار سخنان بسیار جامع و 

مهمی را ایراد فرمودند.
سرپرست حجاج ایرانی اظهار کرد: صحبت های 
مقام معظم رهبری محورهای مهمی داشتند که 
طبیعتاً پرداختن به آنها زمان زیادی می طلبد. من 
امروز می خواهم به یک بخش مهم آن اشاره و 

مبانی دینی آن را بیان کنم.
وی با اشاره به سخنان رهبر انقالب که »باید 
جهان اسالم برای مدیریت حج فکری کند و در 

این زمینه چاره اندیشی شود« گفت: این بحث 
ممکن است در ذهن خیلی ها مطرح شود که 
چگونه ممکن است دو شهر در یک کشور باشد، 
اما دیگران بخواهند در مورد اداره آن اظهارنظر 
این  پاسخ  داد:  توضیح  کنند؟ »قاضی عسکر« 
است که مالکیت این دو شهر مربوط به همان 
کشوری است که مکه و مدینه در آن قرار دارد. 
بحث مالکیت این دو شهر نیست، بلکه مسئله 
مکه، مسجدالحرام و کعبه را باید به نوعی از هم 
مطرح  شهری  مسائل  وقت  یک  کرد؛  تفکیک 
است، در یک زمان بحث حج. آیا کسی می تواند 
خانه کعبه را مالک شود؟ آیا مسجدالحرام می تواند 

ملک کسی باشد؟
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در ادامه 
اظهارات خود گفت: خداوند در آیه 2۹ سوره حج 
دستور داده که در بیت عتیق طواف کنند و طواف 
خانه خدا را انجام دهند. معنای کلمه عتیق دقیقاً 
به معنای ملکی است که مالک مشخص ندارد. در 
واقع باید گفت بر مبنای این آیه، کعبه متعلق به 
عموم مسلمانان است و کسی حق ادعای مالکیت 

آن را ندارد.

قاضی عسکر:

هیچکس حق ادعای مالکیت بر کعبه را ندارد

مقاومتی  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  وزیر کشور 
شاخصه ای علمی به شمار می رود، گفت: این مهم 
موجب وحدت، همدلی، همگرایی و انسجام در 

میان مردم می شود.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش 
شورای اسالمی و دهیاری ها که در آمفی تئاتر 
شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان استان قزوین 
تالش های  و  زحمات  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
فراوانی در دوران جنگ و انقالب انجام شده که 
همه آن ها مسئولیت زا است و باید بدانیم کجا 

ایستاده ایم و عقبه و گذشته مان چه بوده است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه این بار مسئولیت 
همچون دیگر مسئولیت ها نیست، تصریح کرد: ما 
امروز مسئولیت اجتماعی، تاریخی، دینی و الهی 
داریم و این گونه نیست که بر روی صندلی خود 
تکیه داده و فکر کنیم که به سادگی پاسخگوی 
ایران هستیم.  وی افزود: ما دائم  ملت شریف 
در رصد مردم هستیم و باید خود را در محضر 
خدا ببینیم چرا که همه در روز معاد و قیامت 
باید در مقابل پروردگار پاسخگوی مسئولیت های 
خود باشیم. رحمانی فضلی با اشاره به اینکه امام 
و  تحقق  برای  فراوانی  تالش های  خمینی)ره( 

برپایی حکومت اسالمی ایران داشتند، خاطرنشان 
کرد: ایشان با هدایت، معنویت، صالبت، استواری، 
درایت، تیزبینی، شجاعت و اعتماد به مردم این 
انقالب را رهبری کردند. وزیر کشور با بیان اینکه 
برپایی و انجام این انقالب قابل پیش بینی نبود و 
حتی پس از پیروزی نیز خیلی از دشمنان بر این 
باور بودند که انقالب پا بر جا نمی ماند اضافه کرد: 
به همین سبب دشمنان جنگ نابرابر ایران و عراق 
را به راه انداختند تا شاید این انقالب شکست 
بخورد اما این در حالی است که ما در زیر سایه 
امام خمینی)ره(  با هدایت ها  و  پروردگار  لطف 

هرروز آب دیده تر و محکم تر از قبل شدیم.
با اشاره به اینکه همه ما مسئوالن به طور  وی 
ایران  مردم  منتخب  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
هستیم تصریح کرد: مردم بر گردن ما حق دارند. 
ما باید با ارائه کار خوب پاسخ آن ها را بدهیم و 

گرنه قطعاً روزی شرمنده مردم خواهیم شد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه خداوند متعال توفیق 
خدمتگزاری به ملت شریف را به ما عنایت کرده 
است و ما نیز باید شکرگزار این نعمت باشیم، 
گفت: معنای شکرگزاری کار بی منت با باالترین 

کیفیت و اثربخشی است.

وزیر کشور تأکید کرد:

اقتصاد مقاومتی عامل وحدت و انسجام جامعه

وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به گزارش جدید آژانس از روند اجرای برجام تاکید کرد:  ایران 
به تعهداتش طبق توافق هسته ای پایبند مانده است. مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره گزارش جدید مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از روند اجرای برجام در ایران گفت:  این گزارش کامال محرمانه است مگر این که آژانس 
آن را منتشر کند. بنابراین من نمی توانم وارد جزییات آن شوم با این حال همان طور که می دانید این 
گزارش به طور مشخص بازتاب دهنده وضعیت برنامه هسته ای ایران است و ما به آن اعتماد داریم. 
به عالوه این که در این گزارش تایید شده است ایران هم چنان به تعهدات خود طبق برنامه جامع 

اقدام مشترک )برجام( پایبند مانده است.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا تونر افزود: ما این گزارش را ارزیابی 

می کنیم. بنابراین من قادر خواهم بود با جزییات بیش تری درباره آن صحبت کنم.
او هم چنین در پاسخ به سوالی درباره موضع گیری ایران در خصوص برگزاری مراسم حج در سال 
جاری گفت:  ما درباره آن صحبت کرده ایم. هم چنین موضع مان درباره برجام، کامال مشخص است؛ 
این که این توافق قرار نیست درباره رفتار ایران باشد. ما از زمان اجرای توافق هسته ای تاکنون شاهد 
هیچ گونه تغییری در رفتار ایران در منطقه نبوده ایم اما امیدواریم این کشور نقش سازنده تر ایفا کند. 

وزارت خارجه آمریکا: ایران به تعهداتش پایبند است
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آگهی
به  مرادیان    به طرفیت خوانده  مهدی  دادخواستی  خواهان صدیقه  صناعی   
خواسته  مطالبه  خسارت دادرسی  و تایید فسخ قرارداد  مالی  تقدیم دادگاههای  
عمومی شهرستان    تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 12۷  دادگاه  عمومی  
حقوقی  مجتمع  قضایی  شهید باهنر  تهران  واقع در تهران  فلکه چهارم تهرانپارس  
مجتمع  قضایی شهید باهنر  ارجاع  و به کالسه ۹40۹۹۸02424011۷۷ ثبت 
گردیده که و وقت رسیدگی آن  13۹۵/12/4 ساعت 10/00 تعیین شده است  به 
علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷3 
قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور 
دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده 
پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  
جهت  فوق  وقت  در  و  دریافت  را  ضمایم   و  دادخواست  دوم  خود,نسخه  کامل 

رسیدگی حاضر  گردد 
۱۱0/677۱5    مدیر دادگاه حقوقی شعبه ۱۲7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید باهنر  تهران

آگهی
کالسه پرونده  214/۸13/۹۵

خواهان  محمد جعفریان 
خوانده  احسان قلخانی 

خواسته  مطالبه وجه 
خواهان  دادخواستی  تسلیم شورای حل  اختالف منطقه 1۷ تهران نموده  که 
پس از ثبت در دفتر کل  مجتمع به شعبه ۸13 ارجاع گردیده  و نظر به اینکه 
خواهان  خوانده دعوی  را مجهول المکان  معرفی نموده  است حسب ماده  3۷ 
قانون  آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب  در امور مدنی مفاد  دادخواست  
یمک نوبت  در یکی از  روزنامه های کثیر االنتشار به هزینه خواهان آگهی  و ابالغ 
میگردد خوانده میبایست  جهت رسیدگی  در تاریخ 13۹۵/۷/2۸ ساعت ۹/30 در 
این حوزه  واقع در تهران  خیابان شیدایی کوچه شعبانی  جنب استخر  مروارید  
مجتمع شماره 1۷ شورای حل اختالف حاضر شود بدیهی است خوانده میتواند  در 
طول  این یک ماه  در دفتر حوزه  حاضر تا ضمن  اعالم  نشانی  خود در نسخه 

ثانی  دادخواست  و ضمایم  را دریافت  نماید 
۱۱0/677۱۱ دبیر شعبه  8۱3 مجتمع  شماره هفده  شورای  حل اختالف  تهران 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست  و ضمایم آن  

کالسه  پرونده ۹۵-2۶4
وقت رسیدگی  ۹۵/۶/2۹ ساعت ۹/00 

خواهان   جعفر  ناصری 
خوانده    سید  ابوالفصل  حسینی  شهرائی 

خواسته  مطالبه وجه  چک    
به  رسیدگی  که جهت  نموده  عمومی  های  دادگاه  تسلیم  دادخواستی   خواهان  
شعبه 230۸ ارجاع گردیده  و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت  مجهول المکان 
بودن خوانده به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه و به تجویز  ماده ۷3 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیر االنتشار  آگهی میشود  
ناخوانده  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف ده روز بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت نماید  و در 
وقت  مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند  چنانچه  بعدا ابالغی  به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت  منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 
۱۱0/677۲4    مدیر دفتر شعبه ۲308 دادگاه  عمومی باهنر 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست  و ضمایم آن  

کالسه  پرونده ۹۵-42۵
وقت رسیدگی  ۹۵/۷/1۷ ساعت ۹/00 

خواهان   سعید بهرام زاه 
خوانده    محمد علی ثابت بخش 

خواسته  مطالبه وجه     
به  رسیدگی  که جهت  نموده  عمومی  های  دادگاه  تسلیم  دادخواستی   خواهان  
شعبه 230۸ ارجاع گردیده  و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت  مجهول المکان 
بودن خوانده به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه و به تجویز  ماده ۷3 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیر االنتشار  آگهی میشود  
ناخوانده  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف ده روز بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت نماید  و در 
وقت  مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند  چنانچه  بعدا ابالغی  به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت  منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 
۱۱0/677۱9    مدیر دفتر شعبه ۲308 دادگاه  عمومی باهنر 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست  و ضمایم آن  

کالسه  پرونده ۹۵-2۷۵
وقت رسیدگی  ۹۵/۷/1۷ ساعت ۹/30 

خواهان   حسنا عزیزی  
خوانده    محسن ناصری 

خواسته  مطالبه وجه  چک    
به  رسیدگی  که جهت  نموده  عمومی  های  دادگاه  تسلیم  دادخواستی   خواهان  
شعبه 230۸ ارجاع گردیده  و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت  مجهول المکان 
بودن خوانده به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه و به تجویز  ماده ۷3 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیر االنتشار  آگهی میشود  
ناخوانده  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف ده روز بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت نماید  و در 
وقت  مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند  چنانچه  بعدا ابالغی  به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت  منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 
۱۱0/677۲۱    مدیر دفتر شعبه ۲308 دادگاه  عمومی باهنر 

آگهي مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(
آقاي  به طرفیت  بن  دادگستري شهرستان  اجرائي ۹40403  پرونده  با  رابطه  در 
فرهاد هاشمي علیه آقاي محمد حیدري اموال توقیف شده ذیل متعلق به آقاي 
از مبلغ کارشناسي زیر  از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده  محمد حیدري 
شروع و هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد کند برنده مزایده شناخته خواهدشد 
و شرکت در جلسه مزایده براي عموم به استثناء مسئولین اجرا و اقرباي نسبي و 
سببي تا درجه سوم آزاد است تاریخ مزایده روز دوشنبه 13۹۵/0۷/0۵ ساعت 10/
ده صبح بوده که در محل اجراي احکام مدني دادگستري بن بر گزار میگردد و 
متقاضیان شرکت در جلسه مي توانند ۵ روز قبل از جلسه مزایده از طریق دفتر 
اجراء در رابطه با چگونگي و نحوه اجراي کسب تکلیف نمایند و خریدار بایستي 
حد اقل ده درصد بهاي اموال را  در همان جلسه تؤدیع و در ظرف ده روز باقي 
مانده بهاي اموال را پرداخت نماید در غیر این صورت سپرده تودیع کننده به نفع 
دولت ضبط وآگهي مجدد صادر خواهد شد. این آگهي ضمن الصاق در دایره اجراء 

در معابر عمومي و محل فروش الصاق میشود.
مال مورد مزایده عبارت است از یک حبه مشاع از ۷2 حبه شش دانگ قریه بن 
پالک 1۹0 اصلي ثبت شده در دفتر اسنادرسمي شماره ۷0 به شماره ۶۶۹ که 
مفروز نشده و فاقد پالک ثبتي مفروز مي باشد . ملک فوق با عرصه اي به مساحت 
1۶۹1 متر مربع و محصور و داراي زیر بنایي به مساحت 13۶ متر مربع به صورت 
قدیمي ساز)ساختمان خشت و گل سقف تیر چوبي( و ۸۵ متر مربع به صورت 
دیوار آجري با طاق ضربي و قابل افراز و تقسیم است و داراي انشعابات آب و برق 
وگاز میباشد که تعداد 2۵ اصله درخت مثمر نیز دارا مي باشد وطبق استعالم از 
شهرداري بن میزان 143/3 متر مربع عقب نشیني در ضلع جنوبي و ضلع شرقي 
دارد که پس از عقب نشیني مساحت ملک مذکور 1۵4۷/۷ متر مربع مي باشد 
و ارزش ملک طبق نظریه کارشناسي 2۹1۵۸۶0000 ریال معادل 2۹1۵۸۶000 
تومان(برآورد  هزار  وشش  وهشتاد  پانصد  و  میلیون  ویک  نود  و  )دویست  تومان 
فرمائید.        تماس حاصل  زیر  تلفن  با شماره  بیشتر  اطالع  است. جهت کسب  شده 

0۹13۹۸۶۵2۹۸ حیدري
رئیس و قاضي اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان بن-کرم شیخ پور

دادنامه
بتاریخ ۹۵/3/2۶ در وقت مقرر پرونده کالسه 2/30۹/۹4 شعبه دوم شورای حل 
اختالف تحت نظر است لذا با عنایت به محتویات پرونده  و مالحظه نظریه مشورتی 

ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
خواهان: آقای محمد محمدی فرزند سلیم آدرس: روانسر روستای بابا عزیز

خوانده: آقای علی احمد معروف به علی رضانظری آدرس: مجهول المکان
بر مطالبه و وصول مبلغ 1۷000000  تقاضای رسیدگی و صدور حکم  خواسته: 
شده  خریداری  اجناس  بهای  قیمت  و  آژانس  سرویس  و  حق الزحمه  بابت  ریال 
و وصول  اجرای حکم  لغایت  مورخه ۹3/1/1  از  تأدیه  و  تأخیر  بانضمام خسارات 

خسارت دادرسی.
))رأی شورا((

معروف  احمد  علی  آقای  بطرفیت  محمدی  محمد  آقای  دادخواست  خصوص  در 
بابت  ریال  مبلغ 1۷000000  مطالبه  بر  حکم  بخواسته صدور  نظری  علی رضا  به 
حق الزحمه و سرویس آژانس و قیمت بهای اجناس بانضمام خسارات تأخیر و تأدیه 
از مورخ ۹3/1/1 و هزینه دادرسی . بدین شرح که خواهان مبلغ 1۷000000 ریال 
بابت حق الزحمه و سرویس و قیمت اجناس از خوانده طلبکار می باشد و خوانده نیز در 
طول اقامت خود در دهستان زالواب به مدت یک سال حاضر به پرداخت مبلغ مذکور 
نبوده و از این امر استنکاف ورزیده و حال خواهان درخواست صدور حکم به شرح 
خواسته را از محضر شورا خواستار گردیده،  لذا شورا با توجه به فاکتورهای پیوستی 
اظهارات خواهان و نیز گواهی گواهان که صحت گفته های خواهان زا گواهی نموده اند 
و نیز با توجه به عدم حضور خوانده علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه از طریق درج در 
روزنامه و عدم ارسال الیحه دفاعیه مستنداً به ماده 1۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی 
و ماده 12۵۸ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1۷000000 
ریال بابت خواسته در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. همچنین مستنداً به مواد 
خسارات  پرداخت  به  خوانده  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۵22-۵20-۵1۹-۵02
دادرسی و تأخیر و تأدیه از مورخ ۹4/10/1 لغایت اجرای حکم محکوم می نماید. رأی 
صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 
از انقضاء مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه 

عمومی-حقوقی شهرستان روانسر می باشد.
علی صالحی- قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه در پرونده کالسه ۹۵1040۶۶1100۶3۷0 آقای سامان بورجی 
علیا فرزند خیر علی به اتهام سرقت گوشی از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب خرم آباد تحت تعقیب می باشد و به علت معلوم نبودن آدرس 
است  نگردیده  ممکن  نامبردگان  به  )اخطاریه(  قضایی  اوراق  ابالغ  اقامت  محل 
بدینوسیله در اجرای ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به متهمان ذکر شده 
بازپرسی  اول  شعبه  در  آگهی  انتشار  از  ماه  یک  مدت  ظرف  تا  گردد  می  ابالغ 
خرم  انقالب  و  عمومی  دادسرای  آدرس  به  آباد  خرم  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر 
جهت پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردند در صورت عدم حضور در موعد 
مقررپس از  یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی اعمال خواهد 

شد. 
بازپرس شعبه اول  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ایرج حسنوند 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان :  علی شریفی راینی            فرزندمحمد 

خوانده /خواندگان : مهدی زاهد پور  فرزند  موسی ادرس : سمنان میدان حافظ 
بلوار واقفی حافظ جنوبی 

2 رحمت حسنی فرزند قربانعلی آدرس : بهشهر روبرروی پمپ بنزین کیانی کاشی 
سرامیک 

خواسته : مطالبه دویست میلیون ریال وجه 
پیرامون دادخواست علیرضا صدیق وکیل خواهان به طرفیت  / خواندگان فوق به 
خواسته  مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول مهدی 
زاهد پور به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشا رالیه در روزنامه 
های کثیر االنتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه در روز 
دوشنبه تاریخ ۹۵/۷/2۶   راس ساعت ۹صبح در شعبه دوم  شورای حل اختالف 
بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر 
شود ضمناً در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد 
.  همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . 
 مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر   م. الف  950434

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بدینوسیله به متهمین 1 زینب دربندیان فرزند باباعلی 2 مهدی شیخ فرزند میرزا 
که حسب شکایت آقای زینب میر کریمی به اتهام مزاحمت تلفنی تحت تعقیب این 
دادگاه می باشد وفق ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ می شود که در 
وقت رسیدگی ۹۵/۷/2۷ روز سه شنبه راس ساعت ۸/30 صبح جهت تفهیم اتهام 

و اخذ آخرین دفاع احتمالی در این دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید 
سید محمد حسینی 

م.الف 95043۲ رئیس شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو بهشهر 

آگهی
خواهان بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان(با نمایندگی غزاله 
نفر دادخواستی به طرفیت خواندگان فرحناز تاجیک حصاری فرزند قاسم و فاطمه 
ابر قوئی فرزند غالمرضا و کریم یالوردی فرزند حبیب اهلل ،رضا کاظمی فرزند حسن 
به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان ورامین نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه های عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان 
شهرستان  –دادگستری  حسین)ع(  امام  میدان  –نبش  ورامین  در  واقع  ورامین 
ثبت   )۹3044۵( بایگانی  و  به کالسه ۹30۹۹۸020۷100430  و  ارجاع  ورامین 
است. شده  تعیین   10:00 ساعت  و   13۹۵/۸/2۵ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
نشر  از  پس  خواندگان  تا  میشود  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  مراتب 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
 م الف 64۱ مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان ورامین 

متن آگهی 
خواهان / شاکی سید علی اکبر موسوی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم رشید 
مطالبه  و  سفته  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  بهاروند 
از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی  خسارت دادرسی و اعسار 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹40۹۹۸۶۶10100۸۷3 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹۵/۷/10 و ساعت 0۹:00 تعیین شده است است 
المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به  به علت مجهول 
تجویز ماده ۷3 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 اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سیاوش بیرانوند 

متن آگهی 
به  فیض بخش  به طرفیت خوانده جواد  دادخواستی  نصر  مرادی  خواهان ساالر 
خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد واقع در خرم آباد –خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین 
وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵0۹۹۸۶۶10۷002۹3 کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   0۹:00 ساعت  و   13۹۵/۷/1۸ آن  رسیدگی 
آئین  قانون   ۷3 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی 
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 هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –رضا نقی زاده

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   ۷ شماره  شناسنامه  دارای  وحیدمحمدی  آقا/خانم 
300/۹۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فرانک شکری  بشناسنامه ۷3 در تاریخ 1344/۶/04 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
ستایش محمدی  به ش ش 32432۹۹۵۵۹۹ دختر متوفی 

سارینا محمدی به ش ش 3243۸1۶14۹ دختر متوفی 
سوگند محمدی به ش ش 3244۵3۵۷12 دختر متوفی 

وحید محمدی به ش ش ۷ همسر متوفی 
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیاتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهر ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شورای حل اختالف کرندغرب

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
در رابطه با پرونده اجرائی ۹۵0014 دادگستری شهرستان بن به طرفیت خانم زهرا 
سورانی علیه آقای سید اصغر عظیمی اموال توقیف شده ذیل متعلق به آقای سید 
اصغر عظیمی از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ کارشناسی زیر شروع 
و هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد کند برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت 
در جلسه مزایده برای عموم به استثناء مسئولین اجراء و اقربای نسبی و سببی تا 
درجه سوم آزاد است تاریخ مزایده روز دوشنبه 13۹۵/0۷/1۹ ساعت 10/ده صبح 
بوده که در محل اجرای احکام مدنی دادگستری بن برگزار میگردد و متقاضیان 
شرکت در جلسه می توانند پنج روز قبل از جلسه مزایده از طریق دفتر اجراء در 
رابطه با چگونگی و نحوه اجراء کسب تکلیف نمایند و خریدار بایستی حد اقل ده 
درصد بهای اموال را در همان جلسه تؤدیع و در ظرف ده روز باقیمانده بهای مال 
را پرداخت نمایددر غیر این صورت سپرده تودیع کننده به نفع دولت ضبط و آگهی 

مجدد صادر خواهد شد.
این آگهی ضمن الصاق در دایره اجراء در معابرعمومی و محل فروش الصاق میشود.

روستای  در  واقع  مسکونی  ساختمان  باب  یک  از  است  عبارت  مزایده  مورد  مال 
یانچشمه به حدودات  اربعه شماال به  خانه مسکونی حسن بهارلوئی – جنوبا به 
منزل مسکونی هوشنگ بهارلوئی –غربا به منزل مسکونی عبداله بهار لوئی و شرقا 
به جاده اصلی بن به یانچشمه ،ملک مذکور فاقد سند ثبتی و پروانه ساختمانی و به 
مساحت کل )عرصه و اعیانی( 140 متر مربع در یک طبقه با زیر بنای 12۶/۵۷ متر 
مربع باپوشش سقف تیرچه و بلوک و پوشش بدنه اندود گچ و دارای امتیازات آب 
و برق و گاز می باشد و قابل تفکیک نمی باشد و ارزش ملک طبق نظر کارشناسی 
۶4۵/۹۷0/000 ریال معادل ۶4/۵۹۷/000 تومان )شصت و چهار میلیون پانصد و 

نود وهفت هزار تومان (بر آورد شده است.
رئیس و قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بن-کرم شیخ پور 

دادنامه
پرونده کالسه ۹40۹۹۸3۸12300۵۶4  شعبه 10۵ دادگاه کیفري دو شهرستان 

شهرکرد)10۵ جزایي سابق(تصمیم نهایي شماره ۹۵0۹۹۷3۸11۵004۹۹ 
هفشجان-خ  نشاني  به  کرمعلي  فرزند  هفشجاني  توکلي  مردان  علي  شاکي:آقاي 

موسوي-ک1۶-منزل شخصي علي مردان توکلي
–پایین  طاهر  –کوچه  نشاني هفشجان  به  امیر  فرزند  محمد کشاورز  متهم:آقاي 

میدان امام حسین
اتهام:چرانیدن یاقطع نمودن محصول دیگري

راي دادگاه
آقای  علیه  کرمعلی  فرزند  توکلی هفشجانی  علیمردان  آقای  در خصوص شکایت 
محمد کشاورز فرزند امیر دایر بر چرانیدن محصول، بدین توضیح که مشتکی عنه 
موصوف در تاریخ۹4/4/2۷ مبادرت بر چرانیدن مقدار تقریبی یک هکتار از سفال 
به  التفات  با  است،دادگاه  نموده  کیناهفشجان  به  موسوم  اراضی  در  شاکی  گندم 
کیفر خواست صادر شده از دادسرای محترم عمومی و انقالب شهرکرد که مستند 
به شکایت شاکی ،معاینه به عمل آمده وسیله ضابطین در اجرای دستور قضایی 
مبنی بر وجود ردپای احشام و فضوالت دامی در ملک شاکی ،گواهی گواهان مبنی 
بر چرانیده شدن ملک مذکور وسیله مشتکی عنه و عدم دسترسی به مشتکی عنه 
علیرغم اقدامات قانونی بعمل آمده میباشد و با عنایت به عدم حضور مشتکی عنه 
در دادگاه علیرغم ابالغ مفاد شکایت و وقت رسیدگی به مشارالیه از طریق نشر 
آگهی در روزنامه کثیر االنتشار امتیاز روز پنجشنبه مورخ ۹۵/4/10 شماره 143۶ 
به  فلذا مستندا«  محرز  را  انتسابی  وی،اتهام  از سوی  دفاعه  ارسال الیحه  عدم  و 
ماده ۶۸4 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۷۵ متهم موصوف را به 
تحمل یک سال حبس و 21 ضربه شالق تعزیری محکوم مینماید رای صادر شده 
غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از 
انقضاءمهلت واخواهی،ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم 

تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری است.
رئیس شعبه ۱05دادگاه کیفری۲ شهرکرد- مسعود محمودی

آگهی احضار متهم
شاکی:صابر و حمید و یحیی افراشی

متهم:حامد شعاعی فرزند داریوش
اتهام :مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و اختالل در نظم عمومی 

بدین وسیله به متهم حامد شعاعی فرزند داریوش به دلیل مجهول المکان بودن 
به تجویز ماده 11۵ قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ میگردد جهت رسیدگی و 
    ۹40۵۹4 کالسه  پرونده  در  الذکر  فوق  منتسبه  اتهام  خصوص  در  توضیح  اخذ 
ـ    101 ک 2 ،روز 13۹۵/0۹/1۶ ساعت ۹:30 صبح در این شعبه حاضر گردد 
الذکر دادگاه تصمیم  ، متذکر میگردد در صورت عدم حضور در وقت مقرر فوق 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
دادرس شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو شهرستان فارسان)۱0۱ ج سابق(ـ رضا قندعلی 

متن آگهی
به  یوسفی  سعید  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خسروی  صدیقه  خواهان 
خواسته مطالبه نفقه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردل نموده که جهت 
واقع  اردل  اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان  به شعبه  رسیدگی 
بکالسه  و  –بلوار شهداءارجاع  اردل  بختیاری-شهرستان  و  استان چهار محال  در 
گردیده  صادر  آن  کارشناسی  نظریه  که  گردیده  ثبت   ۹40۹۹۸3۸1۶10113۷
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
۷3 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان اردل –
جهانبازی

متن آگهی
سعیدیوسفی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فرزندقلی  خسروی  صدیقه  خواهان 
اردل نموده  به خواسته صدور حکم طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان  )حقوقی(دادگستری  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به  رسیدگی  که جهت 
اردل واقع در استان چهار محال و بختیاری-شهرستان اردل –بلوار شهداءارجاع 
دادنامه  صدور  ومنجربه  گردیده  ثبت  بکالسه۹40۹۹۸3۸1۶100۸01  و 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین  شماره۹۵0۹۹۷3۸1۶100۷۶۶ 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
به  از مفاد آن  اطالع  و  نشر آگهی  از  تا خوانده پس  االنتشار آگهی میشود  کثیر 

دادگاه مراجعه و نشانی کامل خود رااعالم نماید.
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان اردل- 
خلیلی

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای سید احمد حسینیان دارای ش ش 2۸1    به شرح دادخواست به کالسه 
۸/۶۸2/۹۵این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سیده فاطمه حسینیان       بشناسنامه 2۸۵ در تاریخ ۹4/11/2۸اقامتگاه 

دائمی خود   بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
سید عباس حسینیان ف سید احمد و سیده بیگم ش ش 3۷۹صادره از قایم شهر 

پسر متوفی 
سید علی حسینیان ف سید احمد و سیده بیگم ش ش1 صادره از جویبار پسر 

متوفی 
سید مبین حسینیان ف سید احمد و سیده بیگم ش ش20۵011۶14 صادره از 

بابل پسر متوفی 
سید مریم حسینیان ف سید احمد و سیده بیگم ش ش۵24 صادره از بابل دختر 

متوفی 
سید احمد حسینیان ف سید علی اصغر و کشور ش ش2۸1 صادره از قائم شهر 

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

شد 
عضو شعبه8  شورای حل اختالف بابل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
پرونده کالسه 3/2۷۹/۹۵ وقت رسیدگی ۹۵/۸/1 ساعت 10 خواهان : علی مسکین 
جویباری فرزند  محمد به نشانی : جویبار خ امام فقیه محله جنب بانک کشاورزی 
محمد  سید  فرزند  طاهری  کاظم  سید  خوانده  یاسین  سیکلت  موتور  نمایشگاه 

مجهول المکان 
خواسته : 

اختالف  حل  سوم  شعبه  تسلیم  فوق  خوانده  بطرفیت  درادخواستی  خواهان 
دادگستری جویبار واقع در خ امام جنب دادگستری نموده که در حال رسیدگی 
می باشد بنابر تقاضای خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن خوانده حسب دستور 
شورا وفق ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست یک نوبت در یکی 
و خوانده می  آگهی خواهد شد  به هزینه خواهان  االنتشار  روزنامه های کثیر  از 
بایست  ظرف مهلت یکماه در دفتر شعبه حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
را دریافت نموده و در تاریخ ۹۵/۸/1 ساعت 10 جهت رسیدگی در جلسه حاضر 

گردد در غیر اینصورت شورا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود 
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹30۹۹۸1110۷00۷10 شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
بابل دادنامه شماره ۹40۹۹۷1110۷0042۷ خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت 
رضا عسگری با وکالت خانم حوا کبود تبار فرزند اسحقعلی به نشانی مازندران – 
بابل – مازندران بابل میدان کشوری خ سرگرد قاسمی کوچه دانش 14 خواندگان 
فرزند  ابراهیمی  اله  رحمت  آقای   -2 رجبعلی  فرزند  الهی سرستی  فرج  علی   -1
نادعلی همگی به نشانی شهرستان بابل ج شهید صالحی روستای پایین سرست 
3- آقای حسین ورزی فرزند جعفر به نشانی شهرستان بابل سه راه فرهنگ کوی 
فرهنگ 11 پ 3۷۵ 4- آقای رمضان مختار زاده سرستی فرزند عباس به نشانی 

بابل 4 راه شهدا پاساژ فرح زاد 
خواسته : مطالبه وجه بابت 

رای دادگاه 
بطرفیت  دادخواستی  ارائه  با  اقتصاد  مهر  بانک  از  وکالت  به  کبودتبار  حوا  خانم 
آقایان حسین ورزی علی فرج الهی شاهرخ ابهر ی رحمت اله ابراهیمی و رمضان 
مختار زاده مدعی بستانکار ی از خوانده به مبلغ 22۶/200/000 با احتساب هزینه 
داده  توضیح  و  است  شده  وکیل  الوکاله  حق  و  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی 
خواندگان بموجب یک فقره چهار فقره سفته به شمارگان 120۶04-02۷2010-
و صدور حکم  رسیدگی  تقاضای  است  طلبکار  از خواندگان   ۸۵11۹2-۸۵11۹1
ها شماره  تصویر مصدق سفته  دادخواست خواهان  پرونده  محتویات  نظربه  دارد 
مارالذکرو و اینکه خوانده هم در جلسه دادگاه حاضر نشده ایراد یا دفاع موثری به 
دعوی خواهان و یا انکار و تردید و یا ادعای جعلیت نسبت به مستندات خواهان 
ارائه نکرده است و دلیلی که حاکی از برائت ذمه وی باشد ارائه نکرده است لذا 
اشتغال ذمه خواندگان استصحاب گشته و با احراز استمرار و استدامه آن دعوی 
خواهان را وارد و ثابت می داند به استناد مواد 1۹۸و۵1۵و۵22/۵1۹ قانون آیین 
دادرسی مدنی و مواد 24۹و313و314 قانون تجارت 1و2 قانون مسئولیت مدنی 
به  را  قانون صدور چک اصالحی سال ۸2 خواندگان  به ماده 2  الحاقی  و تبصره 
و شش  بیست  و  دوبیست  نماید 1-  آتی محکوم می  مبالغ  پرداخت  به  تضامنی 
میلیون و دوبیست هزار ریال بعنوان اصل طلب 2- شش میلیون هفتصد و شصت 
ماده  مطابق  تادیه  تاخیر  3- خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  هزار ۶۷۶0000ریال 
۵22 قانون آیین دادرسی مدنی از اقامه دعوی لغایت وصول محکوم به 4- حق 
مهلت  و ظرف  غیر حضوری  رای صادره  ریال  مبلغ ۶۶2۸۸00  به  وکیل  الوکاله 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر 

قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد 
رییس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی بابل – محسناتبار 

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح   12 شماره  شناسنامه  دارای  خانشان  بابازاده  حجت  آقای 
نموده و چنین  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  از  کالسه ۹۵/۷00۶2۹ 
توضیح داده که شادروان مرحوم محمد بابازاده خانشان بشناسنامه ۸3۹ در تاریخ 
مرحومه   / مرحوم  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   ۹۵/۵/2۹

منحصر است به زوجه دائمی، یک فرزند اناث، دو فرزند ذکور بنامهای ذیل:
1-صوریره نجفی فرزند جمشید زوجه متوفی

2-زهرا بابازاده خانشان فرزند محمد ، دختر متوفی 
3-سجاد بابازاده خانشان فرزند محمد ، پسر متوفی 

4- حجت بابازاده خانشان فرزند محمد ، پسر متوفی  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 3۶2 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 67 شورای حل اختالف ارومیه 

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

آگهي موضوع ماده ۳ قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13۹۵۶0331011001۵۹۹  مورخ 13۹۵/0۵/21 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
مرحوم  فرزند  قوچان  از  صادره   ۹0۸ شماره  بشناسنامه  آبجهان  نعیمی  البنی  ام 
 2۶۷ مساحت  به  آن  در  احداثي  بناي  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  رسول 
مترمربع که جزئی از باقیمانده پالک شماره 23 فرعي از 14۹ اصلي واقع در البرز 
با خریداری از آقای رضا و علیرضا و عبدالرضا و مجید و شهناز و طاهره همگی 
امیرزاده و با مالکیت مالک اولیه آقای حبیب بشیرتاش میباشد تایید می نماید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
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. 4۶1۶1  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۵/0۶/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۵/0۷/0۵ 
عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه سه کرج

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

آگهي موضوع ماده ۳ قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13۹۵۶0331011001۸02 مورخ 13۹۵/0۵/30 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاي 
حسین عباسیان بشناسنامه شماره 22 صادره از کرج فرزند عباس در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 30۶/۵0 مترمربع از پالک ۵02 
فرعي از 144 اصلي واقع در البرز با مالکیت مالک اولیه وراث مرحوم علی کمالی 
روستا بنام محسن و معصومه و زهرا همگی کمالی روستا و فاطمه استاد کاظمی 
میباشد تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي 
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. 4۶3۹2  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۵/0۶/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۵/0۷/0۵ 
عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه سه کرج
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پشت پرده جنگ با »قلیان های آلوده به 
موادمخدر«

رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به جنگ قلیان ها از 
دو دهه گذشته تا کنون اشاره کرد و گفت: زمانی 
جنگ قلیان ها زیاد شده بود و نیروی انتظامی به 
جمع آوری قلیان های قهوه خانه ها به علت آغشته 
بعدها  اما  کرد،  اقدام  مخدر  مواد  به  آنها  شدن 
همان  قلیان های  که  شدیم  متوجه  بررسی ها  با 
قهوه خانه را قاچاقچی مواد مخدر آلوده به مواد کرده 
و با نفوذ به پاسگاه اطراف موضوع را اعالم کرده 
است تا علنی شدن موضوع به جنگ قلیان ها منجر 
و در نتیجه مصرف کننده های قلیان به تدریج به 

سمت مصرف مواد صنعتی کشیده شوند.
علی هاشمی ، ضمن تاکید برآنکه باید آنقدر هوشیار 
کنیم،  افشا  را  مافیا  ترفندهای  بتوانیم  تا  باشیم 
تصریح کرد: زیرا مافیا همواره به دنبال سود بیشتر 
هستند و هر چقدر مردم کمتر به سمت قلیان و 
سیگار بروند، به علت آنکه جایگزین بهتری ندارند به 
جایگزین بدتر گرایش یافته و به سمت امثال شیشه 

کشیده می شوند.
وی در ادامه به سخنان ریاست مجمع تشخیص 
مصلحت نظام که در تیر ماه ۹3 در جمع کادر 
ها و مدیران دبیرخانه ستاد و دستگاه ها مطرح 
کرده بود، اشاره کرد و گفت: ایشان در آن جلسه 
تعریف می کردند که روزی در محضر امام ) ره ( 
بودند که یکی از آقایان )نام ایشان را در جلسه ذکر 
کردند( اصرار داشتند که امام فتوایی را در تحریم 
سیگار بدهند ، امام با عصبانیت خطاب به ایشان 
فرمودند«یک چیز را برای این مردم باقی بگذارید 

که به آن پناه ببرند«.
رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: همان 
مافیایی که قدرت زیادی در توزیع دارند متاسفانه 
در تقاضا سازی بسیار قدرتمندتر عمل می کنند، به 
همین دلیل شوخی نداریم و اگر نجنبیم آنها با چند 

واسطه برایمان قانون هم می نویسند.
وی همچنین درباره جمع آوری قلیان های آلوده به 
مواد مخدر در قهوه خانه ها اظهار کرده بود: در اینکه 
قلیان یک مولفه در تضعیف سالمت جامعه است و 
می تواند جوانان ما را آلوده کند شکی وجود ندارد؛ 
مواد مخدر در  بر وجود  مواردی در گذشته دال 
قلیان ها  گزارش شده است اما اینکه هرنوع تنباکو یا 
موادی که در قلیان هاست آلوده به موادمخدر باشد 

را تایید نمی کنیم.

دانش آموزان در شوراها مردم ساالری 
دینی را تجربه می کنند

معاون فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: شوراهای دانش آموزی با ۶۵0 هزار نفر عضو 
در بیش از ۹2 هزار مدرسه کشور در طول سال 

تحصیلی مشغول فعالیت هستند.
حمیدرضا کفاش در آیین افتتاحیه همایش ملی 
در سالن  که  برتر کشور  آموزی  دانش  شوراهای 
آمفی تئاتر شهید عالی اداره کل برگزار شد اظهار 
کرد: از میان 13 میلیون نفر جمعیت جامعه دانش 
آموزی سراسر کشور ۶۵0 هزار نفر جوان پرشور و با 

نشاط عضو شوراهای دانش آموزی هستند.
وی تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا 
کنون 1۸ دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در 
مدارس کشور برگزار شده، نوزدهمین دوره در سال 

تحصیلی ۹۵- ۹۶ برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه تقریبا 100 درصد مدارس 
کشور شورای دانش آموزی دارند خاطر نشان کرد: 
دانش  تشکیل شورای  و  انتخابات  برگزاری  برای 
آموزی باید حداقل ۵ تا ۹ نفر دانش آموز در مدرسه 

مشغول به تحصیل باشند.
معاون فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: دانش آموز وقتی به عنوان عضوی از شورای 
کارهای  در  تواند  می  شود  می  انتخاب  مدرسه 
فعال  حضوری  مدرسه  گیری  تصمیم  و  اجرایی 

داشته باشد.
کفاش با اشاره به اهداف شورای دانش آموزی اظهار 
کرد: افزایش مسئولیت پذیری، آموزش چگونه رای 
دادن و ارتباط سالم بین دانش آموزان از اهداف مهم 

این شوراهاست.
وی تصریح کرد: دانش آموزان در این شوراها مردم 
ساالری دینی را تجربه می کنند و آموزش و پرورش 
همه ساله به ویژه در سه سال فعالیت دولت تدبیر 
و امید همایش های ملی برای شوراهای منتخب 

برگزار کرده است.

سرمایه های جوان کشور را در میدان جنگ نرم 
سرقت می کنند 

نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
گفت: در میدان جنگ نرم سرمایه های جوان کشور را سرقت می کنند.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان، حجت االسالم والمسلمین محمدجواد 
حاج علی اکبری نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان در دوازدهمین کنگره سراسری اتحادیه که در اردوگاه شهید 
باهنر در حال برگزاری است، اظهار داشت: در بخش نمادهای انقالبی دچار 
کاستی هایی هستیم و باید در استفاده از این نمادها هنر مطلوبی را به کار 

برده و فکرهای تازه ای داشته باشیم.
حجت االسالم والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری با اشاره به اهمیت 
سرمایه های معنویی یادآور شد: انسان در تمام مراحل زندگی خود با 
سرمایه های معنوی خود سیر می کند و معنویات صندوق ذخیره شما 

دانش آموزان است.
وی با تاکید بر اهمیت وجود فقر معنوی در افراد تصریح کرد: کسی که 
گرفتار فقر معنوی است، فلسفه وجودی اش زیر سؤال است چرا که روزی 
زشتی و روزی زیبایی و یک روز بهره مندی و روزی دیگر از دست دادن 

نعمت ها را مشاهده می کند.
نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
تصریح کرد: تنها کسی در عالم خوش می گذراند که توانسته باشد ظرفیت 
معنوی و ارتباط با خدا را در خود تقویت کند و حیات طیبه همان معنای 
حقیقی زندگی است و هر کسی از آن بهره مند شود از زیست جهانی خود 

فیض می برد.
حجت االسالم والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری، انجمن های اسالمی 
را فرصتی برای آرمان معنوی انسان برشمرد و گفت: انجمن های اسالمی 
فرصتی است تا جوانان با یکدیگر همکاری کرده و برای آرمان مهدوی 

یارگیری کند.
وی با اشاره به نامیدن اعضای اتحادیه انجمن های اسالمی به عنوان افسران 
جنگ نرم از سوی رهبر معظم انقالب خاطرنشان کرد: باید شما جنگ نرم 
را در مدارس خود فرماندهی کنید و عملیات مقابله با جنگ نرم را نه فقط 

در دفاع بلکه در حمله طرح ریزی کرده و انجام دهید.
نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه  با انتقاد از اینکه جامعه دانش آموزی 
جدی گرفته نمی شود، تاکید کرد: عرصه جنگ نرم گسترده شده و همه 

مکان ها را در برگرفته است.
وی افزود: در میدان جنگ نرم سرمایه های جوان کشور را سرقت می کنند 
و باید مجموعه اتحادیه انجمن های اسالمی شامل قرارگاه، دفتر مرکزی و 

شورای اتحادیه را بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقالب بازتعریف کرد.
حجت االسالم والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری عنوان کرد: دشمن 
مترصد فضای پس از برجام برای بهره برداری است و این بهره برداری آن 
است که روحیه استکبارستیزی را در ما تضعیف کند و جنبش دانش آموزی 

نقش مهمی برای ترویج بصیرت انقالبی واستکبارستیزی دارد.

اجرای سرشماری نفوس و مسکن 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به نقش مدیریت 
شهری در اجرای سرشماری نفوس و مسکن در مهرماه گفت: قرار است تا 
با استفاده از پتانسیل محالت و شورایاری ها اطالعات مورد نیاز سرشماری 

در 3۵4 محله جمع آوری شود و در اختیار مسئوالن امر قرار بگیرد.
طرح  اجرای  در  شهری  مدیریت  همکاری  افزود:  عبداللهی  مجتبی 
سرشماری نفوس و مسکن با محوریت معاونت برنامه ریزی و توسعه 
شهری جلو می رود و معاونت اجتماعی نیز در نظر دارد تا با کمک 
مدیران محالت و شورایاری ها عمیق تر و دقیق تر از دوره های قبل با 
این طرح همراهی کند. وی از تشکیل ستاد ویژه به منظور اجرای طرح 
سرشماری نفوس و مسکن خبر داد و گفت: در این ستاد معاونت برنامه 
ریزی و توسعه شهری، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و معاونت مالی و 
اقتصاد شهری مشارکت دارند و قرار بر این است که در پایان سرشماری، 
شهرداری اطالعاتی که مدنظرش است و برای توسعه مدیریت شهری 
ضروری است را کسب کند. معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران با اظهار امیدواری نسبت به دستاوردهای بزرگ مشارکت در این 
طرح عنوان کرد: همان طور که از سوی مسئوالن اعالم شد سرشماری 
در دو بخش اینترنتی و حضور سرشمار در درب منازل انجام می شود. 
در مرحله اول شهروندان باید اطالعات مورد نیاز را ارائه دهند، در مرحله 
بعد اما با همکاری خانه های محالت گروه هایی از پرسشگران شکل می 
گیرد تا با حضور فیزیکی بر درب منازل اطالعات مورد نظر 3۵4 محله 

را دریافت کنند.

مخالفت ابتکار با بهره برداری از » آنومالی D۱9 « برای 
حفظ پلنگ و یوزپلنگ

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با بهره برداری از آنومالی 
D1۹ گفت: سازمان محیط زیست به دلیل حفظ گونه های ارزشمند 

طبیعت مخالف بهره برداری از این محدوده است.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در این باره 
گفت: بهره برداری از آنومالی D1۹ هنوز به طور کامل بررسی نشده است 
ولی سازمان محیط زیست فعال مخالف بهره برداری از آنومالی D1۹ است.
وی ادامه داد: به دلیل حفظ گونه های ارزشمند طبیعت مانند پلنگ 
و یوزپلنگ نمی توانیم اجازه بهره برداری از آنومالی D1۹ را بدهیم و 
تالش می کنیم تا در شورای عالی معدن راه حلی برای حل این مشکل 
پیدا کنیم. آنومالی D1۹ محدوده شناسایی شده برای استخراج سنگ 
آهن است که در استان یزد و کویر مرکزی ایران قرار دارد و به دلیل 

مخالفت های سازمان محیط زیست هنوز به بهره برداری نرسیده است. 

خبرخبر

اگهی احضار متهم 

خانم ناز بانو یوسفی فرزند حسین 
در پرونده کالسه ۹2024۸ شعبه سوم دادیاری دادسرای شهرستان بهشهر موضوع 
شکایت خانم نرگس خاتون بروند با توجه به دالیل موجود در پرونده متهم هستید 
به مزاحمت تلفنی لذا در مهلت یکماه از تاریخ انتشار این آگهی می توانید با حضور 
در این شعبه از دادیاری از خودتان دفاع نمایید در صورت عدم حضور برابر مقررات 

اتخاذ تصمیم می گردد. 
م. الف 95043۱ دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای بهشهر- حسین خانزاده 

آگهی مفقودی
متالیک  صورتی  رنگ  پژو20۶مدل13۸۵به  سواری  اتومبیل  سازنده  سندکارخانه 
موتور133۸۵00۶31۷وشماره  شماره  انتظامی24-۵۶۷ب۸۷به  نیروی  شماره  به 

شاسی12۸0430۸مفقودوفاقداعتبارمی باشد.
شهرستان آبادان

آگهی مفقودی

سندموتورسیکلت شهاب1۵0CC مدل13۸3رنگ یشمی به شماره پالک۷۸۹۶/
وحیدعلی  بنام   BM۸32۷021۸تنه شماره   SN1213۹موتور شماره  اهواز-14 
دشت فرزندامیدعلی بشماره شناسنامه2۶3محل صدورایذه مفقودگردیده وازدرجه 

اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی مفقودی

سندموتورسیکلت آریو12۵مدل13۸۵رنگ نقره ای به شماره پالک 2۷1۵/اهواز-
فرزندفرج  تنه 0۸۵000۹2بنام قدرت اهلل خوست  3۵شماره موتور2۹0۸۹شماره 
وازدرجه  مفقودگردیده  صدورمسجدسلیمان  شناسنامه2۶32۶محل  بشماره  اهلل 

اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی مفقودی
ایران ۶2-212د4۹ و به  انتظامی  برگ سبز سواری پراید مدل 13۸۵ به شماره 
ناصر  نام  به   S14122۸۵۹04۹12 به شماره شاسی و  موتور 1۶2۶۶00  شماره 

رنجور علمداردهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودي 

شماره  با  رنگ  سفید   13۹3 مدل  پژوپارس  کمپاني  سند  و  سبز  برگ 
شاسي  شماره   124k0۵3۶4۸۷ موتور  شماره   ۸2 ایران   ۹4 ۹۵2ص  پالک  
از  و  اسمعیلي خطیرمفقود گردیده  بنام جیران   NAAN01CA۶EH1۵۶۹۸۶

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی

 برگ سبز و سند کمپانی پراید مدل ۸۵ با شماره شهربانی ۶۹۶ص۵۵ ایران ۸2 با 
شماره موتور 1۵۶2۷1۹و شماره شاسی s14422۸۵1۷۸۸۶۹ مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی حصروراثت
آقای محمدمعینی رادنام پدرهادی بشناسنامه۷۹۸صادره ازدزفول درخواستی بخواسته 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که203/1/۹۵ح مرحوم هادی معینی 
فوت  دائم  اقامتگاه  درتاریخ۹4/12/4دردزفول  دزفول  رادبشناسنامه۵0۹20صادره 
ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی ازباال2-علی معینی رادبه شناسنامه2۸00دزفول3-
متوفی(4- شناسنامه1۹۹0۵004۵۵دزفول)پسران  رادبه  معینی  مصطفی 

گله  یوسف  متوفی(۵-صدف  شناسنامه۵۸4دزفول)زوجه  فربه  عدالت  اعظم 
کالسه203/1/۹۵ح  متوفی(والغیر.پرونده  شناسنامه1342۷دزفول)مادر  به 
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  شد.اینک  درشوراثبت 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی 

که بعداز این تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دزفول

متن آگهی 
شاکی شرکت کشت و صنعت گردشگری فجر صفا لرستان با وکالت خانم خدیجه 
بهاروندی شکایت علیه متهم به نام فرهاد خادمی فرزند اله رحم دایر بر سرقت 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
آباد  خرم  در  واقع  سابق(  جزایی   10۶( آباد  خرم  شهر  دو  کیفری  دادگاه   10۶
خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
و   13۹۵/۷/24 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹40۹۹۸۶۶124011۵2
)فرهاد  متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   0۹:00 ساعت 
خادمی (و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 13۹2 و دستوردادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خودرا به دادگاه ارائه دهد و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه ۱06 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )۱06 جزایی سابق(. 

آگهي مزایده اموال منقول- نوبت اول
به موجب پرونده کالسه ۹۵00۹۹/12  صادره از شعبه 12 دادگاه عمومي خانواده کرج 
لها: نسترن پالیزگر علیه مهدی گروسی  محکوم علیه محکوم است به پرداخت 414 عدد 
سکه تمام بهار آزادي بابت مهریه در حق محکوم له و مبلغ پنج درصد از هزینه اجرایی 
باتوجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابالغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي 
حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفاي محکوم به و هزینه 
اجرایي اموال متعلق به نامبرده که شامل یک دستگاه خودرو ال ۹0 به شماره انتظامی ۸4۶ 
ب 4۷ ایران 3۸ مي باشد، از سوي این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمي دادگستري 
به شرح زیر توصیف و ارزیابي شده و مقرر است در مورخ 13۹۵/۷/0۶ از ساعت ۸/30  
الی ۹ در محل اجراي احکام مجتمع خانواده از طریق مزایده بفروش مي رسد، مزایده از 
مبلغ  21۵/000/000  ریال نظریه کارشناسي شروع مي شود و به هر شخص حقیقي و 
حقوقي که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده في 
المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکي تضمیني از خریدار اخذ و الباقي ظرف یک هفته 
از وي وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حکم تملیک مورد مزایده 
بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت 
ننماید سپرده وي پس از کسر هزینه هاي مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مي 
گردد کلیه هزینه هاي نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت 
خواهد شد. طرفین مي توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده 
اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزایده به نام 
خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین به شرکت در مزایده مي توانند ظرف پنج روز قبل 
از مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با 

ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
مال مورد مزایده و بهاي آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

الف: یکدستگاه خودروی سواری ال ۹0 به رنگ سفید به شماره انتظامی 4۷ ب ۸4۶ 
ایران 3۸ دارای شماره موتور 112۷44 و شاسی ۹10۸3۶۸۸ مدل 13۸۹ خودرو از نظر 
ظاهری سالم، الستیک ها حدودا ۷0 درصد دارای ضبط و باند فابریک، تودوزی مطلوب 
لذا باتوجه به اینکه آزمایش فنی انجام نگردید ولی به نظر می رسد خودرو سالم باشد لذا 
باتوجه به وضعیت ظاهری خودرو و فنی، ظاهری به نظر می رسد به پول رایج کشور 
جمهوری اسالمی ایران 21۵/000/000 ریال معادل بیست و یک میلیون و پانصد هزار 

تومان ارزیابی می گردد.4۶۵۹۷ م/الف
دادورز شعبه ۱۲ اجراي احکام مجتمع خانواده کرج

قائم مقام وزیر بهداشت ضمن بیان آنکه تعداد 
در  روانی  اختالالت  از  هایی  نشانه  که  افرادی 
آنها وجود دارد، قابل توجه است، گفت: 23.۶ 
 4 هر  از  دیگر  عبارت  به  جمعیت  از  درصد 
از  هایی  نشانه  دارای  کشور  در  نفر  یک  نفر 
اعتیاد،  افسردگی،  جمله  از  روانی  اختالالت 

بیماری روانی مزمن و ... هستند.
افتتاحیه  مراسم  در  ایازی  سیدمحمدهادی 
باردار  زنان  و  زنان  طبی  مدل  اقامتی  مرکز 
مصرف کننده موادمخدر که در دانشگاه علوم 
بهزیستی برگزار شد، گفت: واقعیتی که امروز 
در کشور وجود دارد، آن است که باید بپذیریم 
متاسفانه  و  معتاد  هم  و  داریم  مخدر  هم 
افزوده  مبتالیان  جمع  به  جدیدی  گروه های 
می شوند که نمی توان این مساله را کتمان کرد.
سیگار  ایرانی  جامعه  در  روزی  داد:  ادامه  وی 
نه  امروز  اما  داشت،  قبح  زنان  برای  کشیدن 
تنها سیگار بلکه قلیان کشیدن در میان زنان 
این  و عادی شده است که  بسیار متداول  نیز 
آسیب های  به  ورود  مقدمات  همگی  مسایل 

متعدد دیگر همچون اعتیاد است.
داد:  ادامه  بهداشت  وزیر  اجتماعی  معاون 
شب نشینی  مراسم های  و  محافل  از  بسیاری 
در  که  هستند  آسیب ها  این  به  ورود  مقدمه 
حال حاضر در جامعه آنها را مشاهده می کنیم.
ایازی در ادامه ضمن اشاره به آنکه قائم مقام 
رعایت  با  موادمخدر  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
در  معتاد  زنان  تعداد  آمار  ارائه  از  مالحظات 
کشور خودداری کرد، گفت: یکی از دغدغه های 
قابل  تعداد  باید  چرا  که  است  این  ما  جدی 

توجهی زن معتاد باردار در کشور داشته باشیم 
که هنگام زایمان، نوزاد معتاد به دنیا می آورند.
دچار  را  سالمت  نظام  مساله  این  افزود:  وی 
ارائه  بر  عالوه  زیرا  می کند،  دوچندان  مشکل 
خدمات به منظور ترک مادر، باید نوزاد را نیز 
وارد چرخه درمان کنیم. این درحالی است که 
اگر نوزاد را ترک دهیم باید آن را به چه کسی 
با  و  داشته  اعتیاد  که  مادری  به  داد؟  تحویل 
شیردهی به کودک موجب درگیری مجدد وی 
با اعتیاد می شود؟ و حتی اگر مادر را نیز ترک 
دهیم و اقدامات پیشگیرانه را لحاظ کنیم این 
سوال پیش می آید که این کودک می خواهد در 

چه شرایطی بزرگ شود؟

ادامه  در  بهداشت  وزیر  اجتماعی  معاون 
بیمار است، گفت:  آنکه معتاد  بر  تاکید  ضمن 
بر  عالوه  معتادان  از  برخی  داریم  قبول  البته 
بیماری مجرم هم هستند، زیرا معتاد متجاهر 
به  اقدام  خیابان  سطح  در  که  معتادی  یا  و 

خرده فروشی می کند، حتما مجرم است.
ما  برای  مشارکت  اصل  کرد:  تاکید  ایازی 
با  مبارزه  دبیرکل ستاد  و  دارد  زیادی  اهمیت 
جلسات  نخستین  از  همواره  نیز  مخدر  مواد 
با  مبارزه  کردن  اجتماعی  درصدد  ستاد  این 
موادمخدر بودند که این همان مشارکت برای 

نجات مبتالیان و پیشگیری از اعتیاد است.
اصحاب  و  ورزشکاران  هنرمندان،  افزود:  وی 

و  مشارکت  با  مدیران  همچنین  و  رسانه 
همراهی یکدیگر می توانند در این زمینه بسیار 

موثر عمل کنند.
به  ادامه  در  بهداشت  وزیر  اجتماعی  معاون 
کرد  اشاره  کشور  در  ایدز  به  مبتالیان  آمار 
در  حاضر  حال  در  که  افرادی  تعداد  گفت:  و 
گرفته اند  قرار  ایدز  غربالگری های  مورد  کشور 
است  حالی  در  این  است.  نفر   30000 حدود 
که می دانیم تعداد مبتالیان به ایدز در کشور 
حدود 100000 نفر بوده و به عبارتی ۷0 هزار 
از مردم نه خودشان می دانند و نه ما به  نفر 
عنوان متولی سالمت می دانیم که آنها مبتال 

به ایدز هستند.
مردم،  از ظرفیت  نتوانیم  اگر  داد:  ادامه  ایازی 
ها،  رسانه  اجزا،  تمامی  در  اجتماعی  مشارکت 
جامعه هنری و ... در راستای مبارزه با اعتیاد 
به  نمی توانیم  کنیم،  استفاده  آسیب  کاهش  و 
اهداف خود در این حوزه دست یابیم وهمچنان 
شاهد رشد اعتیاد در میان زنان و تولد دوباره 
هنرمندان،  لذا  بود.  خواهیم  معتاد  نوزادان 
خبرنگاران، مدیران و تمامی فعاالن در کشور 
یکدیگر  با  اهداف  این  به  رسیدن  برای  باید 

مشارکت کنند.
معاون اجتماعی وزیر بهداشت همچنین اظهار 
کرد: پیش بینی کردیم تا تفاهم نامه جامعی را 
از جمله سالمت  در تمامی حوزه های سالمت 
وزیر  و  بهداشت  وزیر  امضای  به  اجتماعی 
وزارت  اقدامات  تا  برسانیم  پرورش  و  آموزش 
بهداشت در سطح مدارس توسعه یافته و بیش 

از پیش گسترش یابد.

معضل اعتیاد زنان باردار؛

بی اطالعی ۷۰هزار ایرانی مبتال به ایدز از بیماری خود

8۰درصد چای مصرفی مردم محصوالت مضر 
اسانس دار خارجی است

چای  درصد   ۸0 از  بیش  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
مصرفی مردم، محصوالت وارداتی است که با استفاده از اسانس 

های مضر شیمیایی طعم دار شده است.
به صورت  اظهار کرد: طی چند دهه گذشته  دیناروند  رسول 
برنامه ریزی شده، ذائقه مردم به سمت مواد ناسالم هدایت شده 
است به عنوان مثال در مورد چای ذائقه مردم را به سمت چای 
های خارجی طعم دار و عطری هدایت کرده اند و اکثر مردم 

دیگر چای های عادی و سالم را مصرف نمی کنند.
وی گفت: این اتفاق برای خیلی از محصوالت غذایی دیگر هم 
افتاده است به طوری که بسیاری از مردم تمایل بیشتری دارند 
بیشتری  شکر  یا  اسانس،نمک  رنگ،  که  غذایی  محصوالت  تا 

دارند، مصرف کنند.
متاسفانه  نیز  مورد چای  در  افزود:  دارو  و  غذا  رئیس سازمان 
اسانس  دارای  های  چای  از  مردم  مصرف  درصد  از ۸0  بیش 
های شیمیایی و طعم دار خارجی است و بخش عمده چای 
تولید داخل مصرف نمی شود و پس از مدتی از بین رفته و به 
چای سنواتی فاسد و تاریخ گذشته تبدیل می شود که دیگر 

کاربردی برای تولید نوشیدنی برای انسان ندارد.

راه اندازی شناسنامه الکترونیکی دهان و دندان 
دانش آموزان

رئیس اداره سالمت دهان وزارت بهداشت گفت: هفت میلیون 
جمعیت دانش آموزی تحت پوشش خدمات دهان و دندان قرار 
گرفتند و درحال حاضر بحث راه اندازی شناسنامه الکترونیکی 

دهان را در دستور کار داریم.
 یزدانی عضو شورای عالی دندانپرشکی ایران در برنامه گفت 
وگوی ویژه خبری گفت: با توجه به بعضی کشورها همچون 
بنگالدش خدمات دندانپزشکی که در کشور ما ارائه می شود 
چندان گران نیست؛ در کشور ما متاسفانه وضعیت بیمه ها 
و پرداخت آنها مشخص نیست و باید گفت بیمه ها باید برای 

سقف تعهدات را افزایش دهند.
وی گفت: در این دولت خوشبختانه در حوزه سالمت دهان و 
دندان کارهای خوبی انجام گرفته است که کامال بازگو نشده 
است. نزدیک به دوازده سال است که به دندانپزشکی در کنار 

چشم پزشکی اهمیت فراوانی داده شده است.
رئیس اداره سالمت با توجه به بحث پیشگیری در این حوزه 
گفت: با امضای توافق نامه ای با آموزش و پرورش ۷ میلیون 
دانش آموز را تحت پوشش قرار داده ایم و این حرکت ملی که 
در یک سال 10 ملیون خدمت ارائه شود بی سابقه بوده است. 
وی در پایان گفت: در حال حاضر بحث راه اندازی شناسنامه 
الکترونیکی دهان و دندان دانش آموزان در دستور کار قرار دارد.

پاسخ سازمان غذا و دارو درباره آزاد بودن 
قیمت گذاری دارو

دارو  تولیدکنندگان  زمانی  دارو،  و  غذا  سازمان  اعالم  طبق 
می توانند خواهان قیمت گذاری آزاد باشند که تمام قواعد تجارت 

بین الملل و بازار آزاد در کشور اعمال شود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره خبری مبنی بر 
» از داروساز اصرار، از وزارت بهداشت انکار«توضیحاتی ارائه کرده 

که بدین شرح است:
سازمان های  مقاومت های شدید  علی رغم  دارو  و  غذا  سازمان 
بیمه گر، مصرف کنندگان دارو و حتی وزارت بهداشت و درمان 
قیمت  به اصالح  آموزش پزشکی، در حد مقدورات نسبت  و 
حال  هر  در  است  کرده  تالش  و  اقدام  داخل  تولید  داروهای 

شرایطی قیمت داروهای زیان ده را بازنگری کند.
با توجه به تالش های این سازمان، تولید کنندگان می بایست 
این نکته را مورد توجه قرار دهند که در کشوری که اکثریت 
تولیدکننده ها خواستار ممنوعیت واردات و بستن مرزهای کشور 
هستند، چگونه می توان پذیرفت که قیمت گذاری دارو را رها 
کرد. قاعدتا زمانی تولیدکنندگان می توانند خواهان قیمت گذاری 
آزاد باشند که تمام قواعد تجارت بین الملل و بازار آزاد در کشور 
اعمال شود و سازمان های بیمه گر امکان خرید، تامین و پوشش 
قیمتی هر دارویی با استانداردهای الزم و قیمت حداقل را فارغ 

از تولید داخل بودن آن فرآورده را داشته باشند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم 
غذایی  حمایت  سبد  خانوار  میلیون   1۵ میان 
توزیع کردیم گفت: اما این فرآیند اشتباه بود و 
اکنون اشتباه خودمان را پذیرفته ایم. در حال 
حاضر توزیع بسته های حمایت غذایی به شکل 
باردار و کودکان  اولویت زنان  با  الکترونیکی و 

دنبال می شود.
»فرهنگ  تخصصی  پانل  در  میدری  احمد 
در  چالش ها  و  برنده  پیش  عوامل  ارزیابی، 
و  برنامه ها  ارزیابی  اهمیت  همایش  در  ایران« 
پرسشی  به  پاسخ  در  اجتماعی  های  سیاست 
برای  مکزیک  و  ایران  شباهتهای  درباره 
اجتماعی  حوزه های  در  مشترک  همکاری 
سرانه  و  درآمد  لحاظ  به  مکزیک  با  گفت: 
در  هرچه  آنکه  ضمن  داریم،  زیادی  شباهت 
آنجا اجرا شود را اجرا نمی کنیم بلکه از برنامه 
و سیاستهای اجتماعی مکزیک ایده می گیریم.

اعتماد  ایجاد  اطالعات  انتشار  افزود:  وی 
دولتی  دستگاه های  مشکالت  از  یکی  می کند؛ 

عملکرد  گزارش  همواره  که  است  این  ما 
اگر دستگاه ها در  اما  ارائه می کنند،  خوب 
برنامه  برخی  که  کنند  اعالم  بخش هایی 
و  است  شده  مواجه  شکست  با  هایشان 
عملکرد خود را نقد کنند باعث جلب اعتماد 

عمومی می شوند.
و  برنامه  یک  وقتی  اینکه  بیان  با  میدری 
می  قرار  ارزیابی  مورد  اجتماعی  سیاست 
گفت:  شود  می  چالش هایی  دچار  گیرد 
نخست انکه برنامه های حمایتی همه خوب 
و مثبت هستند و برای حل مشکلی به اجرا 
در می آیند، در حالی که باید دید اولویت 
است.  باالتر  آسیبهایی  برای چه  و  کجا  در 
به  است،  درونی  مقاومتهای  دوم  مشکل 
را  اجتماعی  اورژانس  وقتی  مثال  عنوان 
ارزیابی و به این نتیجه می رسید که موفق 

نیست باید برای آن چاره ای اندیشید. هرگونه 
تغییر در اینجا با مقاومت عده ای که در آنجا 

شاغل اند مواجه می شود.
میدری افزود: راهکار این است که در یک شهر 

و  ارزیابی  یکدیگر  با  اجتماعی  فعالیتهای  کل 
یکدیگر  با  دارند  مشکلی  اگر  و  شوند  مقایسه 

جابجا شوند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم 
غذایی  حمایت  سبد  خانوار  میلیون   1۵ میان 

توزیع کردیم گفت: اما این فرآیند اشتباه بود و 
اکنون اشتباه خودمان را پذیرفته ایم. در حال 
حاضر توزیع بسته های حمایت غذایی به شکل 
باردار و کودکان  اولویت زنان  با  الکترونیکی و 

دنبال می شود.

توزیع الکترونیک »بسته های حمایت غذایی« بین نیازمندان
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اجرائیه
محکوم له:میثم آذربایجانی فرزند جابر

محکوم علیهم:محمد محبی فرزند علیرضا وسید محمد امین پروانه حسینی 
دادنامه  وشماره  شماره  به  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به:به  محکوم 
۹۵0۹۹۷022۸00011۶ محکوم علیه محکوم اند به حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 2۶۸/۹۵0/000 ریال به عالوه محکومیت صادرکننده 
)محمد محبی(به پرداخت چک شماره ۹42442 به مبلغ 2۹۷/3۵0/000 ریال با 
از تاریخ صدور چک لغایت اجرای دادنامه  احتساب هزینه دادرسی وتاخیر تادیه 
هریک از خواندگان به قدرالسهمشان در حق محکوم له وپرداخت نیم عشردولتی 

بر عهده محکوم علیه می باشد.
۱۱0/674۲8 مدیر دفتر شعبه ۲0 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی
به خواسته   به طرفیت خوانده علیرضا مکرم  رفیع پی دادخواستی  خواهان مریم 
مطالبه وجه بابت...وتامین خواسته تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  
شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   20 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
بهشتی تهران  واقع  در تهران _ خیابان شهید سپهبد قرنی-تقاطع خیابان سمیه- 
مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع  و به کالسه ۹40۹۹۸022۸000202  ثبت 
گردیده که و وقت رسیدگی آن  13۹۵/۸/1 ساعت 10/30 تعیین شده است  به 
علت مجهول  المکان  بودن خوانده و در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷3 
قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور 
دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده 
پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  
جهت  فوق  وقت  در  و  دریافت  را  ضمایم   و  دادخواست  دوم  خود,نسخه  کامل 

رسیدگی حاضر  گردد 
۱۱0/674۲7 منشی دادگاه حقوقی  شعبه ۲0 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
بهشتی تهران

حصر وراثت
اصغر پیرنژاد فرزند عزیز به شماره شناسنامه 1۷۹3 مطابق دادخواستی تقدیمی 
به کالسه پرونده ۹۵0۹۹۸104۵3003۵۸ از این شعبه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیز پیرنژاد به شماره شناسنامه 
2۶ در تاریخ ۹۵/1/1۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- علی اکبر پیرنژاد ش ش  34۷۷ تاریخ تولد 13۵۷   
صادره از تهران  نسبت به متوفی فرزند 2- علیرضا پیرنژاد ش ش 00133۶14۸1 
تاریخ تولد 13۶۹ صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 3- اصغر پیرنژاد ش ش 
1۷۹3 تاریخ تولد 13۵۵ صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 4- سمیه پیرنژاد 
ش ش ۷۸۷۵ تاریخ تولد 13۶2 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند ۵- کبری 
امجدی ش ش 2۹32 تاریخ تولد 133۸ صادره از شبستر  نسبت به متوفی  همسر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 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
۱۱0/674۲5   دبیر شعبه 453 شورای حل اختالف مجتمع شماره ۱0 تهران 

دادنامه
دادگاه کیفری دو مجتمع  پرونده کالسه ۹۵0۹۹۸21۸1۶00041 شعبه 11۷۶ 
قضایی قدس تهران 11۷۶ جزایی سابق تصمیم نهایی شماره شاکی: آقای هادی 
رمضانی حسینی فرزند زینل متهم: آقای حشمت اله قره سوری فرزند عبدالرضا 
مجهول المکان اتهام : مزاحمت تلفنی رای دادگاه در خصوص اتهام آقای حشمت 
اله قره سوری فرزند عبدالرضا فاقد مشخصات تکمیلی دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی 
از طریق ارسال پیامک به سیمکارت شاکی آقای هادی رمضانی حسینی دادگاه 
از نظر به شکایت شاکی مذکور استعالم بعمل آمده از شرکت ایرانسل استخراج 
تماسهای صورت گرفته به سیمکارت شاکی عدم حضور به جلسه دادگاه با وصف 
ابالغ قانونی و عدم دفاع از اتهام انتسابی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
بزهکاری یاد شده را محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا به ماده ۶41 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 13۷۵ وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می 
نماید که در راستای مواد ۶۶و۶4 قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹2 به جهت 
عدم سابقه کیفری متهم را در اجرای ماده ۸۶ قانون اخیر الذکر وی را به پرداخت 
مبلغ نه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بعنوان جایگزین حبس 
تبدیل می نماید .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز شایان اعتراض در محاکم محترم 

تجدید نظر استان تهران می باشد.
 38۲05۱  م.الف   رئیس شعبه ۱۱76 دادگاه کیفری دوتهران

دادنامه
دو  کیفری  دادگاه   11۷۷ شعبه   ۹40۹۹۸02۸2۹013۹۹ کالسه  پرونده 
شماره   نهایی  تصمیم  سابق  جزایی   11۷۷ تهران  قدس  قضایی  مجتمع 
۹۵0۹۹۷21۸1۷00۶۹3 شاکی: زهرا بقائی گرکان فرزند محمد متهم: آقای عباس 
اتهام ها: 1.ضرب و جرح عمدی 2.تخریب 3. توهین  المکان  احمد زاده مجهول 
به اشخاص عادی 4.تهدید  رای دادگاه در خصوص اتهام  عباس احمدزاده فرزند 
الیاس دایر بر تخریب توهین و تهدید و ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت 
شاکی گزارش مرجع انتظامی گواهی پزشکی قانونی اظهارات گواهان عدم حضور 
و عدم دفاع متهم و کیفرخواست تنظیمی بنظر دادگاه بزهکاری ایشان محرز است 
قانون  ۶0۸و۶۷۷و۶۶۹و۷0۹و۷10و44۹و۷14و۷1۵و134  مواد  به  مستندا  فلذا 
مجازات اسالمی متهم موصوف را بابت سیاه شدگی سمت راست پیشانی به شش 
هزارم دیه کامل و گونه راست به شش هزارم دیه کامل و بابت ارش خونریزی از 
بینی به سه دهم درصد دیه کامل بابت سیاه شدگی دور دهان و سمت چپ گردن 
جمعا به نه هزارم دیه کامل و بابت چراحت حارصه سمت چپ پیشانی و پوست سر 
در ناحیه پس سری به دو درصد دیه کامل و بابت کبودی روی دست راست به یک 
و نیم هزارم دیه کامل و بابت جراحت حارصه ساعد راست به نیم درصد دیه کامل 
و بابت کبودی خلف شانه چپ به یک و نیم هزارم دیه کامل د رحق شاکی و بابت 
بزه توهین و تهدید به دو فقره شالق تعزیری ۷4 ضربه و بابت تخریب به سه سال 
حبس تعزیری محکوم می نماید که مجازات اشد قابل اجراست رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای مهلت 

واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است. 
 38۲053  م.الف   رئیس شعبه ۱۱77 دادگاه کیفری دوتهران

دادنامه
دو  کیفری  دادگاه   11۷۷ شعبه   ۹40۹۹۸21۵۵۶011۷۹ کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق  جزایی   11۷۷ تهران  قدس  قضایی  مجتمع 
۹۵0۹۹۷21۸1۷00۶۹۸شاکی: آقای حسین حیدری فیروزآبادی فرزند علی اکبر 
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر   : اتهام  المکان  آقای میثم کرمی مجهول  متهم: 
صدمه  ایراد  بر  دایر  کرمی  میثم  اتهام  خصوص  در  دادگاه  رای  کار  حوادث  اثر 
بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی به لحاظ عدم رعایت مقررات کار با توجه 
متهم  دفاع  کار عدم  بازرس  نظریه  قانونی  پزشکی  نظریه های  به شکایت شاکی 
کیفرخواست تنظیمی بنظر دادگاه بزهکاری متهم محرز است فلذا مستندا به مواد 
۵۵۹و۵۶۸و۶41و44۹ و ماده ۹1و1۷۶ قانون کار متهم موصوف را بابت شکستگی 
بند ابتدایی انگشت پنجم دست راست به یک پنجم از یک سوم از یک دهم دیه 
کامل و شکستگی بند میانی انگشت چهارم و بند ابتدایی انگشت سوم دست راست 
که بصورت مطلوب التیام یافته به دو فقره چهار پنجم از یک پنجم از یک سوم از 
یک دهم دیه کامل و بابت ارش آسیب نسوج نرم ناشی از شکستگی های استخوان 
و محدودیت حرکتی در انگشتان سوم و چهارم جمعا چهار درصد دیه کامل در حق 
شاکی و بابت جنبه عمومی جرم به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است. 

 38۲05۲  م.الف   رئیس شعبه ۱۱77 دادگاه کیفری دوتهران

دادنامه
مجتمع  دو  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه ۹30۹۹۸0244۶01۶3۶ شعبه 11۷۶ 
قضایی قدس تهران 11۷۶ جزایی سابق تصمیم نهایی شماره شاکی: آقای فایق 
حیدری فرزند محمد سلیم با وکالت خانم لیال جدی فرزند علی حسین و خانم 
فرزند محمد رحیم   عبداله محمدیان  آقای  متهم:  فرزند محمد  نقیبی  میر  میترا 
مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت رای دادگاه در خصوص اتهام  آقای عبداله 
بر  دائر  المکان  و مجهول  تکمیلی  فاقد مشخصات  رحیم  فرزند محمد  محمدیان 
خیانت در امانت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال موضوع شکایت آقای فایق 
به شکایت  نظر  از  دادگاه  لیال جدی  و  نقیبی  میر  میترا  خانها  وکالت  با  حیدری 
شاکی مذکور اسناد و مدارک پرداخت وجه به حساب متهم تحقیقات معموله و 
کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم به جلسه دادگاه با وصف ابالغ قانونی و عدم 
دفاع از اتهام انتسابی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز 
و مسلم تشخیص داده و مستندا به ماده ۶۷4 قانون مجازات اسالمی مصوب 13۷۵ 
یاد شده را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر 

استان تهران می باشد. 
 38۲054  م.الف   رئیس شعبه ۱۱76 دادگاه کیفری دوتهران

مفقودی 
موتور  شماره   ۶۶ ایران  2۸4و۹1  شهربانی   ۹0 مدل   20۶ پژو  سبز  برگ 
واز  گردیده  141۹0041۵4۶مفقود  شاسی  شماره  naap31egxbj24۸۸۹1و 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

دادنامه
پرونده کالسه۹30۹۹۸3۸4۶۶00۸۷۵ شعبه 104 دادگاه کیفري دو شهرستان شهرکرد 

)104 جزایي سابق(تصمیم نهایي شماره ۹۵0۹۹۷3۸11400۶۶۵ 
شاکي:آقاي حسین جابلقي فرزند رمضانعلي به نشاني شهرکرد بازار میالد –طبقه دوم پ 

112۸ متهم:خانم مهساکریمي مجهول المکان
اتهام:تهدید
راي دادگاه

در خصوص اتهام خانم مهسا کریمي فرزند علي دایر بر توهین موضوع شکایت آقاي 
حسین جابلقي فرزند رمضانعلي باعنایت به کیفر خواست صادره از دادسراي عمومي و 
انقالب شهرکرد که متضمن شکایت شاکي،اظهارات شاهد تعرفه شده و گزارش مرجع 
انتظامي بوده و اینکه متهم یاد شده باوجود ابالغ قانوني احضار یه در این محکمه حضور 
نیافته و الیحه دفاعیه اي نیز تقدیم ننموده ،توجها«به سایر قراین و امارات موجود در 
پرونده اتهام انتسابي به وي را محرز دانسته و مستندا« به ماده ۶0۸ قانون مجازات اسالمي 
)کتاب پنجم-تعزیرات و مجازاتهاي باز دارنده(مصوب 13۷۵ متهم موصوف رابه پرداخت 
یک میلیون ریال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محکوم مي نماید .راي صادره غیابي 
و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و ظرف مهلت بیست 
روز پس از انقضاي مهلت واخواهي قابل تجدید نظر خواهي در محاکم محترم تجدید نظر 

استان چهارمحال و بختیاري مي باشد.
دادرس شعبه ۱04 شعبه دادگاه کیفري دو شهرکرد-یداله مقاره

رونوشت حصر وراثت
خانم بتول قاسمی یزد آبادی به شماره ملی :4-۸۹2۸21-۵۶۵ به شرح دادخواست 
به کالسه 3۶۷/۹۵ ش 1 س از این دادگاه در خواست گواهي حصر وراثت نموده 
ملی  شماره  به  آبادی  یزد  قاسمی  صمد  حاج  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین 
:۵۶۵۹1012۹1  درتاریخ ۹۵/2/1۸دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر است به:
1-محمود قاسمی یزد آبادی به شماره ملی : ۵۶۵۸۹2۶۵۹۹ فرزند ذکور

2-رسول قاسمی یزد آبادی به شماره ملی:۵۶۵۹۶2۸۷10 فرزند ذکور
3-علی قاسمی یزد آبادی به شماره ملی :۵۶۵۹۶3۸۶3۵ فرزند ذکور

4-عصمت قاسمی یزد آبادی به شماره ملی :۵۶۵۹۵۸۹022 فرزند اناث
۵- فاطمه قاسمی یزد آبادی به شماره ملی :۵۶۵۹۶1۶۷۷1 فرزند اناث
۶-بتول قاسمی یزد آبادی به شماره ملی :۵۶۵۸۹2۸214 فرزند اناث 
۷-مریم قاسمی یزد آبادی به شماره ملی :۵۶۵۹3۹00۶4 فرزند اناث

۸-راضیه قاسمی یزد آبادی به شماره ملی :۵۶۵۹۹0۶4۹4 فرزند اناث والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مزبور رادریک نوبت آگهي می نمایدتا 
هرکسی اعتراضي دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر 
آگهي ظرف مدت یکماه به شورای حل اختالف شماره یک سامان  تقدیم دارد در 

غیر این صورت گواهي صادرخواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف  شعبه یک سامان ـ  صولت سلطانی سامانی

آگهی اجرائیه 
مشخصات محکوم له  بانک مهر اقتصاد نشانی کرج میدان توحید ابتدای بلوار بالل 

روبروی مسجد امام سجاد سرپرستی شعب استان البرز 
دانشسرا خ ش  ورامین  شهرستان  نشانی  امینی  علیه 1-حسن  محکوم  مشخصات 

مزدرانی ک ش سید حسین حسینی پ 1۷ ط همکف
2-وحید امینی زاده نشانی شهرستان ورامین 20 متری دولت ۸ متری افق پ 24 
3-فاطمه آقا جمالی طرخورانی نشانی شهرستان ورامین صادقعلی خ ش دکتر چمران 
ک ش قنبری پ 3۶ 4-امیر سودی فرزند عباس نشانی شهرستان ورامین کارخانه قند 

ک ش عبداله کاشی حصاری ک ش احمد محسنی پ 3۹ ط همکف  
مشخصات نماینده غزاله نفر  کرج میدان توحید ابتدای بلوار بالل روبروی مسجد امام 

سجاد سرپرستی شعب استان البرز نماینده حقوقی بانک مهر اقتصاد 
محکوم به : 
بسمه تعالی 

بموجب  درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵100۹020۷2002۹0 و شماره 
دادنامه مربوطه ۹40۹۹۷020۷200243 محکوم علیهم محکومند به پرداخت مبلغ 
هشتادوپنج میلیون ریال از بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست  ۹3/11/۹ لغایت اجرای دادنامه و وصول محکوم که بر اساس نرخ تورم 
اعالمی از سوی بانک مرکزی که حین اجرای حکم از ناحیه واحد اجرای احکام محاسبه 
خواهدگردید و همچنین پرداخت مبلغ 2/۵۹0/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و به 
پرداخت مبلغ 4/2۵00/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری 
)حقوقی(دادگستری  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  دادگاه  دفتر  .مدیر  ایران  اسالمی 

شهرستان ورامین –نوری زاده
محل امضاء رییس و مهر دادگاه : محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :1-
ظرف سی روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد. 3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خودرا شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگردر اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت میشود)مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 4- خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد )ماده 34 قانون اجری احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( ۵-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات 
میشود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4  ۶- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(
م الف 6۲3 ورامین –نبش میدان امام حسین )ع(دادگستری شهرستان ورامین 

آگهی فقدان سند مالکیت
سالم علیکم

احتراماً آقای جالل محمدی فرزند محمد با ارائه ی درخواست وارده بشماره ۸۶0 
مورخه ۹۵/03/0۵ منضم به دو برگ استشهادیه شماره ۹23 مورخه ۹۵/03/2۹ 
مصدق دفتر اسناد رسمی شماره ی 24 جوانرود، مدعی فقدان سند مالکیت بشماره 
اصلی  یک  از  فرعی  از 11۶  فرعی  پالک ۶۵0  به  مربوط  سریال 0۶۹۹4۷ج۹3، 
جوانرود واقع در بخش 13 کرمانشاه )بعلت جابجایی( مفقود گردیده است. و صدور 

المثنای سند مالکیت مزبور، در دست اقدام است.
الزم به ذکر است که، سند مالکیت مذکور متعلق به ششدانگ یک قطعه زمین، به 
مساحت 220 متر مربع است و در تاریخ 13۹4/0۶/2۶ ذیل ثبت 11۶۷۹ صفحه 
فرزند حسن صادر و تسلیم  آقای جالل محمدی  نام  به  22۹ دفتر جلد 13/۷۵ 

گردیده است و در این تاریخ در قید بازداشت نمی باشد.
لذا مراتب، در اجرای ماده ی 120 آیین نامه ی قانون ثبت و تبصره آن، در یک نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند 
مالکیت، نزد خود هستند، از تاریخ انتشار این آگهی، ظرف مدت 10 روز اعتراض 
خود را ضمن ارائه ی اصل سند مالکیت، کتباً به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این 
صورت، المثنای سند مالکیت، پس از انقضای مهلت مذکور، طبق مقررات صادر 

خواهد شد. تاریخ انتشار 13۹۵/0۶/20
رییس ثبت اسناد و امالك شهرستان جوانرود- عزیزی

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹41040۶۶110013۵۶ آقای مهدی دولتشاهی فرزند خداکرم 
به اتهام سرقت گوشی و تهدید چاقو و مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی تحت 
تعقیب می باشد به لحاظ عدم شناسایی در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده 
1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا در شعبه پنجم بازپرسی 
دادسرای خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر یک ماه پس از نشر آگهی رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید .
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – مصیب بازوند. 

عوارض جانبی مصرف شیر کاکائو 
افراد  داردبرخی  زیادی  مندان  عالقه  شیرکاکائو 
این نوشیدنی را برای شیر جایگزین می کنند این 
کار بسیار اشتباه است و در صورت مصرف مداوم 
باعث بروز بیماری های خطرناکی از جمله دیابت 
شود چاقی و اضافه وزن نیز به خاطر وجود شکر 
درشیرکاکائو افراد مصرف کننده را تهدید میکند.
متخصصان تغذیه نسبت به مصرف زیاد شیرکاکائو 
که معموال دربرابر شیر ترجیح داده می شود،هشدار 

می دهند.
شیرکاکائو گزینه خوبی برای تامین کلسیم نیست

پیام فرحبخش متخصص تغذیه و رژیم درمانی 
درباره شیرکاکائو گفت: شیرکاکائوهای بازار هرچند 
که به دلیل وجود شیر منبع خوبی از کلسیم به 
نظر می رسند اما برخالف آن ممکن است سالمتی 
فرد را تهدید کنند.شیرکاکائوها مقدار بسیار زیادی 
شکر دارند که باعث چاق شدن مصرف کننده ) در 
هرسنی( می شوند. میزان باالی شکر در شیرکاکائو 
عمال، خاصیت خوب شیر را از بین می برد. بخاطر 
قابلیت اتصال کاکائو به کلسیم،  بدن با دفع یا عدم 
جذب آن رو به رو می شود، لذا اگر افراد تصمیم 
به مصرف شیر برای حفظ سالمتی خود دارند باید 
از نوع ساده و سفید آن استفاده کنند.ترکیب شکر 
و کاکائو اضافه شده به شیر در ضمن خوش فرم 
و خوش طعم تر شدن، گزینه خوبی برای تامین 

کلسیم به حساب  نمی آید.
 توصیه به دوستداران شیرکاکائو

مصرف شیرکاکائو به صورت گهگاه مشکلی را ایجاد 
نمی کند اما اگر قرار باشد به جای شیر ساده، روزانه 
مصرف شود، انتخاب درست و مناسبی نیست.دقت 
در مصرف انواع شیرها بخصوص در فصل تابستان 
را  ماده  این  گرما سریعتر  که  است چرا  ضروری 
خراب کرده و باعث ایجاد اسهال و استفراغ در فرد 

می شود.

سالمت و تغذیه

درعصر حاضر و با پیشرفت تکنولوژی، تاریخ مصرِف 
بسیاری از رفتار و عادات و تفکرها به انقضاء رسیده 
است و خوشبختانه با نگاهی عمیق و منطقی تر و به 
دور از سطحی نگری های متعصبانه بر مسائل نگاه 

می شود.
یکی از این تغییر نگرش ها که برای جامعه امروزی 
حیاتی بود و مفیِد فایده، اشتغال بانوان و فعالیت آنها 
در بیرون از منزل به دور از تعصب های بیجا، تحِت 
لوای غیرت مردانه ای بود که گاه تنها بانوان را در 
امنیِت اجباری محفوظ می کرد و در چارچوب بایدها 

و نبایدها، محبوس.
به  پایتخت،  از  جدای  نگرش،  این  است  دیرگاهی 
شهرهای دور و نزدیک هم سرایت کرده و فراِغ بالی 
که در اندیشه و تفکر انسانها علی الخصوص، مردان به 
وجود آمده، رضایت خاطری را در خانواده ها مستولی 

کرده است.
پیشترها دختران این آبادبودم، حتی مجاز به ادامه 
تحصیل تا مقاطع باالتر نبودند و حقی برای انتخاب 
به  اشتباه  به  که  تفکراتی  نداشتند؛  هم  زندگی  در 
اینکه  از  غافل  و  قلمداد می شد  و تعصب،  حمایت 
غیرت و تعصبی که از آن یاد می کردند هیچگونه 

تناسبی با معنای واقعی آن ندارد.
به معنای »جانبداری کردن«،  از نظر لغوی  تعّصب 
»حمایت« و »سخت گرفتن« است )1( و صدالبته 
صدها فرسنگ با محبوس کردن و در انزوا قرار دادن 

متفاوت است.
درحقیقت، تعصب وعصبیت در اصل از ماده عصب 
به معنی رگها و پی هایی است که مفاصل را به هم 
هم  به  و  ارتباط  گونه  هر  سپس  می دهد،  ارتباط 
پیوستگی را تعصب و عصبیت نامیده اند، اما معموال 
این لفظ در مفهوم افراطی و مذموم آن به کار می رود. 

تعصب و تحجر به  معنای  ایستایی، تحول  ناپذیری، 
جمود و برنتابیدن  فرهنگ و ارزش های حق  و متعالی  
است  که  هم  در ساحت  بینش  و دانش  )تحجر( و هم  
در حوزه  گرایش  و رفتار )جمود( بروز و ظهور دارد و 
عقل  و دل  و ابزارهای  معرفت یاب  و منابع  شناخت زا را 

نیز شامل  می گردد.)2(
در حوزه های روان شناسی و رشته های مرتبط، آن 
را معادل »پیش داوری« و منظور از آن را »نگرشی 
خاص«  گروهی  یا  فرد  به  نسبت  و خصمانه  منفی 
می دانند که »بر اساس اطالعات ناقص یا نادرست 
یا  فرد  بدون داشتن تجربه مستقیم در مورد آن  و 
گروه«، شکل گرفته باشد و بر پایه آن، قضاوت شود؛ 
چنین  توان  می  تر  عمومی  کاربرد  یک  در  اّما   )3(
بیان داشت: »تعّصب یعنی موضعگیری قبل از کسب 
اطالعات کافی که ممکن است مربوط به یک چیز، 
وجهی  درباره  حتی  یا  و  معّین  شخص  یا  عقیده، 
بر  ای  فرضیه  وقتی  مثاًل  باشد«.  علمی  کار  یک  از 
اساس دالیل و قرائن اندک، طّراحی و فرمول بندی 
می شود، گویای تعّصبی از جانب ارائه دهنده فرضیه 

است.  )4(
و  تحصیل  حِق  از  گذشته  در  که  بانوان  بسیار  چه 
اختیار در انتخاب برای ادامه زندگی، محروم شدند و 
چه بسا به دلیل تعصبی که تحت عنواِن حمایت برآن 
نگاه می شد، از حقوق اولیه بازماندند و در اسارتی 
به رنگ جاهلیت، عمرشان را طی کردند و از بدوی 
ترین اختیارات انسانی استفاده نکردند؛ عقلی که گویا 
پیشترها منحصر به جنس مذکر بود و زمام امور زنانه 
بر دست مردی که تنها او می فهمید و متوجه میشد.
اما در جامعه کنونی، خوشبختانه منوال تغییر کرده 
و  برچیده شد  نگرش مذموم،  این  زمان،  به مرور  و 
آنچه به عنوان حمایت در گذشته از آن یاد می شد 

و درهای موفقیت را بر روی بانوان می بست، کم کم 
به  برابرانه  نیمچه  دیدی  با  و  کرد  پیدا  تغییِرهویت 
بانوان نگاه شد و اجازه تحصیل و اشتغال و آزادی 
و سایر کاراکترهایی که منحصر به جنس مذکر بود، 
برای زنان هم باز شد و نگاِه حمایت، با نگرش اعتماد 
و برابری مخلوط شد و ملغمه ای شد برای سکوِن 

آرامشی که می توانند بانوان در زندگی ایجاد کنند.
استرس ها  از  ای  با هجمه  بانوان  اما  این میان،  در 
ازدواج،  اشتغال،  تحصیل،  ادامه  اند،  شده  مواجه 
همسرداری، تربیت کودکان و حفظ نقش اوِل مادری 
است که  هایی  از جمله مسئولیت   ... و  خانواده  در 
بانوان در جامعه امروزی بر عهده دارند که مستلزِم 
باور و حمایتی از سوی مردانی است که گاه سر از 
مسئولیت های خود سر باز می زنند و با این اتیکت 
همه  کنند«  کار  خواستند  خودشان  »بانوان   که 
این  از  غافل  و  اندازند  می  گردنش  به  را  ها  نقش 
شئونات  حفظ  تمام  به  توجه  با  زنان  که  ماجرایند 
دارند؛  برمی  قدم  زندگی،  شدن  بهتر  برای  زندگی، 
اما شاید درحقیقت، به همان حمایتی نیاز دارند که 
قدیم ترها به اشتباه، به دورش دیوار می چیدند و 
امروز باسهل انگاری، به امان خدا گذاشته می شوند. 
حمایتی که تؤام با باور و تکیه گاه بودن باشد، نه از 

سر کین و بدخلقی و بی اعتمادی.
در عصر حاضر که پیشرفت بانوان، محتوم و قطعی 
است، امثال مریم میرزاخانی ها در کشور کم نیستند 
داشته  باوری  و  اعتماد  بانوان،  اول،  درجه  در  اگر 
باشند که می توانند عزمشان را جزم کرده و به آنچه 
میخواهند برسند و قطع به یقین، همراهی و حمایت 
مردان در کنار بانوانی که نقِش مادری و همسری را 
نیز در خانواده به دوش می کشند، الزامی انکارنشدنی 
های  حمیت  و  بیجا  تعصبهای  از  دور  به  که  است 

جاهالنه که تالش و تحقِق خواسته های زنان را امری 
بایسته  از حمایت های  دانستند،  از هویت می  دور 
دریغ نورزند و ایمان داشته باشند، اعتماد و حمایت، 
دو رکن اساسی برای آینده ای روشن و آرامش ذهنی 

و روانی می باشد.
البته بانوان بسیاری هنوز هم ادامه تحصیل را  صد 
را  مادربودن  و  دانند  نیاز می  برای خود  مقطعی  تا 
بهترین وظیفه برای زنان می دانند و بی تردید، برای 
هرگونه اندیشه و افکاری تمام قد، باید ایستاد و به آن 
احترام گذاشت، اما روِی این مقال، بانوانی است که نه 
با نگاهی مذموم به خانه داری، اما در خود می بیینند 
که می توانند حرکتی بایسته و شایسته در جامعه 
داشته باشند و چه بسا، وکال و دبیران و نویسندگاِن 
برتری که در گروه مونث می باشند و قدم های مثمر 
ثمر در جامعه دارند؛ که امید است در کنار حمایت 
و اعتمادهای مردانه به شکوفایی برسند و در نطفه 

خاموش نشوند.
بسیاری بر این باورند که بعضی کلمات، باِر معنایی 
خاصی را به دوش می کشند و در پاره ای از افکار، 
را  ذهن  و  کرد  استفاده  لغات  اینگونه  از  است  الزم 

که  واژگان  از  یکی  کرد؛  درگیر  آرامش،  منبِت   در 
می تواند در تداوِم امنیت و حمایت، مثمرثمر باشد، 
را  کلمه  این  نیست  بد  گاهی  است،  »شاید«  لغِت 
بردوش بکشیم و با جمالتی نظیِر شاید اینگونه بهتر 
باشد- شاید به حمایتم نیاز دارد- شاید درست می 
از عصبیتمان کم کرده و حمایتی  ... کمی  و  گوید 

منطقی و صحیح را به طرف مقابل هدیه دهیم.
را  آبادبوم، حمایت مردانه ای  این  بانوان  تردید،   بی 

می طلبند بدون چاشنِی تعصب...
1. فرهنگ فارسی معین، محمد معین، تهران: امیر 

کبیر، تهران 1362، ص 1 ـ 11 
آثار، ج 19، ص110،  2. مطهری، مرتضی، مجموعه  

قم، نشر صدرا.
اجتماعی،  شناسی  روان  توصیفی  فرهنگ   .3
ژانست صلیبی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی، 1382، ص 259
پزشکی،  روان  شناسی،  روان  جامع  فرهنگ   .4  
معاصر،  فرهنگ  تهران:  پورافکاری،  ا...  نصرت 

1372، ص 1164 .

از دیوار چینِی قدیم تا آزادی بانوان درعصرحاضر؛

الهام آمرکاشیلزوِم حمایت مردانه بدون چاشنِی تعصب...

برای افزایش قدرت یادگیری و  خواندن و نوشتن کودک 
روش های زیر را امتحان کنید:

1- کودک خود را با کودکان دیگر مقایسه نکرده و او را 
مورد سرزنش قرار ندهید.

2- فرزندان دیگر خانواده را متوجه کنید که مشکالت 
خواهر یا برادرشان در اثر تنبلی یا سر کشی نیست .

3- به کودک باتوانایی های دیگری که دارد، اعتماد به 
نفس بخشید تا احساس ارزشمندی کند .

4- نکات مثبت وخوب این کودکان تایید شود .
۵- به آنها اجازه دهید تا قدرت انتخاب داشته باشند و هر 
کاری را تجربه کنند ازجمله در انتخاب وسایل شخصی 

حق انتخاب داشته باشند.
لذت بخش  االمکان  باید حتی  آموزشی  ۶- جلسات 

ومتنوع باشد .
۷- زمانی را برای آموزش انتخاب کنید که فرزند احساس 

آرامش کند .
۸- جلسات آموزشی در خانه نباید طوالنی باشد.

۹- در مقابل پیشرفت و کارهای خوب کودکان باید 

پاداش مناسب داده شود .
10- همیشه مشوق کودک باشید نه اینکه از او انتقاد 
کنید. از گفتن جمالتی مثل “عجله کن”،”ببین داری 
چه کاری می کنی؟” اجتناب کنیدو به جای آنها 11- 
جمالتی مانند”تو داری در خواندن واقعا پیشرفت می 

کنی”را به کار ببرید.
12- گاهی به نظر می رسدکه فرزند شما چیزهایی را 
که از روز قبل می دانسته است، فراموش کرده است، 
نگران نشوید، پیشرفت کند وآهسته با پیشرفت ناگهانی 
و به دنبالش پیشرفت کند، در این کودکان امری طبیعی 

است.
13- هر گاه یک جلسه آموزشی بافرزندانتان داشتید، 
سعی کنید آنرا با فعالیتی به اتمام برسانید که فرزند شما 

در آن مهارت دارد و از آن لذت می برد.

سایر  که  دهید  ترتیبی  باید  آموزش  هنگام  در   -14
فرزندانتان در جایی دیگر مشغول شوند. در حالیکه 
مشغول کار دیگری هستید،تلویزیون روشن است 1۵- 
یابرادر وخواهرش در اطراف او هستند، سعی نکنید که 

جلسه آموزشی رابرگزار کنید .
1۶- بالمس کردن ودر آغوش گرفتن کودک به او عشق 

بورزید و اعتماد به نفس رادر او ایجاد کنید .
1۷- زمان یادگیری راصرف گوش دادن به حرفهای 

کودک صرف کنید .
1۸- عالیق، تواناییها و نقاط قوت کودک را تشویق کنید .

1۹- به کودک در تصحیح اشتباهات وخطاهایش کمک 
کنید و شیوه ای باید انجام دهد،به اونشان دهید .

باید آگاه باشید که بسیاری از کودکان معانی لغات رادر 
داستان نمی دانند. لذا باید مکث کنید ومعانی رابرای 

کودک بگویید .
20- در انتظارات و توقعاتتان از کودک منطقی باشید 

وکودکان را متناسب باسن خودشان قبول کنید .
21- به آنها مسئولیتهای کار در خانواده و کارهای روزمره 

رابدهید .
در سطح  که  کنید  فراهم  خواندن  رادر  موادی   -22

کودکتان باشد وکودک بتواند به راحتی آن را بخواند .
23- از مشورت کردن با معلمان ومتخصصان دیگر دوری 

نکنید .
24- کودکتان را به کتابخانه ببرید وآنهارا تشویق کنید که 

کتابهای مورد عالقه شان را انتخاب کنند .
2۵- زمانی که رفتار بدی انجام می دهند،به آنها بگویید 

که چه احساسی در مورد رفتار آنها دارید.
2۶- فعالیت آموزشی را تا جایی انجام دهیدکه مطمئن 

شوید کودکتان شاد و پر انرژی است .
2۷- کودکتان را برای صحبت کردن درباره موضوعاتی 

که می تواند بخواند یا بنویسد، تشویق کنید .
2۸- ازخواندن متون طوالنی بیش از۵دقیقه خودداری 

کنید .
2۹- نادیده گرفتن برخی از کلمات که درست خوانده 

نمی شود ، می تواند گاهی اوقات کمک کننده باشد .
30- آسانترین خط برای خواندن ، حروف چاپی یا کتابی 
است. بنابراین استفاده از این نوشته ها ، جذاب تر وبهتر 
است بخصوص اگر دارای تصویر هم باشند ،بسیار مناسبتر 

است.
31- فکر نکنید که با آموزش زیاد می توانید مشکل 

کودک را حل کنید .
32- باهم تلویزیون تماشا کنید ودرباره آنچه دیده اید 

بحث کنید .
33- مالقاتهایی را به وجود بیاورید و گردشهایی را داشته 
باشید ورفتن به جایی که بچه دوست دارد مانند خرید، 
پارک می تواند به اندازه یک جلسه رسمی آموزشی برای 

کودک مفید باشد .
34- تالش کودک را تحسین کنید، بخاطر داشته باشید 
که چقدر سخت است که او مجبور است سعی کند که 

در خواندن و نوشتن موفق شود.
مشکل  پیدایش  شمادر  نکنید.  گناه  احساس   -3۵
کودکتان مقصر نیستید ونمی توانید از آن جلوگیری 

کنید .
هیچ کس دیگر اعم از کودک ، معلم یا والدین دیگر را 

هم مقصر ندانید .
3۶- خزانه واژگانی کودک را توسعه دهید .

3۷- باکودکتان در مورد نارساخوانی صحبت کنید و برای 
او توضیح دهید .

3۸- این کودکان به آموزش سازمان بندی شده و مناسب 
نیاز دارند .

برای تقویت خواندن و نوشتن کودکتان این راه ها را می توانید امتحان کنید!
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تلنگري به مسئوالن براي فرهنگ سازي دوچرخه سواري
نیلوفرسادات میرمیران

توجه به سالمت جسم یکي از عوامل بسیار مهم در زندگي است که 
متاسفانه برخي از افراد براي این مسئله اهمیت زیادي قائل نیستند. 
با توجه به رشد شهرها و غلبه انسان بر طبیعت در دوره مدرنیته و 
پسامدرنیته، معضالت و مشکالت عدیده اي در شهرها به وجود آمد که 

متاسفانه زندگي انسان را به خطر انداخت.
در کشور ما ایران، که از کشورهاي جهان سوم به حساب میآید، استفاده 
بیش از حِد مطلوب از تکنولوژي و انواع ماشین رایج شده است، در صورتي 
که در کشورهاي اروپایي شرایط کامال متفاوت است. در این کشورها،  

فرهنگ سازي باالیي را شاهد هستیم که بسیار مطلوب به نظر میرسد.
براي مثال در آمستردام، دوچرخهسواري بهترین شیوه حمل و نقل در 
شهر و جزئي از زندگي مردم به حساب میآید. مسیرهاي اختصاصي 
دوچرخه سواري در تمام شهر موجود است و خوروها حقي براي تجاوز به 
حیطه دوچرخه سواران ندارند. حال بیایید این شرایط را با شرایط کشور 
خودمان مقایسه کنیم. استفاده از دوچرخه باید جزئي از فرهنگ مردم 
باشد، ولي در خیابانهاي ایران، مردم با تعجب به خانمي که دوچرخه 
سواري مي کند، نگاه مي کنند و این صحیح نیست چرا که استفاده از 

دوچرخه یکي از راه هاي مهم باري کاهش ترافیک و آلودگي هواست.
به وجود آوردن شرایط و امکانات مناسب براي استفاده از این وسیله نقلیه، 
خود مي تواند عاملي باشد براي شروع فرهنگسازي در این زمینه. طرحي 
که اکنون دیگر در برخي از خیابان هاي شهرهاي مختلف ایران هم اجرا 

میشود؛ مثل خیابان منتهي به متروي صادقیه در تهران.
در شهري مثل آمستردام، شرکت هاي بسیاري فعالیت خود را به کرایه 
دادن دوچرخه ها معطوف کرده اند. هم چنین در خیابان هاي شهر، 
حقوق خاصي براي دوچرخه سواران در نظر گرفته شده و زیرساخت 
هایي بسیار قوي، براي تحقق فرهنگ دوچرخه سواري تعبیه کرده اند؛ 
براي مثال، تخصیص 400 کیلومتر مسیر ویژه ي دوچرخه سواري و تعبیه 
ي آن در کنار خیابان ها و نیز ساخت پارکینگ هایي براي این وسیله 
نقلیه. این موارد خود سبب به وجود آمدن فرهنگ مناسب دوچرخه 
سواري میشود ولي در در کشور ما، مسئوالن تاکنون توجه خاصي در 
این خصوص نداشته اند. هماکنون در خیابان هاي شهر آمستردام که 
جمعیتي برابر ۷۵0 هزار نفر دارد، ۸00 هزار دوچرخه وجود دارد که مردم 
شهر به منظور رفت و آمد در مسیرهاي گوناگون از آن ها استفاده مي 
کنند، آمارها نشان مي دهند ۶0 درصد از حمل و نقل داخلي در آمستردام 
به وسیله دوچرخه ها انجام مي شود و در هر شرایط آب و هوایي، اعم از 

آفتابي، برفي و باراني و یا ... هم از این وسیله استفاده مي کنند.
چرا از وسیله اي که اوال هیچ جوره موجب آلودگي هوا نمي شود و اتفاقا 
دوستدار محیط زیست هم هست )نه آلودگي هوایي ایجاد مي کند و 
نه آلودگي هاي صوتي-تصویري(، ثانیا موجب سالمتي و سرزندگي مي 
شود، ثالثا ارزان است و امنیت باالیي هم دارد، رابعا نسبت به خودروها، به 

مساحت کمتري هم نیاز دارد، استفاده نمیکنیم؟
 با کدام منطق مردم دوچرخه سواري نمي کنند؟ مدیران شهري چرا ما را 
در استفاده از دوچرخه ترغیب و تشویق نمي کنند؟ چرا تالشي در راستاي 
فرهنگ سازي دوچرخه سواري صورت نمیپذیرد و طرحي براي فرهنگ 

سازي در این زمینه ارائه نمي شود؟
چرا زیرساخت ها و امکانات الزم براي استفاده مردم از دوچرخه ها را 
فراهم نمي آورند؟! چرا همه خیابان هاي شهرمان، خط و مسیر ویژه اي 
براي دوچرخه سواران ندارد تا مردم از راهکار دیگري براي جابه جا شدن 
در شهر، حداقل مطلع شوند؟ چرا ایستگاه هاي بیشتري در شهر براي 
عرضه دوچرخه ها به مردم تعبیه نمي شود؟! و هزاران سوال بي جواب 
دیگر که این بار من، به عنوان نویسنده این متن میپرسم نه از مخاطبانم 

بلکه از کساني که در این زمینه تصمیم مي گیرند و باید پاسخگو باشند!

احسان حدادی به ایران آمد
از  دوری  ماه ها  از  بعد  ایران  دیسک  پرتابگر 

کشور دیروز وارد ایران شد.
در  که  ایران  دیسک  پرتابگر  حدادی  احسان 
المپیک 201۶ ریو نتیجه خوبی نگرفت و بعد 
را  خود  پای  آلمان  کشور  در  رقابت ها  این  از 

جراحی کرد، دیروز به ایران آمد.
حدادی به دلیل آسیب دیدگی که از ناحیه زانو 
به  المپیک  بازی های  از  بعد  پا داشت  و آشیل 
آلمان رفت و در آنجا به درمان مصدومیت خود 

پرداخت.
او بیش از 4 ماه خارج از کشور برای بازی های 
هفته های  در  و  می کرد  تمرین  المپیک 
این  بازگشت  عدم  بر  مبنی  شایعاتی  گذشته 

دوومیدانی کار به کشور شنیده می شد.

بانوان کشتی گیر ایران بر سکوی دوم 
جهان ایستادند

بانوان کشتی گیر ایرانی با کسب دو مدال نقره و 
یک برنز بر سکوی دوم ایستادند.

رقابت های جهانی کشتی آلیش در شهر چولپان 
آتا قرقیزستان آغاز شده است و دختران کشتی 
های  رقابت  این  آزاد  بخش  در  کشورمان  گیر 
تیم  از  بعد  برنز  و یک  نقره  با کسب دو مدال 
تیم  ایستاد.  بر سکوی دوم جهان  ترکمنستان 

قرقیزستان نیز سوم شد.

رکورد پرتاب چکش بانوان ایران 
شکست

رکورد پرتاب چکش بانوان ایران در مسابقه های 
دوومیدانی قهرمانی کشور جابه جا شد.

قهرمانی  دوومیدانی  های  مسابقه  سوم  مرحله 
 10۶ حضور  با  کشور،  های  باشگاه  بانوان 
ورزشکار در قالب یازده تیم باشگاهی و استانی 
آغاز  تهران  انقالب  آفتاب  ورزشی  مجموعه  در 

شد.
پریناز  ها  رقابت  این  برگزاری  جریان  در 
موفق  تهران  آزاد  دانشگاه  باشگاه  از  ابراهیمی 
شد در پرتاب چکش با ثبت رکورد ۵0,12 متر 
قهرمان شود و رکورد ملی و باشگاهی این رشته 

را جابجا کند.
از  دوپینگ  تست  اخذ  از  پس  رکورد  این 
ضد  کمیته  سوی  از  آن  تایید  و  ورزشکار  این 
دوپینگ، به عنوان رکورد ملی و باشگاهی ایران 
به ثبت خواهد رسید. همچنین در همین رشته، 
لیال کوهکن از تیم مقاوت با رکورد 4۷,24 متر 
امینه  و  یافت  دست  قهرمانی  نایب  عنوان  به 
کشیری از همین تیم با ثبت رکورد 4۶,۷0 متر 

در جایگاه سوم ایستاد.

یادداشتخبر

دادنامه 
پرونده  کالسه ۹40۹۹۸21۶1۸00۵24 شعبه ۸۶ دادگاه عمومی  حقوقی مجتمع 

قضایی  شهید صدر  تهران  تصمیم نهایی شماره  ۹۵0۹۹۷21۶1۸003۹۸
خواهان  محمد  هاشم  زاده  داریانی  فرزند هاشم 

خوانده  عباس  شیر محمد  فرزند  غالمرضا 
خواسته ها  مطالبه وجه چک  مطالبه خسارت  دادرسی مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه 
گردشکار  به تاریخ 13۹4/2/10 خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این مرجع و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
به  توجه  با  و  است  تشکیل  زیر  امضاکننده  بتصدی  العاده  فوق  وقت  در  قانونی 
رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات 

مینماید 
رای دادگاه

محمد   شیر  عباس  بطرفیت   داریانی   زاده   هاشم  محمد  دعوی  خصوص   در 
شماره  چک  فقره   یک  وجه   ریال   1/300/000/000 مبلغ  مطالبه   بخواسته  
به  نظر  تادیه   تاخیر  و  بعالوه  خسارت دادرسی   ۵۷۷۶۸۹ مورخ 13۹0/110۵ 
مالحظه  اصول مستندات  در ید خواهان  از جمله الشه  چک موضوع  دعوی  و 
گواهی عدم  پرداخت صادره  از بانک  محال  علیه  و عدم  ارائه  دفاع  موثری  از 
ناحیه خوانده  و نظر به  وصف تجریدی  اسناد تجاری  و عدم توجه  به ایرادات  
بر اشتغال  ذمه صادر کننده   اسناد  در ید دارنده آن داللت   بقا اصول  اینکه  و 
آن دانسته  دادگاه بااحراز  اشتغال ذمه  خوانده در برابر  خواهان مستندا به مواد 
24۹و30۹و310و313 قانون تجارت  مواد  1۹۸و۵1۹و۵22 قانون آیین دادرسی  
مدنی حکم به محکومیت  خوانده به پرداخت مبلغ 1/300۸/000/000 ریال اصل 
خواسته  بعالوه خسارات دادرسی  طبق تعرفه  و خسارت تاخیر تادیه  برابر شاخص  
تورم اعالمی  از تاریخ سررسید چک لغایت  اجرای حکم  در حق خواهان صادر 
و اعالم مینماید  رای صادره  غیابی  و ظرف مهلت  بیست روز  پس از ابالغ قابل 
واخواهی  در همین شعبه  و سپس  ظرف مهلت  بیست روز  پس از ابالغ  قابل 

تجدید نظر در محاکم  محترم  تجدیدنظر  استان تهران  است 
۱۱0/67706  دادرس  شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران  

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

آگهی موضوع ماده۳ 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
رسمی برابر رای شماره13۹۵۶03310۵۵0022۶1هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی ولی دوتپه 
سفلی فرزند برزعلی بشماره شناسنامه ۵32در دودانگ از ششدانگ یک قطعه باغ 
به مساحت 2۸21۷/4۸مترمربع  که مقدار ۸۹3/۸۵ مترمربع آن به عنوان حقوق 
ارتفاعی نهر آب میباشد،  مفروز و مجزی شده از پالک113 اصلی واقع در حسین 
آباد خریداری از مالک رسمی آقایان غالمحسین صابر و بیک مراد بذرپور موضوع 
اسناد شماره 10۹23 و 10۹1۷ دفترخانه 3 کرج محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵روز 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 
و عدم وصوا  انقضای مدت مذکور  است در صورت  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نظرآباد

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست  و ضمایم آن  

کالسه  پرونده 232/2303/۹۵
وقت رسیدگی  ۹۵/۸/3 ساعت ۹/00 

خواهان   جواد  احمدی حفکان 
خوانده    عادل نوری 

خواسته  مطالبه وجه      
به  رسیدگی  که جهت  نموده  عمومی  های  دادگاه  تسلیم  دادخواستی   خواهان  
شعبه 230۸ ارجاع گردیده  و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت  مجهول المکان 
بودن خوانده به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه و به تجویز  ماده ۷3 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیر االنتشار  آگهی میشود  
ناخوانده  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف ده روز بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت نماید  و در 
وقت  مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند  چنانچه  بعدا ابالغی  به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت  منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 
۱۱0/677۱7    مدیر دفتر شعبه ۲308 دادگاه  عمومی باهنر 

اجرائیه
محکوم له:اسماعیل بهره ور

محکوم علیه:مرتضی حسین زاده امیر هنده 
دادنامه  وشماره  شماره  به  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به:به  محکوم 
۹۵0۹۹۷104۵2000۵1 محکوم علیه محکوم اند به پرداخت مبلغ 12۶/000/000 
ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 2/0۷0/000 ریال بابت هزینه دادرسی وتاخیر تادیه 
صادر  مرکزی  بانک  شاخص  طبق  وصول  زمان  تل  لغایت  چک  صدور  تاریخ  از 
صندوق  نزد  دولتی  عشر  نیم  مبلغ  پرداخت  به  محکوم  علیه  محکوم  وهمچنین 

دادگستری محکوم می باشد.  
۱۱0/674۲6 دبیر شعبه 45۲ مجتمع شماره ۱0 شورای حل اختالف تهران

آگهی احضار متهم
باستناد ماده 1۷4 قانون آیین دادرسي دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
به علت مجهول المکان بودن بدینوسیله به متهم خانم راضیه امرایی اعالم مي گردد 
و  شکایت  منزل  از  سرقت  اتهام  به  نامبرده  علیه  تقدیری  کمال  آقای  شاکی  که 
ناحیه ۵  بازپرسی دادسرای  پرونده به کالسه 13ب/۹40۵۶2 در شعبه سیزدهم 
صادقیه تهران مطرح رسیدگی می باشد لذا مراتب طی یک نوبت در روزنامه منتشر 
تا متهم در مقام دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر به این شعبه مراجعه نماید. 

نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم مقتضي خواهد بود.
38۲039/ م الف بازپرس شعبه سیزدهم دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5 تهران

آگهی احضار متهم
بودن  المکان  مجهول  علت  به  کیفری  دادرسي  آیین  قانون   1۷4 ماده  باستناد 
بدینوسیله به متهم رضا محسنی اهری اعالم مي گردد که شکایت محمد توکل رویا 
ملک آرایی به اتهام کالهبرداری مطرح نموده است و به کالسه ۹ب/۹00۸11 در 
شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ صادقیه تهران مطرح رسیدگی می باشد لذا 
مراتب طی یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم در مقام دفاع ظرف مهلت یکماه 
از تاریخ نشر به این شعبه مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد بود.
38۲040/ م الف بازپرس شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5 تهران

احضار متهم
) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست(

کالسه  پرونده  در  شماره  کیفرخواست  موجب  به  تهران  قدس  قضایی  مجتمع 
و  افترا  و  توهین  و  تهدید  اتهام  به  صفات  جواد  برای   ۹40۹۹۸024۵3013۷0
مزاحمت تلفنی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
با  است  گردیده  تعیین   12 ساعت   13۹۵/0۷/1۹ مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 
11۵و1۸0 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  متهم جهت  تا  منتشر  نوبت  یک 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی  حاضر گردد 

به عمل خواهد امد.
38۲035/م.الف   مدیر شعبه ۱۱77 دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی قدس تهران) شعبه 

۱۱77 جزایی سابق(

آگهی حصر وراثت
به  آباد دارای شناسنامه شماره 411 بشرح دادخواست  تاتاری ریگ  آقای حمید 
نموده و چنین  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  از  کالسه ۵۷/۹۵0۶30 
 ۹۵/3/4 تاریخ  در   4۶ بشناسنامه  تاتاری  قدرت  خانم  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به 

زوجه دائمی و سه فرزند ذکور بنامهای ذیل:
1-افشین تاتاری ریگ آباد ش.ش 412 فرزند محمد نسبت فرزند

2- حمید تاتاری ریگ آباد ش.ش 411 فرزند محمد نسبت فرزند 
3- یعقوب تاتاری ریگ آباد ش.ش 3۵4 فرزند محمد نسبت فرزند 
4- جمال تاتاری ریگ آباد ش.ش 3۵2 فرزند محمد نسبت فرزند 
۵- گلعزار تاتاری ریگ آباد ش.ش 3۵3 فرزند محمد نسبت فرزند 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 3۶2 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

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   ۷۶0 شماره  شناسنامه  دارای  زینالی  رضا  آقای 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  ش   3/141۷/۹۵
توضیح داده که شادروان عبداله زینالی بشناسنامه 1۸ در تاریخ ۹۵/۶/3 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
1-رضا زینالی فرزند عبداله ش.ش ۷۶0 صادره از خوی پسر متوفی

2- سیف اله زینالی فرزند عبداله ش.ش ۷۶1 صادره از خوی پسر متوفی 
3- عزت زینالی فرزند عبداله ش.ش 3۸۶۶4 صادره از خوی پسر متوفی 

4- قدرت زینالی فرزند عبداله ش.ش 13۷ صادره از خوی پسر متوفی
۵- زینب زینالی فرزند عبداله ش.ش 1۷1 صادره از خوی دختر متوفی
۶- رقیه زینالی فرزند عبداله ش.ش ۹4۹ صادره از خوی دختر متوفی

همسر  خوی  از  صادره   ۵۶۷ ش.ش  بایرامعلی  فرزند  حسینلو  حاجی  ۷-صغری 
متوفی 

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

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

متن آگهی 
معصومه  خانم  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
دوستاریان که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
۹۵0۹۹۷۶۶10۶0031۸ صادره از شعبه ششم در پرونده شماره ۹۵0144 محکوم 
به انتقال سند رسمی به نسبت سهم االرث در حق محکوم له خانم بتول غالم پور 
انتشار این آگهی مهلت دارید  از  مقدم و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز 
اینصورت دایره اجرای احکام  نمایید در غیر  اقدام  به اجرای مفاد اجرائیه  نسبت 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد – حمید بازوند. 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون
 و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
کالسه  موضوع  اول   هیات    13۹۵۶03310130012۸۷ شماره  رای  برابر 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون    13۹41144310130000۹2
ثبتی حوزه ثبت ملک  طالقان   فاقد سند رسمی مستقر در واحد  وساختمانهای 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین مهر بخشی    فرزند ملک آرا     به 
شماره شناسنامه ۷ صادره ازطالقان   در ششدانگ یک باب ساختمان و محوطه   
به مساحت 141/4۶  متر مربع  پالک 30۵ فرعی از 12 اصلی  واقع در گوران  
خریداری از مالک رسمی آقای ملک آرا ء مال شیر علی  محرز گردیده است  لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به  از اخذ رسید، ظرف یک ماه  پس 
انقضای مدت مذکور و عدم  نمایند.بدیهی است در صورت  مراجع قضایی تقدیم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت  اول :  شنبه  ۹۵/۶/20           

تاریخ انتشار نوبت  دوم  : دو شنبه  ۵ /۹۵/۷
 رسول مالمیر ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 

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

آگهی موضوع ماده۳ 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
رسمی برابر رای شماره13۹۵۶03310۵۵0022۶2هیات اول موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
حسن  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
ششدانگ  از  دودانگ  410در  شناسنامه  بشماره  شیرمحمد  فرزند  تهرانی  فدائی 
یک قطعه باغ به مساحت 2۸21۷/4۸مترمربع  که مقدار ۸۹3/۸۵ مترمربع آن به 
عنوان حقوق ارتفاعی نهر آب میباشد،  مفروز و مجزی شده از پالک113 اصلی 
واقع در حسین آباد خریداری از مالک رسمی آقایان غالمحسین صابر و بیک مراد 
اسناد شماره 10۹23 و 10۹1۷ دفترخانه 3 کرج محرز گردیده  بذرپور موضوع 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵روز 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 وصوا اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نظرآباد

اطالعیه ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت تیراندازی با کمان استان البرز
  اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درنظر دارد مجمع انتخاب ریاست هیئت تیراندازی با کمان را برگزار نماید، لذا بدینوسیله از 

عالقمندان و داوطلبان )آقایان و بانوان( جهت کاندیداتوری ریاست هیئت با دارا بودن شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
1 . اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران

2 . تابعیت جمهوری اسالمی ایران
3 . معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور

4 . نداشتن سوء سابقه کیفری
5 . دارا بودن مدرک حداقل تحصیالت فوق دیپلم )کسانی که قبال سابقه ریاست یکی از هیئت های ورزشی استان را داشته اند با 

مدرک تحصیلی دیپلم می توانند کاندیدا شوند - در صورتیکه استعفا نداده باشند(
6 . دارا بودن حداقل 30 سال سن

7 . سکونت در استان البرز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

تصویر شناسنامه + کارت ملی + پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح )جهت آقایان( + آخرین مدرک تحصیلی هر کدام دو 
سری به همراه اصل مدرک + تکمیل فرم مشخصات فردی + ارائه برنامه مورد نظر در جهت توسعه ی رشته ی ورزشی و تکمیل فرمهای پرسش و پاسخ + 

دو قطعه عکس 4 * 3 پرسنلی جدید
مکان ثبت نام : اداره کل ورزش و جوانان استان البرز- معاونت توسعه امور ورزش – واحد بررسی عملکرد هیئت ها و مجامع )خشنودپور( 02632540102

زمان ثبت نام : از مورخ  20 / 6 / 95  لغایت تا پایان وقت اداری  28 /  6 / 95  از ساعت 8 صبح لغایت 14 )به مدت 7 روز کاری(
 » ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و انتخابات، شکایت خود را به همراه مستندات 

مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند«.
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

وزارت ورزش و جوانان
  اداره کل ورزش و 
جوانان استان البرز

رئیس فدراسیون کشتی گفت: محمد بنا متعلق به 
خودش نیست و سرمایه بزرگی برای کشتی کشور 

محسوب می شود.
رسول خادم در رابطه با استعفای محمد بنا گفت: 
کشور  کشتی  برای  بزرگی  سرمایه  بنا  محمد 
محسوب می شود و متعلق به خودش نیست و از 
بزرگان خانواده کشتی  است. در سال های گذشته او 

زحمات زیادی برای تیم ملی کشیده است.
او درباره اینکه آیا با استعفای او موافقت می شود یا 
خیر گفت: باید اجازه بدهیم تا این موضوع براساس 
روال عادی و درشورای فنی کشتی فرنگی بررسی 
شود. مدیریت کشتی کشور جایگاه و شایستگی بنا 
و سایر  مربیان را می داند و امیدوارم بهترین تصمیم 

دراین باره گرفته شود.
خادم همچنین در رابطه با ضرورت برگزاری مسابقه 
انتخابی و اینکه حسن یزدانی در سن 21 سالگی 
از طریق مسابقه انتخابی به تیم ملی رسید و ملی 
پوش شد اما این موضوع در کشتی فرنگی رعایت 
نشد، گفت: برای المپیک شرایط خاصی داشتیم  
در سه وزن کشتی فرنگی ابتدا باید سهمیه گرفته 
می شد. البته شورای فنی کشتی فرنگی در این 
رابطه تالش کرد با کادر فنی همراهی کند. ولی 

امروز جوانان مدعی نمی پذیرند خارج از چارچوب 
مسابقه انتخابی عمل شود. مسابقه انتخابی به عنوان 
یک اصل باید رعایت شود و در کنار آن عملکرد 
در مسابقه های خارجی، عملکرد اردویی و شرایط 
انضباطی نیز وجود دارند. او که در برنامه ورزش و 
مردم صحبت می کرد در مورد حمایت مسئوالن 
استانی از قهرمانان  و نامه ای که به استانداران 

مازندران، تهران و خوزستان نوشته است، گفت: در 
المپیک ۸ مدال گرفتیم که سهم کشتی ۵ مدال 
بوده است. همه باید این قهرمانان را  در حد توان 
خود مورد حمایت قرار دهند و اگر نتوانیم از همین 
تعداد مدال آور المپیکی که عمر و جوانی خود را 
گذاشته اند حمایت کنیم، انگیزه ها از بین می رود. 
انگیزه در  ایجاد  و  قهرمانان موجود  الزمه حفظ 

ورزشکاران، حمایت از آنهاست. امیدوارم مسئوالن 
استانی در اسرع زمان ممکن با برگزاری مراسم در 
شان قهرمانان، حداقل توجه را به این جوانان داشته 
باشند. رئیس فدراسیون کشتی در مورد تغییرات 
احتمالی در کشتی گفت: کار کشتی برای المپیک 
2020 بعد از پایان المپیک ریو شروع شد و شاید 
داشته  اصالحاتی  ها  حوزه  برخی  در  باشد  نیاز 
باشیم. برای داشتن حرکت رو به جلو بازنگری هایی 

خواهیم داشت و باید افراد تواناتر را بکار گرفت.
هیئت  در  حضورش  مورد  در  همچنین  خادم 
رئیسه اتحادیه جهانی کشتی و مشکالت داوری 
در المپیک گفت: کشورها از وضعیت داوری در 
هم  اللوویچ  البته  که  نداشتند  رضایت  المپیک 
رضایت نداشت. مناسباتی که در این موارد شکل 
گرفته ریشه دار است. به سادگی به وجود نیامده اند 
و به سادگی نیز از بین نمی روند. از جانب ایران و 
سایر کشورها باید مناسبات جدیدی شکل بگیردتا 
از کشورها  بسیاری  آید.  بوجود  ضوابط جدیدی 
منتظرند با حضور ایران روابط ومناسبات جدیدی 
شکل گیرد تا با اقدامات جدید، توسعه کشتی و 
موضوع حفظ کشتی در بازیهای المپیک محقق 

شود.

رسول خادم: جوانان مدعی، نبودن انتخابی را نمی پذیرند

معرفی  با  آسیا  فوتسال  کنفدراسیون  سایت 
از تیم  این دوره  تیم های آسیایی حاضر در 
قاره  فوتسال  اول  امید  عنوان  به  ایران  ملی 

نام برد.
به نقل از سایت AFC، هشتمین دوره جام 
جهانی فوتسال از یکشنبه در کلمبیا آغاز می 
شود و تیم ملی ایران در نخستین گام بامداد 
سه شنبه باید به مصاف اسپانیا برود. بهترین 
رتبه  جهانی،  جام  در  ایران  فوتسال  افتخار 
چهارمی در سال 1۹۹2 است و بعد از آن هم 
در سال 200۸ به مقام پنجمی رسید. در این 
دوره ۵ تیم از قاره آسیا در رقابت ها حضور 
دارند که البته نکته جالب عدم صعود ژاپن به 
فوتسال  های  تیم  است.  بوده  ها  رقابت  این 
استرالیا،  ازبکستان،  آسیا،  قهرمان  ایران 
رقابت  این  در  آسیا  قاره  از  تایلند  و  ویتنام 
خاطر  همین  به  و  داشت  خواهند  حضور  ها 
در   AFC آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  سایت 
گزارشی به حضور این تیم ها در جام جهانی 
ملی  تیم  درباره  و  است  کرده  اشاره  فوتسال 

ایران نوشت:
دورا  یازده  قهرمان  ایران  فوتسال  ملی  تیم 
آسیا  قهرمانی  های  رقابت  دوره  چهارده  از 
برتری  از  بعد  آسیا،  تیم  قدرتمندترین  و 
با  قاره،  سطح  در  قهرمانی  و  ازبکستان  برابر 
شد.  خواهد  مسابقات  وارد  دیگری  افتخاری 

که  آسیا  قهرمانی  های  رقابت  دوره  این  در 
حکم صعود به جام جهانی را داشت، تیم ملی 
نهایی  مرحله  به  آسانی  ایران صعود  فوتسال 
داشت و توانست 4۸ گل به ثمر برساند و در 
باز  بار دروازه خود را  ۶ مسابقه خود تنها 4 

شده دید.
برتری ۶ بر صفر برابر اردن، ۷ بر صفر برابر 
چین و 13 بر 2 بر عراق باعث شد ایران در 
داشته  دردسری  بی  صعود  گروهی  مرحله 
باشد و در ادامه و در مرحله حذفی نیز با ۷ 
گل قرقیزستان را در هم کوبید تا در مرحله 
نیمه نهایی حریف ویتنام شود و با نتیجه 13 
بر یک برابر این تیم آسیای شرقی غلبه کند 

تا راهی دیدار نهایی شود. 
نمایش خوب  قدرت بهادری و فرهاد توکلی 
در دیدار نهایی باعث شد تا ایران با نتیجه 2 
بر یک بر ازبکستان غلبه کند. هر چند ازبک 
خود  از  بازی  این  در  خوبی  نمایش  نیز  ها 
نشان دادند ولی این بار نیز این ایران بود که 

توانست قهرمانی را در آسیا کسب کند.
اولین دیدار خود  ایران در  فوتسال  تیم ملی 
برابر  باید  در رقابت های جام جهانی کلمبیا 
اسپانیا یکی از تیم های خوب فوتیال جهان 
دیدار کند. دو تیم در دوره قبل نیز در اولین 
با هم دیدار کردند که  دیدار مرحله گروهی 

آن دیدار با تساوی به پایان رسید.

آسیا امیدوار به درخشش فوتسال ایران در جام جهانی

ایران با پنج رکابزن در کاپ 
آسیایی هند شرکت می کند 
که البته این رکابزنان تنها در 
بخش سرعت رقابت خواهند 

کرد.
رکابزنان  گزارش  ایسنا،  به  
سرعتی ایران در کاپ آسیایی 

هند حاضر خواهند شد.
علی  علی  دانشور،  محمد 
علی  حسن  و  عسگری 
ایران  نمایندگان  ورپشتی، 
در بخش مردان هستند که 
تیم  اسپرینت،  ماده های  در 
رقابت  کایرین  و  اسپرینت 

می کنند.
در بخش بانوان نیز ایران دو 
رکابزن جوان را اعزام خواهد 
کرد که نرگس عبدی و مائده 
ماده های سرعت،  نظری در 

شرکت می کنند.
هنوز  اما  می شود،  آغاز  چهارشنبه  از  رقابت ها 
آنها  و  است  نشده  صادر  ایران  رکابزنان  ویزای 

منتظر گرفتن ویزا هستند.
این  در  ملی  تیم های  مدیر  چایچی،  مصطفی 
مورد، گفت : هندوستان باید از سوی وزارت امور  
خارجه خود نامه ای را به سفارت ارجاع می داد 

که این نامه را دیر فرستاد. از این رو ما منتظریم 
که سفارت ویزا را صادر کند. البته پاسخ درستی 
هم به ما نمی دهند که ویزا صادر می شود یا نه و 
همچنان منتظر هستیم. با این حال تمام کارها 
را انجام داده ایم. او ادامه  داد: چون مسابقات روز 
چهارشنبه آغاز می شود، باید یک روز قبل در 
جلسه فنی مسابقات حاضر باشیم و از این رو 

حتما باید تا یکشنبه ویزا صادر شود. 

حضور ایران با پنج رکابزن در کاپ آسیایی هند
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برگزاری سومین نشست کارگروه تامین 
سوخت و مواد نفتی استان البرز

پخش  ملي  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرآورده هاي نفتي منطقه البرز سومین نشست 
کارگروه تامین سوخت وموادنفتی مدیریت بحران 
شهرستان  فرمانداري  میزباني  به  البرز  استان 
فرماندارساوجبالغ،دبیر  حضور  با  و  ساوجبالغ 
کارگروه رئیس hse منطقه البرز و  اعضای این 

کارگروه برگزار شد
از  تقدیر  با  ساوجبالغ  فرماندار  نشست،  این  در 
سوخت  تامین  کارگروه  روزی  شبانه  زحمات 
مدیریت بحران استان البرز و کارکنان شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز گفت:پیش 
بینی های الزم برای تامین سوخت در شهرستان 

برای مواقع اضطراری اتخاذ و آمادگی تجهیزات 
امداد و نجات و کمک رسانی در حوادث ناشی 
از حمل و نقل مواد نفتی درجاده های استان و 
ارزیابی  مهم  را  ساوجبالغ  شهرستان  بخصوص 
استان  آنجاکه  افزود:از  پالیزگیر  ابوالقاسم  کرد. 
البرز محل تردد 14 استان و یکی از محورهای 
استراتژیک است،می بایست  شهرستان ساوجبالغ 
را  موجود  نواقص  و  تجهیز  بحران  وسایل  به 
 HSE برطرف کند. در این نشست نجفي رئیس
منطقه  نفتي  هاي  فرآورده  پخش  ملي  شرکت 
البرز و دبیر کارگروه تامین سوخت و مواد نفتی 
مدیریت بحران سوخت استان البرز گفت: برخی 
از مصوبات این جلسه را که شامل : لزوم آمادگی 
برای  قزوین  به  کرج  اتوبان  حومه  شهردارهای 
امداد رسانی به حوادث حمل و نقل مواد نفتی؛ 
حوادث  به  رسانی  امداد  آموزش  دوره  برگزاری 
ایستگاههای  برای مسئولین  مایع  گاز  ای  جاده 
آتش نشانی شهرداری های سطح استان؛ برخورد 
قانونی از طرف مقامات ذیصالح با توزیع کنندگان 
غیر مجاز گاز مایع در سطح استان؛ و لزوم نصب 
برای  طبیعی  گاز  اضطراری  قطع  سیستمهای 
اماکن عمومی)ادارات،سالنهای ورزشی، کتابخانه 

ها مراکز نظارتی و...(عنوان کرد.
 الزم به ذکر است جلسات کارگروه تامین سوخت 
و مواد نفتی مدیریت بحران سوخت استان البرز 
با هدف بررسي مشکالت و رفع آنها و شناسایي 
امکانات وتجهیزات و...هر دو ماه یک بار به میزباني 
استان  در سطح  و....  ها  ها،شهرداري  فرمانداري 

البرز برگزار مي گردد.

افتتاح مجتمع خدماتي- رفاهي  سپاهان پارسه 
شاهین شهر

مجتمع خدماتي– رفاهي سپاهان پارسه شاهین شهر در زمیني به 
حضور  با  ۷میلیاردریال  بر  بالغ  واعتباري  1۹هزارمترمربع  مساحت 
بخشدار شاهین شهر، رئیس انجمن صنفي مجتمع هاي  خدماتي– 
رفاهي بین راهي، اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي ،شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي وانجمن صنفي جایگاه داران اصفهان 

در محل این مجتمع در شاهین شهراصفهان برگزارشد. 
در این مراسم رئیس انجمن صنفي مجتمع هاي خدمات– رفاهي 
بین راهي استان اصفهان با بیان این مطلب  که وجود مجتمع هاي  
خدماتي – رفاهي بین راهي یکي از زیرساخت ها وموارد مهم توسعه 
این  وساخت  احداث  از  اصلي  افزود: هدف  باشد  مي  یافتگي کشور 
مجتمع ها کاهش تصادفات جاده اي،رفاه حال مسافرین واشتغال زائي 
پایداراست چرا که در بحث توسعه گردشگري نیز مي تواندتاثیرات 
بیان  ضمن  همچنین  طباطبائي  باشد..  داشته  سزائي  به  و  مثبت 
اینکه ۷0درصد خدمات این مجتمع ها همچون)نمازخانه ،سرویس 
بهداشتي وپاکینگ( عمومي است و تعرفه هاي آب ، برق و گاز آنها 
به صورت آزاد محاسبه مي شود گفت: لذا این امر نیازمند نگاه وتوجه 
بیشتر مسئولین وسرمایه گزاران مي باشد تا مسئولین این جایگاه ها 
بتوانند با شرایط راحت ومناسب تري به ادامه فعالیت خود بپردازند. 
این مراسم کیاني، بخشدار شهرستان شاهین شهر ضمن  پایان  در 
تشکر وقدرداني از تمام کساني که در ساخت واحداث این مجتمع 
کرد  تاکید  ها  مجتمع  این  در  مسافرین  حال  بررفاه  داشتند  نقش 
وافزود: امکانات موجود در مجتمع هاي خدماتي– رفاهي بین راهي 
باید به گونه اي باشد تامسافرین در آن از هر نظراحساس  امنیت 

وارامش داشته باشند. 

 حفظ برند شرکت تجهیزات مدارس ایران
فاطمه حسن زاده - خبرنگار زمان: رئیس سازمان صنعت،معدن و 
تجارت استان مازندران از شرکت تجهیزات مدارس ایران و تولیدات 

آن بازدید بعمل آورد.
در این بازدید دکتر محمدپور با اعالم اینکه با تولیدات این شرکت از 
یک دهه ی گذشته کامال آشنا هستم، اعالم کرد: برند این شرکت باید 

حفظ شده و توسعه پیدا نماید.
وی با اعالم اینکه روند  تولیدات این شرکت در 2 سال اخیر با توجه 
شرکت  کرد:  تصریح   ، است  کننده  امیدوار  شده  داده  گزارشات  به 
تجهیزات مدارس ایران با برنامه ریزی بهتر می تواند عالوه بر تامین 
عمده بازار داخلی فضای مناسبی را نیز در زمینه صادرات از آن خود 

نماید.
استان  تجارت  و  صنعت،معدن  سازمان  یقیناً  افزود:  ادامه  در  وی 
مازندران از این شرکت به جهت تولیدات محصوالت داخلی حمایت 

خواهد کرد.
دکتر محمدپور همچنین در این دیدار ضمن بازدید از روند خطوط 
تولید محصوالت کارخانه تجهیزات مدارس آمادگی سازمان متبوع 
خود در برگزاری جلسات با دستگاه های اجرایی استان و بانک های 
عامل جهت تسریع در حمایت هر چه بیشتر از این شرکت را اعالم 
کرد. همچنین هاشمی مدیر عامل شرکت تجهیزات مدارس ایران با 
اعالم خشنودی از حضور دکتر محمدپور در این شرکت و تقدیر از 
حمایت های وی از روند برنامه های پیشرو و وضعیت میزان تولیدات 

این شرکت گزارشاتی را ارائه کرد.

خبر خبر

وگرامیداشت  دولت  مبارک  هفته  مناسبت  به 
وبا  وباهنر  رجائی  شهیدان  وخاطره  یاد 
ساختمان  از  واستانی  محلی  حضورمسئولین 
بهره برداری اداره آب و فاضالب شهر صوفیان 

بهره برداری شد .
بهره  با هفته مبارک دولت ساختمان  همزمان 
در  شهرصوفیان  فاضالب  و  آب  اداره  برداری 
بهره  مورد  و  افتتاح  شرقی  آذربایجان  استان 

برداری قرار گرفت.
وگرامیداشت  دولت  مبارک  هفته  مناسبت  به 
وبا  وباهنر  رجائی  شهیدان  وخاطره  یاد 
ساختمان  از  واستانی  محلی  حضورمسئولین 
بهره برداری اداره آب و فاضالب شهر صوفیان 

بهره برداری شد .
در  شرقی  آذربایجان  فاضالب  و  آب  شرکت 
اداره آب  افتتاح ساختمان بهره برداری  مراسم 
نماینده  جمعه،  امام  صوفیان،  شهر  فاضالب  و 

اسالمی،  شورای  مجلس  در  منطقه  مردم 
فرماندار منطقه، بخشدار، شهردار، معاونت بهره 
برداری شرکت آب و فاضالب استان و جمعی 

معظم  های  خانواده  و  مسئولین شهرستانی  از 
شهداء حضور داشتند .

در  شبستر  منطقه  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 

بهره  خصوص  در  شرقی  آذربایجان  استان 
برداری از ساختمان بهره برداری شهر صوفیان 
فاضالب  و  آب  برداری  بهره  ساختمان  گفت: 
صوفیان در زمینی به وسعت 2000 متر مربع 
شده  احداث  اعیانی  مربع  متر  و1۶0  عرصه 
 13۹4 سال  از  آن  اجرایی  کارهای  که  است 
عملیات  اتمام  و  زمین  خرید  وبرای  شروع 
اجرایی آن بیش از 1۵00 میلیون ریال اعتبار 

هزینه شده است.
شایان ذکر شهر صوفیان یکی از شهرهای استان 
آذربایجان شرقی در 2۵ کیلومتری شهر تبریز 
و  جمعیت  نفر  هزار  حدود 10  ودر  شده  واقع 
4200 فقره انشعاب آب می باشد که ساختمان 
هفته  در  آن  فاضالب  و  آب  اداره  برداری  بهره 
و  محلی  مسئولین  باحضور  و  دولت  مبارک 
استانی شرکت آب و فاضالب افتتاح و مورد بهره 

برداری کامل قرار گرفت.

توسط آبفای آذربایجان شرقی صورت گرفت؛

بهره برداری از ساختمان اداره آبفا شهر صوفیان 

دادنامه
دو  کیفری  دادگاه   10۷۸ شعبه   ۹40۹۹۸214۹40040 کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق  جزایی   10۷۸ تهران  مدرس  شهید  قضایی  مجتمع 
۹۵0۹۹۷21۶۶100۷۷3 شاکی: آقای تبسم هاشمی با وکالت آقای محسن سپیده 
دم فرزند حسن متهم آقای فرشید اکبری اتهام خیانت در امانت  رای دادگاه در 
خصوص اتهام  بنام فرشید اکبری سکونت مجهول المکان دائر بر خیانت در امانت 
نسبت به یکدستگاه اتومبیل وینگل به شماره انتطامی 31۷ط۵۵ ایران ۷2 موضوع 
اظهارات  به  توجه  با  دادگاه  هاشمی  تبسم  از  بوکالت  دم  شکایت محسن سپیده 
گواهان در پرونده و کیفر خواست صادره و اظهارات وکیل شاکیه در الیحه تقدیمی 
به شماره ۹۵1۵۷3-13۹۵/۵/1۸ و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه بزهکاریش 
تعزیری  به یک سال حبس  را  متهم  تعزیرات  قانون  ماده ۶۷4  به  محرز مستندا 
این  در  ئاخواهی  قابل  روز  بیست  مدت  در  غیابی  صادره  رای  نماید  می  محکوم 

دادگاه می باشد.
 38۲049 م.الف   رئیس شعبه ۱078 دادگاه کیفری دوتهران

دادنامه
پرونده کالسه ۹30۹۹۸214۹۶00۷۹۷ شعبه 10۷۸ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی 
شهید مدرس تهران 10۷۸ جزایی سابق تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹۷21۶۶10004۶ 
شاکی: آقای ولی اله بیدخت فرزند محمد علی آقای حمید رضا وثوقی متهمین: آقای 
سمیر نصیری فرزند بعقوب  به نشانی مجهول المکان 2. آقای سید ابوالفضل مسئله 3.آقای 
پرویز صولتی  اتهام ها: 1.سرقت مستوجب تعزیر 2. خرید مال مسروقه رای دادگاه در 
خصوص اتهام متهمین  باسامی 1-پرویز صولتی 2سید ابوالفضل مساله 3- سمیر نصیری 
4- سلطان دائر به اولی و دومی خریدار مال مسروقه و سومی و چهارخمی شرکت در 
سرقت دو دست مبل و غیره موضوع گزارش مرجع انتظامی در ص 1 پرونده موضوع 
شکایت اولیه ولی اله بیدخت دادگاه در خصوص اتهام متهمین ردیف 1و2 و دفاع متهمین 
در جلسه دادگاه به لحاظ عدم احراز سو نیت متهمین در خریداری مال مسروقه مستندا 
به اصل برائت حکم به برائت متهمین ردیف 1و2 صادر و اعالم می گردد دادگاه در مورد 
متهم ردیف سوم مبنی بر شرکت در سرقت دادگاه صرف نظر از گذشت شاکی در ص 
۵ پرونده بلحاظ عدم احراز سو نیت مستندا به اصل برائت حکم به برائت متهم صادر می 
نماید دادگاه در خصوص متهم ردیف چهارم مبنی بر سرقت دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه بزهکاریش محرز مستندا 
به ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات متهم را به یکسال حبس و شصت ضربه شالق محکوم می 
نماید ضمنا حکم به رد اموال کشف شده به صاحبش می نماید رای صادره نسبت به متهم 
ردیف چهارم غیابی در مدت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و نسبت به 
بقیه متهمین حضوری و در مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان تهران می باشد.
 38۲048 م.الف   رئیس شعبه ۱078 دادگاه کیفری دوتهران

دادنامه
دو  کیفری  دادگاه   11۷۷ شعبه   ۹10۹۹۸02۸2101۵4۷ کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق  جزایی   11۷۷ تهران  قدس  قضایی  مجتمع 
۹۵0۹۹۷21۸1۷00۶۸1 شاکی:  آقای فرهاد صراف با وکالت آقای محمد صفائی 
فر فرزند اله کرم متهمین: آقای محمد رضا روجبیان فرزند ید اله به نشانی مجهول 
المکان 2. آقای اسکندر حمید پور فرزند داود با وکالت آقای کامران نادری فرزند 
حسین اتهام ها:1.مشارکت در جعل سند رسمی 2. مباشرت در کالهبرداری 3. 
در  دادگاه  رای  کالهبرداری(   ( غیر  مال  فروش   .4 غیر  مال  فروش  در  مشارکت 
اسکندر   .2 المکان  مجهول  اله  ید  فرزند  روجبیان  رضا  1-محمد  اتهام  خصوص 
حمید پور فرزند داود ۵2 ساله اهل و ساکن تهران دایر بر متهم ردیف اول مشارکت 
در جعل سند رسمی وکالتنامه ثبتی شماره 432۷۸ مورخه ۹0/۸/2 دفتر خانه 
4۵۷ تهران و مباشرت در کالهبرداری به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال 
و مشارکت در فروش مال غیر موضوع مبایع نامه شماره 2۹۶۸۹ مورخه ۹0/۸/3و 
پالک ثبتی 1۸۶3 قطعه 12۵4و متهم ردیف دوم مشارکت در جعل سند مبایعه 
نظریه  انتظامی  مرجع  گزارش  به شکایت شاکی  توجه  با  غیر  مال  فروش  و  نامه 
کارشناسان رسمی دادگستری مضبوط در پرونده و اظهارات مطلعین و سایر قرائن 
و امارات موجود و کیفرخواست تنظیمی بنظر قضایی این دادگاه بزهکاری متهم 
ردیف اول محرز است فلذا مستندا به مواد ۵33 و۵3۵و134 قانون مجازات اسالمی 
متهم  و کالهبرداری  ارتشا  اختالس  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون  یک  ماده  و 
بابت کالهبرداری  و  تعزیری  تحمل سه سال حبس  به  بابت جعل  را  اول  ردیف 
و تحمل هفت سال حبس  فوق در حق شاکی  مبلغ  معادل  مال  رد  پرداخت  به 
تعزیری و جزای نقدی معادل رد مال فوق در حق صندوق دولت و بابت فروش 
مال غیر نیز به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن 
مال  رد  خصوص  در  اجراست  قابل  اشد  مجازات  که  نماید  می  محکوم  دریافتی 
موضوع مبایعه نامه مورخه ۹0/۸/3 با توجه به عدم شکایت شاکی خصوصی سید 
منصور حسینی و همچنین با عنایت به صدور سند مالکیت بنام خریدار که مستلزم 
تقدیم دادخواست حقوقی ابطال سند از ناحیه شاکی می باشد این دادگاه مواجه 
بالتکلیفی نمی باشد و اما در خصوص اتهام متهم ردیف دوم با توجه به مجموع 
اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و دفاعبات متهم و وکیل متهم ردیف دوم و 
صرف نظر از اینکه خریدار آقای سید منصور حسینی تاکنون اقدامی در جهت طرح 
شکایت کیفری علیه فروشندگان و مطالبه ثمن ادعایی را ننموده است با توجه به 
اظهارات صریح خریدار مال غیر آقای سید منصور حسینی در صفحات 4۷ و1۶۶ 
پرونده و جلسه رسیدگی مورخه ۹4/1/13 این دادگاه مبنی بر اینکه آقای اسکندر 
نامه  نداشته است و در ذیل مبایعه  بودن وکالتنامه اطالعی  از جعلی  پور  حمید 
مذکور نیر تصریحا قید گردیده که ایم ملک را آقای روجبیان بدوا به اسکندر حمید 
پور فروخته و نامبرده نیز به خریدار آقای حسنی منتقل نموده است و از طرفی در 
قسمت اخیر مبایعه نامه مورخه ۹0/۸/3 نیز تصریحا قید گردیده که آقای محمد 
رضا روجبیان دارای وکالتنامه شماره 432۷۸ و فروشنده ملک به آقای اسکندر 
حمید پور در دفتر خانه حاضر و شاهد نقل و انتقال بنام خریدار می باشد فلذا با 
توجه به اینکه آقای محمد رضا روجبیان در قسمت فروشنده مبادرت به امضا مباعه 
نامه نموده است و حسب اظهارات خریدار تممای ثمن نهایتا تحویل آقای روجبیان 
گردیده است تمامی این دالیل و مستندات موید آن است که آقای متهم ردیف اول 
روجبیان با علم و اطالع قبلی و جعل وکالتنامه واقدامات متقلبانه و یا سو استفاده 
از آقای اسکندر حمید پور به بهانه پرداخت بدهی نامبرده مبادرت به درج نام وی 
در مبایعه نامه اخذ و امضا نموده است در حالیکه بدون حضور و نقش آقای حمید 
پور هم بزه فروش مال غیر قطعی و محقق می گردد فلذا بنظر قضایی این دادگاه 
بزه های اعالمی قابلیت انتساب به متهم ردیف دوم را نداشته در نتیجه مستندا 
به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم ردیف دوم را صادر و 
اعالم می دارد رای صاره نسبت به متهم ردیف اول غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضا مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. 
38۲050 م.الف   رئیس شعبه ۱۱77 دادگاه کیفری دوتهران

آگهی احضار متهم
باستناد ماده 1۷4 قانون آیین دادرسي کیفری به علت مجهول المکان بودن بدینوسیله به 
متهم علی قاسمی اعالم مي گردد که شکایت آقای محمود فرهادی به اتهام تهدید و توهین 
و فحاشی از طریق ارسال پیامک مطرح نموده است و به کالسه ۹ب/۹414۹۷ در شعبه 
نهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ صادقیه تهران مطرح رسیدگی می باشد لذا مراتب طی 
یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم در مقام دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر به این 

شعبه مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
38۲043/ م الف    بازپرس شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5 تهران

آگهی احضار متهم
بودن  المکان  مجهول  علت  به  کیفری  دادرسي  آیین  قانون   1۷4 ماده  باستناد 
بدینوسیله به متهم جعفر شکاری اعالم مي گردد که شکایت آقای محمود فرهادی 
به اتهام تهدید و توهین و فحاشی از طریق ارسال پیامک مطرح نموده است و به 
تهران  صادقیه   ۵ ناحیه  دادسرای  بازپرسی  نهم  شعبه  در  ۹ب/۹414۹۷  کالسه 
مطرح رسیدگی می باشد لذا مراتب طی یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم در 
مقام دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر به این شعبه مراجعه نماید. نتیجه عدم 

حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
38۲045/ م الف    بازپرس شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5 تهران

آگهی احضار متهم
بودن  المکان  مجهول  علت  به  کیفری  دادرسي  آیین  قانون   1۷4 ماده  باستناد 
بدینوسیله به متهم مصطفی لکه برجله اعالم مي گردد که شکایت آقای محمود 
فرهادی به اتهام تهدید و توهین و فحاشی از طریق ارسال پیامک مطرح نموده 
است و به کالسه ۹ب/۹414۹۷ در شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ صادقیه 
تهران مطرح رسیدگی می باشد لذا مراتب طی یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم 
در مقام دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر به این شعبه مراجعه نماید. نتیجه 

عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
38۲044/ م الف    بازپرس شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5 تهران

متن آگهی 
منوچهر  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بیرانوند  سعید  شاکی   / خواهان 
ویسکرمی به خواسته الزام به ایفای تعهد )مالی( مبنی بر تقدیم دادگاه های عمومی 
اختالف  شورای حل   ۷ شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان 
عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه ۹۵0۹۹۸۶۶۵۵۷00004 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹۵/۷/24 و ساعت 0۹:00 تعیین شده است 
به تجویز ماده ۷3  و  بودن خوانده و درخواست خواهان  المکان  به علت مجهول 
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.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 

شهرستان خرم آباد – محسن گنجی.

آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسنادرهنی(پرونده اجرایی۸۹0010۸ 

بدین وسیله به اطالع عموم میرساند:ششدانگ پالک ثبتی1۵۷0/3۶2۹بخش3اهوازبه 
برروی  ملک  دادگستری  رسمی  نظرکارشناس  طبق  ملک  مترمربع  مساحت2۵0 
یک سازه اسکلت سنتی در1طبقه بنا گردیده است دارای 2اتاق خواب کمددیواری 
کف  باپوشش  مجزی  حمام  حیاط  درون  بهداشتی  سرویس  پذیرایی  نداردهال 
نامناسب  دروضعیت  دیوارهاگچ  پوشش  هاازموزاییک  واتاق  هال  کف  سرامیک 
آشپزخانه تغییرکاربری داده شده وبه اتاق خواب تبدیل شده نورگیربه آشپزخانه 
مرمرپوشش  سنگ  ساختمان  نمای  فلزی  ها  وپنجره  ورودی  درب  شده  تبدیل 
وواحدازنورگیرمناسب  مجزی  وگازوبرق  آب  انشعابات  دارای  موزاییک  کف حیاط 
قرارداردو  ومعماری  ای  سازه  کامالنامناسب  دروضعیت  باشدملک  برخوردارمی 
سندرهنی21۸232-۸۶/۸/23دفترخ باشد.موضوع  می  اساسی  نیازمندتعمیرات 

زاده  سلمان  زیدان  آقای  به  امالک1۵۵صفحه101متعلق  انه۹اهوازاهوازدردفتر 
فرزندمنصورشناسنامه232اهوازکدملی 1۷۵1۹۷۶۹۸1موردوثیقه به نشانی اهواز-
باشدکه  فاقدپالک شهرداری می  اسفندواقبال خیابان3نفت  بین خیابان  گلستان 
دراثرعدم پرداخت بدهی مدیون آقای ناصربوعذارفرزندجمعه شناسنامه۶۹۵4دشت 
آزادگان کدملی1۹۸۸4۹۷۹۹1به شرکت تعاونی اعتبارثامن االئمه بدهی منجربه 
ازابالغ  پس  است  فوق)۸۹/432۵رهنی(گردیده  مکانیزه  اجرائی  صدورپرونده 
ازمبلغ  رسد.مزایده  می  فروش  به  مزایده  ازطریق  ارزیابی  وقطعیت  اجرائیه 
پایه3432000000ریال)طبق نظریه کارشناس رسمی(بابت قسمتی ازمطالبات در 
مورخ۹۵/۷/12ازساعت۹الی12درمحل اجرای ثبت اهواز-به نشانی:خیابان آزادگان 
خیابان نظام وفاپشت باغ معین)پارک شهیدصباغان پالک1۷0(برگزارمیگرددمزایده 
شود. می  نقدافروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  وبه  شروع  فوق  اعالمی  ازمبلغ 

انشعاب  ازحق  آب،برق،گازاعم  به  مربوط  های  بدهی  ذکراستپرداخت  به  الزم 
آنهاباشدونیزبدهی  دارای  موردمزایده  که  درصورتی  ومصرف  اشتراک  ویاحق 
های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یانشده باشدبه عهده برنده مزایده است ونیزدرصورت وجودمازاد،وجوه 
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 

ثبتی۶0۷43-۹4/11/۶اداره  وضعیت  موردوثیقه:طبق  ملک  حدودومشخصات 
باشد.شماالبطول۶/2۵متردرب  می  ذیل  شرح  منطقه1اهوازبه  اسنادوامالک  ثبت 
ودیواریست به خیابان دوم سوم شرقابطول40متردیواریست بپالک 1۵۷0/142جن
دیوارپالک  بپالک1۵۷0/1۵۸غربابطول40متردیواربه  وبابطول۶/2۵متردیواریست 

1۵۷0/204۶باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد.   شماره م.الف)۵/244۵(
رئیس اداره اجرای اسنادرسمی اهواز-مهدی بهمئی

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

آگهی موضوع ماده۳ 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
رسمی برابر رای شماره13۹۵۶03310۵۵0022۶0هیات اول موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسمعیل 
اسماعیلیان  فرزند غریب بشماره شناسنامه ۹در دودانگ از ششدانگ یک قطعه باغ 
به مساحت 2۸21۷/4۸مترمربع  که مقدار ۸۹3/۸۵ مترمربع آن به عنوان حقوق 
ارتفاعی نهر آب میباشد،  مفروز و مجزی شده از پالک113 اصلی واقع در حسین 
آباد خریداری از مالک رسمی آقایان غالمحسین صابر و بیک مراد بذرپور موضوع 
اسناد شماره 10۹23 و 10۹1۷ دفترخانه 3 کرج محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵روز 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 
و عدم وصوا  انقضای مدت مذکور  است در صورت  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نظرآباد

آگهی ماده۱۰۱ارزیابی موردوثیقه
ساکن  شناسنامه2۷۸گچساران  فرزندسیاوش  بابااحمدی  پگاه  شونده:خانم  ابالغ 
وزیباکدملی1۷41۷1۹3۹۹   زیتون  فیروزنوبین  خیابان  کارمندی  اهواززیتون 
درخصوص پرونده اجرایی۸۸00021)۸۸/3۵۶۶(نظر به اینکه پالک۹03/2۶۶واقع 
رسمی  کارشناس  توسط  سیدمحمودرضویان  به  دربخش۷اهوازمتعلق 
دادگستری2۹۹س۹4-۹4/۷/2۸به  رسمی  کارشناس  گزارش  بشرح  دادگستری 
مبلغ13۵00000000ریال )سیزده میلیاردوپانصدمیلیون ریال(درمقابل بدهی پگاه 
باوالیت قهری پدرش سیاوش بابااحمدی وسید محمودرضویان به تعاونی اعتبارثامن 
االئمه)ع(ارزیابی شده لذابرابرماده101آئین نامه اجرائی که درذیل قیدشده بدین 
وسیله بشمااخطارمی شودکه پس ازانتشاراین اخطاربه فاصله۵روزچنانچه اعتراض 
ارسال  تجدیدارزیابی  جهت  هزینه  ریال  مبلغ  ضمیمه  خودرابه  اعتراض  دارید 
الزحمه  واریزحق  به  نسبت  خواهدشد.مضافااینکه  آگهی  قیمت  همان  داریدواالبه 
وفیش  الحساب(اقدام  بمبلغ11000000ریال)علی  دادگستری  رسمی  کارشناس 

واریزی رابه این اداره ارسال نمائید.   شماره م.الف)۵/244۶(
رئیس اداره اجرای اسنادرسمی اهواز-مهدی بهمئی

پانزدهمین نمایشگاه عرضه مستقیم 
فروش پائیزه با 214غرفه در رشت 

افتتاح شد.
افتتاح  حاشیه  در  زیرک   مجید 
عرضه  نمایشگاه  پانزدهمین 
واقع  رشت  پائیزه  فروش  مستقیم 
در محل دائمی نمایشگاه بین المللی 
اظهار  سابق(  گیالن  )فرش  گیالن 
که  سال  از  ایامی  در  ساله  کرد:هر 
افزایش  کاالها  برخی  برای  تقاضا 
می یابد،ستاد تنظیم بازار استان به 
برپایی  مدارس  بازگشایی  مناسبت 

برخی شهرستان ها در  را در  نمایشگاه ها  این 
دستور کار قرار می دهد.

صنعت،  سازمان  داخلی  بازرگانی  معاون 
اینکه  بیان  با  گیالن  استان  تجارت  و  معدن 
نمایشگاه عرضه مستقیم فروش پائیزه در پنج 
شهرستان تالش، آستارا، انزلی، رشت، لنگرود 
انزلی برگزار می شود، افزود:اولویت کاالیی این 
نمایشگاه ها بخصوص در ایام بازگشایی مدارس 
کیف و کفش، روپوش مدارس و لوازم التحریر 

می باشد.
این  در  غذایی  مواد  فروش  به  اشاره  با  وی 
تا  تخفیف 10  با  اقالم  کلیه  گفت:  نمایشگاه 
20 درصد عرضه می شود، همچنین در سطح 
نمایشگاه ها و واحدهای صنفی هم فروش فوق 
سراسر  در  اصناف  اتاق های  کمک  با  العاده 

استان برقرار است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان گیالن با بیان اینکه نظارت از 
غرفه ها از نظر کیفیت و قیمت به صورت کامل 
اصناف  اتاق  گفت:بارزسین  می شود،  انجام 
و  بازارها  در  تجارت  معدن  سازمان صنعت  و 

نمایشگاه ها مستقر هستند.
زیرک با بیان اینکه نمایشگاه عرضه مستقیم 
غرفه   ۵14 شهرستان  پنج  در  پائیزه  فروش 
دارد، یادآور شد: تعداد غرفه های این نمایشگاه 
در شهرستان رشت 214غرفه می باشد که از 
1۷ لغایت 2۶ شهریور از 10 صبح تا 10 شب 

پذیرای حضور همشهریان عزیز می باشد.
نمایشگاه  برپایی  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
عرضه مستقیم فروش پائیزه بصورت همزمان 
در  نمایشگاه  کرد:این  خاطرنشان  باشد،  نمی 
شهرهای تالش، آستارا، انزلی و لنگرود هفته 

آینده برپا خواهد شد.

افتتاح نمایشگاه عرضه مستقیم فروش پائیزه 
در رشت

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
مرکزی گفت: جشنواره عاطفه ها در 2۵ مهرماه 

در این استان برگزار می شود.
محمد مهدی ناصری در جمع خبرنگاران افزود: 
این جشنواره به منظور استفاده بهنیه از ظرفیت 
خیران برگزار می شود و امسال در هر شهرستان 

تنها یک پایگاه دایر می شود.
وی بیان کرد: برپایی غرفه های طبخ غذا، صنایع 
از  ها  بادبادک  پرواز  و  کودکان  نقاشی  دستی، 
جمله اقدام های جانبی برای جشن عاطفه ها در 

استان است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
مرکزی گفت: هرساله برای برپایی جشن عاطفه 
ها انرژی و هزینه زیادی صرف می شود که با 
مدیریت و برنامه ریزی جدید این میزان انرژی 
با خیران گذاشته  ارتباط چهره به چهره  برای 
شده است و شیوه ای جدید در جلب حمایت 

نیکوکاران اجرایی می شود.
مهرماه  ها 10  عاطفه  جشنواره  افزود:  ناصری 
در مدارس سراسر استان نیز برگزار می شود و 
با کمک خیران مایحتاج نقدی و جنسی دانش 

آموزان نجمع آوری می شود.
وی گفت: در جشن عاطفه های استان مرکزی 
در سال گذشته 12 میلیارد ریال در پایگاه های 
کمیته امداد استان مرکزی جمع آوری و بین پنج 

هزار و ۷00 دانش آموز توزیع شد.
وی پیش بینی کرد:در جشن عاطفه ها امسال 
استان 1۶ میلیارد ریال کمک جمع آوری و بین 

دانش آموزان توزیع شود.
وی، با بیان اینکه جنس فقر امروز تغییر کرده 
است، توضیح داد: در سال های گذشته اغلب 
مراجعان برای گرفتن کمک به کمیته امداد، زنان 
و مردان کهنسال بودند که نیاز آنان در اندازه رفع 
مایحتاج روزانه بود اما اکنون زنان مطلقه جوان با 
دو فرزند هزینه تحصیل، اجاره بها، کمک هزینه 

درمان و غیره را از کمیته امداد طلب می کنند.
نیازمندان  کمک  دامنه  افزایش  گفت:  ناصری 
نهادهای حمایتی جوابگو  اعتبار  تا  باعث شده 
نباشد و نیاز به حمایت های خیران افزون شده 
است. معاون توسعه مشارکت های مردمی اداره 
مرکزی  استان  خمینی  امام  امداد  کمیته  کل 
پایگاه کمیته امداد شامل 1۵ دفتر  گفت: ۵2 
امداد و 3۶ مرکز نیکوکاری در استان مرکزی 

آماده جمع آوری کمک های مردمی هستند.
ابوالفضل مرتضیان افزود: 130 هزار پاکت جمع 
برای  نیازمند  آموزان  دانش  ویژه  کمک  آوری 
جشنواره عاطفه ها هفته آینده در استان توزیع 

می شود.
امداد محل در استان دایر  وی اظهار کرد: 3۶ 
است که با شناسایی افراد نیازمند، کمک خیران 
را جمع آوری و در همان محله بین خانوارها فقیر 
توزیع می کند. وی افزود: 400 نیرو کمیته امداد 
امسال در جشنواره عاطفه ها در مناطق مختلف 
استان با شرکت در طرح چهره به چهره از کمک 
صنوف برای کمک به دانش آموزان بهره گیری 

می کند.

برگزاری جشنواره عاطفه ها 2۵ شهریورماه
 در استان مرکزی 

آگهی تجدید مناقصه عمومی
اولیه  برآورد  با  )س(  فاطمه  بهشت  پل  تکمیل  به  نسبت  دارد  نظر  در  قدس  شهر  شهرداری 

5/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صالحیت )شرکتهای دارای 
رتبه حداقل 5 ابنیه( اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از 
نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به آدرس: شهر قدس، بلوار انقالب اسالمی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس، 

طبقه سوم، امور قراردادها با ارائه معرفینامه و اصل رتبه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
-خرید اوراق مزایده به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه شهر قدس

-سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد برآورد اولیه می باشد.
-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.

-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
-هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.

روابط عمومی شهرداری شهر قدس-پرداخت مبلغ قرارداد بصورت 50 درصد نقد و 50 درصد تهاتر می باشد.

 نوبت اول
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تقدیراز۱6تعاونی برتراستان اصفهان
تعاون در حوزه های  اصفهان؛ ۷۷طرح  شیرانی- 
مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و دانش بنیان 
با حجم سرمایه گذاری سه هزار و ۶0 میلیارد ریال 
،با حضور استاندار اصفهان ،مدیرکل تعاون کارورفاه 
اجتماعی ،معاون وزیر و رییس سازمان بازنشستگی 
اجتماعات  درسالن  برتراستان  و1۶تعاونی  کشور 
شهیدبهشتی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 

استان اصفهان افتتاح شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
در مراسم افتتاح این طرحها و تقدیر از تعاونی های 
برتر استان عنوان کرد: ۷۷ درصد از سرمایه گذاری 
این طرحها توسط بخش خصوصی و 23 درصد نیز 

از محل تسهیالت تامین شده است.
 غالمعلی قادری بااشاره به اینکه  این طرحها سه 
ایجاد کرده  استان  در  هزارو ۵0۶ فرصت شغلی 
است افزود::  سالهای گذشته،دراین راستا از طریق 
صندوق توسعه ملی به 34۸ شرکت تعاونی، دو 
هزار و ۶00 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده 
است. وی افزود: در هفته تعاون امسال توانستیم 
از لحاظ تعداد طرح ها، رتبه دوم را در کشور به 
ذکراست  قابل  وهمچنین  دهیم  اختصاص  خود 
که  میزان تسهیالت اعطاء شده در پنج ماه اول 
سالجاری ۸20 میلیارد ریال بوده  که به متقاضیان 

اعطا شد
  وی با اشاره به اهمیت صادرات اظهار کرد: در 
ها  تعاونی  صادرات  طریق  از  گذشته  سال  دو 
12۷ میلیون دالر ارز برای استان اصفهان حاصل 
شد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان 
اذعان داشت: تنها هشت هزار شرکت تعاونی در 
استان وجود دارد که40 درصد از آنها فعال بوده اند 
و با برنامه ریزی صورت گرفته ۶۸۷ شرکت در مدت 
اخیر تعیین تکلیف شد تا بتوانند به چرخه فعالیت 
بازگردندوهمچنین مابقی تعاونی های راکد نیز طی 

امسال و سال آینده تعیین تکلیف خواهند شد.   
استاندار اصفهان در مراسم تجلیل از تعاونی های برتر 
استانی و افتتاح متمرکز ۷۷ طرح تعاونی در استان 
اصفهان اظهار داشت: تعاون یک اصلی کلی است 
که سراسر مسائل اجتماعی و حقوقی و اخالقی 
و سیاسی را در می گیرد، در این اصل مسلمانان 
موظفند در کارهای نیک تعاون و همکاری کنند 
ولی همکاری در اهداف باطل مانند ظلم و ستم 
مطلقا ممنوع است، هر چند مرتکب آن دوست 

نزدیک یا برادر انسان باشد. 
استاندار اصفهان با اشاره به دستیابی دولت یازدهم 
به سهم 2۵ درصدی ترسیم شده برای بخش تعاون 
تصریح کرد: دولت یازدهم دستیابی به سهم 2۵ 
درصدی ترسیم شده برای بخش تعاون در اقتصاد 
ملی را مستلزم نگاهی نو به ظرفیت ها و قابلیت های 
برای  نوگرایانه  روش های  اتخاذ  و  تعاونی  بخش 
استفاده از این شبکه عظیم اقتصادی- اجتماعی 

کشور دانسته است.

برگزاري۱۳6۰  نفر ساعت دوره آموزش ایمني جایگاهاي 
CNG در البرز

به گزارش روابط عمومي منطقه البرز دوره آموزشي ایمني جایگاههاي 
CNG در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه البرز برگزار شد.

محمدعلي نجفي رییس ایمني، بهداشت و محیط زیست شرکت ملي 
ایمني در  نکات  البرز گفت؛ رعایت  استان  نفتي  فرآورده هاي  پخش 
جایگاههاي CNG از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است به گونه اي 
که کمترین سهل انگاري مي تواند خطرات جاني و مالي وسیع را در پي 
داشته باشد. از اینرو با همکاري واحدهاي CNG و HSE دوره آموزشي 
ایمني جایگاههاي عرضه سوخت CNG در سالن آمفي تئاتر منطقه 
البرز به مدت سه روز از هفتم تا نهم شهریورماه سالجاري برگزار گردید. 

 نجفي افزود؛ در این دوره آموزشي تعداد 340 نفر از پرسنل جایگاه هاي 
عرضه گاز شرکت کرده و مباحث آموزشي را که به صورت کاربردي و به 
مدت 13۶0 نفر ساعت ارائه گردید فرا گرفتند. و از مهمترین سرفصل 
هاي آموزشي ارائه شده میتوان به توصیف عملکردي تجهیزات در جایگاه 
هاي CNG و مخاطرات احتمالي هر بخش بطور خاص، فرآیند ایمن 
سوختگیري در سکوهاي سوخت گیري، بررسي و تحلیل حوادث گوناگون 
در جایگاه هاي مختلف طي سال گذشته بصورت مصور و کلیپ، مروري 
بر شرح اقدامات در شرایط اضطراري و بازآموزي دستورالعمل مدیریت 
بحران، آشنایي با مباني حریق و خاموش کننده ها و بهداشت در محیط 

هاي صنعتي اشاره کرد.
در حال حاضر سوخت CNG استان البرز از طریق ۵0 باب جایگاه 

عرضه مي شود.

نشت نفت در محدوده میدان فرودگاه اهواز
در پی مشاهده لکه های نفت در محدوده سه راهی فرودگاه اهواز نیروهای 
عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با حضور در محل عملیات 

رفع نشت و ترمیم خط را آغاز کردند.
به گزارش روابط عمومی، یکی از خطوط انتقال کریدور نفتی اهواز از 
بامداد چهارشنبه 1۷ شهریور در محدوده سه راهی فرودگاه اهواز در اثر 
پوسیدگی دچار نشت محدود شد که با حضور  بهنگام گروه های عملیاتی 
در محل، ضمن ایمن سازی محیط، برنامه عیب یابی، رفع نشت و ترمیم 

خط لوله آغاز شد.
روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ضمن قدردانی از 
همکاری سازمان ها و دستگاه های دولتی بویژه پلیس راهور و راهنمایی و 
رانندگی اهواز، از مردم درخواست دارد با نیروهای عملیاتی حاضر در محل 

همکاری نموده و از تجمع و توقف خودداری نمایند.

بازگشایی محور الور میستان با تالش راهداران بستک
راهداران  تالش  از  بستک  و شهرسازی شهرستان  راه  اداره  رییس 

برای بازگشایی محور راه روستایی الور میستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی هرمزگان، مهندس نبی 
زاده با بیان اینکه محور مذکور در اثر بارندگی شدید روز شهرشنبه 
که  شد  تخریب  محور  این  از  زیادی  بخش  افزود:  شد،  مسدود 
بالفاصله اکیپ راهداری شهرستان با اعزام دستگاههای لودر ،گریدر 

و ... اقدام به بازگشایی مسیر کردند.
امکان  این مسیر  در  تردد  راهداران  با تالش  کرد،  وی خاطرنشان 

پذیر شده است.
نبی زاده خسارت وارد شده به این محور را چهار میلیارد و پانصد 

میلیون ریال عنوان کرد.

خبر خبر

مهندس علیرضا ایمانلومدیر عامل شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان شرقي در گفت و گویی 
عملکرد شرکت را در هفته دولت تشریح کرد .
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
آذربایجان شرقی گفت :در طول 3 سال دولت 
و  اصالح  کیلومتر   ۷20 از  بیش  امید  و  تدبیر 

توسعه شبکه آب در استان اجرا شده است.
این  داشت:  اظهار  ایمانلو  علیرضا  مهندس 
شرکت در حال حاضر برای جمعیت 2 میلیون 
و ۹2۷ هزار د ر ۵۹ شهر استان تعداد با یک 
ارائه  آب  انشعاب  فقره  هزار   122 و  میلیون 

خدمات می دهد .
وی با بیان اینکه 100 درصد جمعیت شهری 
تحت پوشش آب شهری قرار دارد، افزود: حجم 
مکعب،  متر  هزار   ۹13 از  درمداربیش  مخازن 
تعداد  واحد،   34 آب  آزمایشگاه های  تعداد 
طول  و  واحد   ۹ مدار  در  آب  تصفیه   خانه های 
شبکه اصلی توزیع آب ۸ هزار و ۸۸4 کیلومتر 

می باشد .
مدیر عامل شرکت اضافه کرد : شرکت آب و 
فاضالب استان در طول 3 سال اخیر بیش از 
در  آب  شبکه  توسعه  و  اصالح  کیلومتر   ۷20
سطح شهرهای استان اجرا نموده و .همچنین 
کیلومتر خطوط   ۸0 از  بیش  مدت  همین  در 

چاه  حلقه   4۷ تعداد   ، کرده  اجرا  آب  انتقال 
حفرو ۵4 حلقه چاه را نیز تجهیز نموده است .

انشعابات  تعداد  به  ادامه  در  ایمانلو  مهندس 
کرد  اشاره  اخیر  سال   3 در  آب  شده  واگذار 
از  بیش  گذشته  سال   3 طول  در   : افزود  و 
مشترکین  به  آب  انشعاب  فقره   1۵۷2۵0
فقره   ۷2۵00 از  بیش  و  شده  واگذار  گرامی 
کنتور خراب مشترکین نیز تعویض شده است .

و  آب  شرکت  عامل  مدیر  ایمانلو  مهندس 
فاضالب استان در تشریح فعالیتها وپروژه های 
قابل افتتاح در هفته مبارک دولت امسال گفت 
و  آبرسانی  پروژه  چندین  از  دولت  هفته  در   :
فاضالب در شهرها ی استان بهره برداری شده 

و یا خواهد شد .
متر  مخزن 2000  آبرسانی  پروژه   : افزود  وی 
تسوج،  جدیداالحداث  چاه   ، تسوج  مکعبی 

آوری  جمع  وشبکه  فاضالب  پمپاژ  ایستگاه 
ساختمان  بناب،  فرهنگیان  شهرک  فاضالب 
شهر  برداری  بهره  ساختمان  بناب،  اداری 
شیخ  شهرک  آب  پمپاژ  ایستگاه  صوفیان، 
شهاب الدین شهرستان اهر، چاه عمیق ملکان، 
پروژه های شبکه جمع آوری فاضالب اولویت 
اول( و  فاز  بهار  1۹ )نظام پزشکی، قورخانه و 
اولویت چهلم )خیابان استاد جعفری ، فیضیه 
و آخمقیه(، حفر و تجهیز ۶ حلقه چاه جدید 
شماره  پمپاژ  ایستگاه  بهسازی  تبریز،   در 
بهسازی  و  دیوار کشی  تبریز،  رود  مهرانه  یک 
خانه  تصفیه  وافتتاح  تبریز  آباد  یوسف  مخزن 
که  است  هایی  پروژه  جمله  از  بخشایش  آب 
در هفته مبارک دولت امسال به بهره برداری 

رسیده و یا به بهره برداری می رسند .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجانشرقی 
در پایان با اشاره به نحوه استحصال و سختي 
براي  آب  توزیع  و  تامین  در  روي  فرا  هاي 
نیاز  مورد  آب  اینک  هم   : گفت  شهروندان 
واقع  شهرهای  از  تعدادی  و  تبریز  شهر  کالن 
در مسیربه صورت فرا استاني و با صرف هزینه 
الزمست  لذا  شود،  مي  تامین  زیاد  انرژي  و 
و  دقت  نهایت  عزیز  همشهریان  و  مشترکین 
صرفه جویی را در استفاده صحیح آب مدنظر 

داشته باشند .

 مدیر عامل شرکت آبفا آذربایجان شرقی مطرح کرد:

اجرای ۷2۰ کیلومتر اصالح و توسعه شبکه آب در استان 
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آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي
مناقصه گزار:شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ایران – منطقه استان مرکزي

موضوع مناقصه: واگذاري اداره امور خودروهاي سواري استیجاري منطقه
 تاریخ،مهلت ،نشاني محل دریافت و تحویل استعالم کیفي مناقصه گران:

دو هفته پس ازتاریخ انتشارنوبت دوم آگهي ارزیابي)پایان وقت اداري روزچهارشنبه مورخ 95/07/07 ساعت15( به آدرس: 
استان  منطقه  نفتي  هاي  فراورده  پخش  ملي  -شرکت  شازند  خمیني)ره(  امام  پاالیشگاه  شازند-جنب  راهي  اراک-سه 
ذیل  ازطریق سایتهاي مشروحه  را  ارزیابي  واسناد  نموده  مراجعه حضوري   HSE و  کیفي  ارزیابي  اسناد  تحویل  قراردادها- جهت  امور   - مرکزي 

دریافت نمایند. 
تلفن تماس:33493310-086)امورقراردادها( 33493359-086)خدمات اداري منطقه( فاکس دبیرخانه:086-33668894

مبلغ براورد شرکت:   4/144/855/500 ریال
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: واریز210/000/000    ریال) دویست و ده میلیون  ریال( جهت شرکت در فرایند ارجاع کار به شماره 
حساب سیباي 4120010800001 بانک ملي با شناسه واریز37400000042به نام شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه استان مرکزي ویا ارائه 
ضمانتنامه بانکي و یا اوراق مشارکت بي نام.) تضمین  فوق پس از ارزیابي کیفي مناقصه گران و تائید آنها توسط کمیته فني و بازرگاني در هنگام ارائه 

پاکت نرخ دریافت خواهد شد.(
شرایط عمومي متقاضي: 

1 - ارائه درخواست کتبي جهت شرکت درمناقصه.
2- ارائه گواهي صالحیت از اداره کل کار ،رفاه و تامین اجتماعي  در سال 1395 جهت شرکت هاي خدماتي

3-ارائه اساسنامه ،آگهي روزنامه و آخرین تغییرات شرکت ،لیست اعضاءهیئت مدیره به همراه کپي مدارک تحصیلي آنان
4- داشتن تجربه و سوابق کاري مرتبط،توان مالي وحسن انجام کار حسب فرمهاي استعالم ارزیابي کیفي

)H.S.E( 5-احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهاي ارزیابي کیفي و توانمندي بهداشت ،ایمني و محیط زیست
6- ارائه صالحیت ایمني ازاداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعي استان مرکزي ازسوي شرکت برنده قبل ازانعقاد قراردادالزامي مي باشد.

آدرس سایت:
فرمهاي »استعالم کیفي« و« استعالم ارزیابي توانمندي HSE »و همچنین »نمونه قرارداد و شرح کار« در سایتهاي ذیل قابل برداشت  مي باشد.                 
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توضیح اینکه: »مناقصه گران ابتدا ارزیابي کیفي شده و پس از کسب حداقل امتیاز الزم در فرایند کیفي، در مراحل بعدي مناقصه شرکت مي نمایند.«

تاریخ انتشار نوبت اول:   روز شنبه مورخ 95/06/20 
روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه استان مرکزيتاریخ انتشار نوبت دوم:   روز چهارشنبه مورخ 95/06/24

آدرس :اراک-سه راهي شازند- جنب پاالیشگاه- شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه استان مرکزي تلفن تماس 
ستادوفاکس 94 و 33668868 – 086 کدپستي 41113 – 38671   ش مجوز: 13952530

آگهی مناقصه عمومی شماره 9۵/2
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

اداره کل پست استان کردستان

اداره کل پست استان کردستان در نظر دارد  خدمات نظافت ، 
باربری ساختمانهای ستادی و تابعه را مطابق با شرایط عمومی، 

طرح قرارداد، اسناد ارزیابی کیفی و مشخصات فنی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 
واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط  که موضوع اصلی فعالیت آن ها با موضوع 
با دردست  توانند  باشند می  از مراجع ذیربط می  دارای مجوز الزم  و  مناقصه مطابقت داشته 
داشتن معرفی نامه کتبی، فیش واریزی و رعایت شرایط و موارد ذیل با مراجعه به واحد حقوقی 
اداره کل پست استان کردستان واقع در سنندج – ابتدای خیابان کشاورز- طبقه سوم اسناد 

مناقصه را دریافت نمایند.
مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه : از تاریخ95/06/20 لغایت 95/06/31  می باشد.

مورخ  روز شنبه  اداری  وقت  پایان  لغایت  مورخه 95/06/27   از   : مناقصه  پاکات  ارائه  مهلت   
95/07/10 می باشد.

نحوه  خرید اسناد مناقصه :
1-3- مبلغ 000 300 ریال بابت خرید اسناد مناقصه به حساب شماره   2174774205001 نزد 

بانک ملی کد 5501  بنام خزانه رابط وجوه درآمدهای پستی واریز شود.
2-3- مبلغ 000 27  ریال بابت 9 درصد مالیات برارزش افزوده فروش مدارک به حساب شماره   
2174774225000 نزد بانک ملی شعبه مرکزی کد  5501 بنام اداره کل پست استان کردستان 

واریز شود.
سپرده شرکت در مناقصه :

سپرده شرکت در مناقصه به یکی از دو روش ذیل می باشد :
1-4- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 000 000 25 ریال از یکی از بانک ها یا موسسات مالی تحت 
نظارت بانک مرکزی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست استان کردستان  بابت 

شرکت در مناقصه عمومی شماره 2/95
نزد  به حساب شماره 2174774226009  ریال   25 000 مبلغ000  به  نقدی  واریزی  2-4- فیش 
بانک ملی کد 5501 بنام حساب  وجوه امانی اداره کل پست استان کردستان بابت شرکت در 

مناقصه عمومی شماره 2/95
زمان بازگشایی پاکات :

زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح  روزپنج شنبه مورخ 95/07/15 می باشد.
هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد.

مناقصه گزار در انتخاب مناسب ترین قیمت اختیار تام دارد.
آدرس به  مناقصات  اینترنتی  پایگاه  به  اطالع  کسب  جهت  توانند  می  متقاضیان   ضمنا 

 http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند. 
 روابط عمومی اداره کل پست استان کردستان
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آگهی احضار متهم
بودن  المکان  مجهول  علت  به  کیفری  دادرسي  آیین  قانون   1۷4 ماده  باستناد 
بدینوسیله به متهم حجت اله مرادی اعالم مي گردد که شکایت امین درویشی به 
اتهام سرقت مطرح نموده است و به کالسه ۹ب/۹4112۷ در شعبه نهم بازپرسی 
دادسرای ناحیه ۵ صادقیه تهران مطرح رسیدگی می باشد لذا مراتب طی یک نوبت 
در روزنامه منتشر تا متهم در مقام دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر به این 

شعبه مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
38۲04۱/ م الف    بازپرس شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5 تهران

آگهی احضار متهم
بودن  المکان  مجهول  علت  به  کیفری  دادرسي  آیین  قانون   1۷4 ماده  باستناد 
بدینوسیله به متهم محمد رضا اینالو اعالم مي گردد که شکایت رسول دباغزاده به 
اتهام مشارکت در سرقت فرش مطرح نموده است و به کالسه ۹ب/۹۵010۸ در 
شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ صادقیه تهران مطرح رسیدگی می باشد لذا 
مراتب طی یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم در مقام دفاع ظرف مهلت یکماه 
از تاریخ نشر به این شعبه مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد بود.
38۲04۲/ م الف    بازپرس شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5 تهران

آگهی احضار متهم
باستناد ماده 1۷4 قانون آیین دادرسي دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
فرزند  نیا  صادق  هادی  آقای  متهم  به  بدینوسیله  بودن  المکان  مجهول  علت  به 
منوچهر اعالم مي گردد که شاکی خانم آسیه خان محمدی علیه نامبرده به اتهام 
ترک انفاق شکایت و پرونده به کالسه 13ب/۹۵01۶۶ در شعبه سیزدهم بازپرسی 
دادسرای ناحیه ۵ صادقیه تهران مطرح رسیدگی می باشد لذا مراتب طی یک نوبت 
در روزنامه منتشر تا متهم در مقام دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر به این 

شعبه مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم مقتضي خواهد بود.
38۲037/ م الف    بازپرس شعبه سیزدهم دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5 تهران

آگهی احضار متهم
بودن  المکان  مجهول  علت  به  کیفری  دادرسي  آیین  قانون   1۷4 ماده  باستناد 
ابراهیم  آقای  که شکایت  اعالم مي گردد  مهربان  یگانه  خانم  متهم  به  بدینوسیله 
داودی کلشتری علیه نامبرده به اتهام سرقت از منزل شکایت و پرونده به کالسه 
تهران  صادقیه   ۵ ناحیه  دادسرای  بازپرسی  سیزدهم  شعبه  در  13ب/۹۵0204 
مطرح رسیدگی می باشد لذا مراتب طی یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم در 
مقام دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر به این شعبه مراجعه نماید. نتیجه عدم 

حضور اتخاذ تصمیم مقتضي خواهد بود.
38۲036/ م الف    بازپرس شعبه سیزدهم دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5 تهران

آگهی احضار متهم
باستناد ماده 1۷4 قانون آیین دادرسي دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
به علت مجهول المکان بودن بدینوسیله به متهم آقای مهراب رئوفی امین اعالم 
اتهام  به  نامبرده  علیه  اکبر  فرزند علی  مي گردد که شاکی رضوان صمدی کنزق 
بازپرسی  سیزدهم  شعبه  در  13ب/۹31۵1۶  کالسه  به  پرونده  و  شکایت  سرقت 
مراتب طی یک  لذا  باشد  می  تهران مطرح رسیدگی  ناحیه ۵ صادقیه  دادسرای 
نشر  تاریخ  از  یکماه  دفاع ظرف مهلت  مقام  تا متهم در  روزنامه منتشر  نوبت در 

به این شعبه مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم مقتضي خواهد بود.
38۲038/ م الف بازپرس شعبه سیزدهم دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5 تهران

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری سیستم پژو 40۵ مدل 13۸۹ رنگ سفید به شماره موتور 
124۸۹113000 به شماره شاسی MAAN 01 AC ۷ RA ۵2۶۹۷3  به شماره انتظامی 
34- ۸۹۶ ص 1۶ بنام عبداله نعمتی پیره که فرزند ماشااله شماره شناسنامه 13 تاریخ تولد 
۵1/01/24 محل صدور خرم آباد کدملی 40۷2241۹03 کدپستی ۶4۶1۶14۸1۹ تلفن 

:0۹12۵۷14122 – 0۹1۶۶۶1۶۸۹1 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
لرستان – شهرستان خرم آباد

خبرنگارزمان- مریم علی اکبرزاده: رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهر تهران ازرونمایی حدود دو هزار عنوان 
کتاب دردومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته 

)ایران فارما( خبر داد.
نمایشگاه  دومین  خبری  نشست  در  کاظمی   مهرشاد 
علوم  تاریخ  موزه  در  که  وابسته  و صنایع  دارو  المللی  بین 
پزشکی تهران با حضور جمعی از مسئوالن دارویی و پزشکی 
برگزار شد ضمن اشاره به مشورتهای انجام شده با اتحادیه 
ناشران و انجمن کتابهای دانشگاهی ،همچنین همفکری با 
مسووالن مربوطه گفت: در پی یک ماه بررسی به این نتیجه 
رسیدیم که از ناشران گرامی جهت حضور دراین نمایشگاه 

دعوت کنیم.
وی افزود: نخستین نمایشگاه کتب علوم دارویی ، پزشکی و 
دانشگاهی در مصالی امام خمینی )ره ( تهران به مساحت 
۵00 متر مربع با حضور 1۶ ناشر تخصصی برپا خواهد شد.

بیان  با  تهران  شهر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
اینکه آخرین کتاب های به روز شده و جامع علوم پزشکی 

 20 اظهارکرد:  شود  می  عرضه  نمایشگاه  این  در 
های  رشته  دانشجویان  برای  تخفیف  تا 2۵ درصد 

پزشکی و دارویی در نظر گرفته شده است.
به گفته وی تاریخ برگزاری این نمایشگاه همزمان با 

بازگشایی دانشگاه علوم پزشکی خواهد بود.
از  استفاده  با  امیدواریم  داد:  ادامه  مسوول  این 
تجربیات نمایشگاه امسال، سال آینده حضور ناشران 

خارجی را در عرصه نمایشگاه شاهد باشیم.
شامل  تخصصی  نشریه   1۹ فعالیت  از  درادامه  وی 
ماهنامه، هفته نامه و روزنامه و سایت های مرتبط 
در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در این نمایشگاه 
پزشکی  و دستاوردهای  کتاب  به  مربوط  غرفه   30

است.
)ایران  وابسته  المللی صنایع  بین  نمایشگاه  دومین 
با حضور ۹0 شرکت  فارما( 24 تا 2۶ شهریور ماه 
امام  بزرگ  مصلی  در  دنیا  کشور   30 از  دارویی 

خمینی )ره( برگزار خواهد شد.

 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر تهران خبر داد:

رونمایی دو هزار عنوان کتاب دردومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

اداره کل پست استان کردستان

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

اداره کل پست استان کردستان

 نوبت اول
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افزایش ۱4۰ میلیون متر مکعب به ظرفیت 
تولید گاز کشور

روند  از  بازدید  درجریان  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
1۷و1۸  و  22،23و24  و   13 فازهاي  دریایي  سکوهاي  ساخت 
سکوهاي  اندازي  باراه  گفت:  بوشهر  یارد  در   )14 فاز  )عودتی 
متر  میلیون   140 معادل  ۵فاز،  بخش،  این  در  ساخت  درحال 

مکعب به ظرفیت تولیدگاز کشور افزوده خواهد شد.
نفت  شرکت  عمومي  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  مشترک  نشست  از  پس  شعبانپور  اکبر  علي  پارس،  گاز  و 
شرکت پیمانکار سازنده سکوهاي این فازها، اظهار داشت: طبق 
گزارش پیمانکار مربوطه، عمده مسایل پیش روي یارد صدرا در 
بوشهر برداشته شده و شرایط برای تزریق مالي جهت دریافت و 

آزادسازي تجهیزات فراهم شده است.
شعبانپور با بیان اینکه بخشي از کاالهاي مورد نیاز این فازها به 
گمرک رسیده، یا در کارخانجات سازندگان آماده حمل و ارسال 
بوده و بخشی هم درمرحله ساخت و مقدار کمی هم در مرحله 
سفارش گذاري هست افزود: طبق تصمیمات و برنامه ریزي هاي 
نیاز جهت ترخیص و  ارزی مورد  صورت گرفته، مبالغ ریالي و 
حمل از کارخانجات سازندگان کاال به گمرکات، در حال پرداخت 
است و روند آزاد سازي کاال و تجهیزات بزودی آغاز خواهد شد.

وي با اشاره به رویکرد ایمني محور کارفرما و پیمانکاران طرح 
در حوزه ساخت، نصب و راه اندازي سکوها و همچنین پاالیشگاه 
هاي خشکي طرح هاي درحال توسعه گفت: تالش شده است 
تا این رویکرد با جدیت درفازهاي 13 و22 تا24 واقع در پارس 

دو نیز پیگیري شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس برنامه ریزي براي توسعه متوازن 
و همگون بخش فراساحل و پاالیشگاه هاي خشکي این طرح ها 
را بسیار مهم دانست و گفت: هم اکنون فرایندهاي توسعه در هر 
 دو بخش ذکر شده، در حال انجام است تا زنجیره تولید در این 

بخش ها مطابق برنامه تعیین شده تکمیل شود.

ترکیه در حال مذاکره برای 
کسب دومین قرارداد ساخت نیروگاه 

در ایران
ترکیه  انرژی  زورلو  برق  کننده  تولید  شرکت 
احتماال نیروگاه های برقی گاز سوزی را در ایران 
احداث خواهد کرد. مقامات شرکت زورلو در حال 
مذاکره در این خصوص با مقامات ایرانی هستند.
به گزارش  بلومبرگ، شرکت تولید کننده برق 
برقی  های  نیروگاه  احتماال  ترکیه  انرژی  زورلو 
گاز سوزی را در ایران احداث خواهد کرد. ایران 
قصد دارد پس از سال ها تحریم، سرمایه گذاری 

خارجی از همسایه غربی اش جذب نماید.
زورلو  شرکت  اجرایی  مدیر  یونگول،  عمر 
الکتریک  انرژی  زورلو  مالک شرکت  هولدینگ، 
با  مذاکره  حال  در  شرکت  این  گفت،  ترکیه 
احتماال  و  است  پروژه  این  برای  ایران  مقامات 

امسال برنامه ای مشخص اعالم خواهد شد.
ترکیه،  در  که  انرژی  زورلو  یونگول،  گفته  به 
پاکستان و سرزمین های اشغالی، از انرژی بادی 
مگاوات  ژئوترمال مجموعا ۹۶۶  و  آبی، گازی   ،
گذاری  دارد سرمایه  قصد  کند،  تولید می  برق 
انجام دهد. ظرفیت کل  ایران  در  توجهی  قابل 
این نیروگاه ها احتماال مشابه طرح های شرکت 
یونیت اینترنشنال، متعلق به سرمایه گذار ترک، 
نیروگاه  بود که قصد دارد  اونال آیسال، خواهد 
ایران  در  میلیارد دالری  با هزینه 4,2  را  هایی 

احداث نماید.

قیمت جهانی نفت به 49 دالر 
و ۵۱ سنت رسید

قیمت نفت که اوایل دیروز به دلیل کاهش قابل 
از 4  توجه حجم ذخایر نفت خام آمریکا بیش 
درصد افزایش یافته بود، با به راه افتادن موجی از 

برداشت سودها، کاهش یافت.
قیمت نفت برنت و نفت خام آمریکا هفته گذشته 
ثبت  و در مسیر  یافت  افزایش  حدود ۶ درصد 
بیشترین افزایش هفتگی در طی 3 هفته اخیر 
قرار گرفت. این افزایش قیمت ها پس از آن رخ 
داده که عربستان و روسیه توافق کرده اند تا برای 

تثبیت بازار نفت با یکدیگر همکاری کنند.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
برای تحویل در ماه نوامبر با 4۸ سنت کاهش 
به 4۹ دالر و ۵1 سنت رسید. قیمت نفت برنت 
دیروز برای اولین بار در 2 هفته اخیر به باالی ۵0 
دالر رسید. قیمت نفت برنت در پایان معامالت 
روز پنجشنبه رشدی 2,01 دالری، معادل 4,2 

درصدی را تجربه کرد.
قیمت نفت خام آمریکا برای تحویل در ماه اکتبر 
نیز با 41 سنت کاهش به 4۷ دالر و21 سنت 

رسید.

کوتاه از پارس جنوبی نفت در جهان

آگهی مفقودی
سند کمپانی وانت نیسان 2400 مدل 13۸4 به شماره انتظامی ایران ۷2-4۶3ه34 
و به شماره موتور 2۹0۶۹۷ و شماره شاسی D۸۵۸۶۶ به نام علی اصغر قلی پور 

نوذری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

رونوشت آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده ۹۵04۸4 ک 2

مرجع رسیدگی شعبه 101 دادگاه کیفری دو سامان
شاکی: اداره منابع طبیعی شهرستان سامان 

متهمان: 1-مرتضی جمالی فرزند براتعلی 2- حسین جزینی فرزند رمضان
اتهام:چرای غیر مجاز دام در مراتع ملی قبل از موعد مقرر قانونی 

وقت رسیدگی :۹۵/۸/4 ساعت 11 صبح
شاکی اداره منابع طبیعی شهرستان سامان 

2-مرتضی  رمضان  فرزند  جزینی  حسین   -1 علیه  شکایتی   ۹4/2/13 تاریخ  در 
جمالی فرزند براتعلی مبنی بر چرای غیر مجاز دام در مراتع ملی قبل از موعد مقرر 
قانونی تقدیم این دادگاه نموده که به شعبه 101 دادگاه کیفری دو سامان ارجاع 
وبه کالسه –ثبت و وقت رسیدگی برای مورخ ۹۵/۸/4 )چهارم آبان ماه سال نود و 
پنج(ساعت 11 )یازده(صبح  تعیین شده است . باعنایت به اینکه آدرس دقیقی از 
متهم در دسترس نیست و به دلیل عدم دسترسی به آنان مراتب در اجرای ماده 
11۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری برای یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی میگردد تا متهم مذکور ضمن 
مراجعه به این دادگاه ،آدرس دقیق محل سکونت خود را اعالم و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در جلسه دادگاه حاضر شوند .در غیر این 

صورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو شهرستان سامان- شیرازی

آگهی اصالحی
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  اصالحی موضوع  آگهی 
و  اسناد  و  ثبت  اداره  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 

امالک نوشهر 
شماره  اصالحی  رای  برابر  ۹۵01۷3۸م/الف  شماره  آگهی  پیرو 
13۹۵۶031000۷00۵۹43مورخه ۹۵/4/2۹تحت کالسه پرونده ۹2/11۸۵ هیات 
موضوع قانون –تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی نوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه 
کیا به شناسنامه شماره 1۸4۹ کد ملی 004۷۶2۵۶00 صادره تهران فرزند اسداله 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 21۸/3۶ متر مربع پالک 
30 اصلی واقع در مرتع عزیز آباد بهشش ۵ قشالقی حوزه ثبت ملک نوشهر محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراضی 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 مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شدم. 

الف ۹۵0۶3۵۷
تاریخ انتشار ۹۵/۶/20

رییس ثبت اسناد و امالك نوشهر فرامرز کلبادی نژاد 

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: 13۹۵0401۵0۹۷0001۵۸/1

بدینوسیله به 1- آقای روح اهلل سرواندام فرزند یاسین به شماره ملی 4۵2۹۷4۵۹۸۸ 
و 2- آقای علی محمد فتاح خان فرزند درویشعلی به شماره ملی 4۵001۷۵۸14 
و ضامنین پرونده اجرایی کالسه  13۹۵0401۵0۹۷0001۵۸/1که برابر گزارش 
مامور ابالغ اداره پست آدرس شما جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسائی واقع 
نگردیده ابالغ می گردد که برابر قرارداد شماره 4۵۹ مورخ ۸۹/0۷/2۸ بین شما 
و پست بانک استان ایالم مبلغ 4۸2/4۹3/۶۶0 ریال بدهکار می باشید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد. لذا طبق ماده 1۸ آیین 
نامه اجرا از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ اجرایی محسوب می گردد فقط 
یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدیهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی ایالم – جلیلیان

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای ساالر گت بابائی سرخکالئی دارای شماره شناسنامه ۹۷3   به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا   این  1/۹۵/14۵4شاز   کالسه  به 
بشناسنامه  سرخکالئی       بابایی  گت  کمیل  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
۵-20۸0341۸۵ در تاریخ ۹۵/۵/31اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
متقاضی پدر متوفی 

کوثر گت بابائی سرخکالئی فرزند کمیل ش ش 20۸1۷۹۶۵۹۷ صادره از ساری 
دختر متوفی 

ام البنین چماتی جوجاده فرزند زین اهلل ش ش 21۵0210231 صادره از ساری 
همسر متوفی 

خورشید چمانی جوجاده فرزند اسداهلل ش ش ۹۶ صادره از قائم شهر مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول دفتر حوزه  اول    شورای حل اختالف ساری 

ابالغ نامه

 نوبت اول  -خوانده
خواهان /نماینده خواهان  تقی خواجوند فرد -استان مازندران-۵ کیلومتری رویان 

-تلفن 0۹11۹0۵۶4۷۷ 
خوانده /نماینده خوانده  شهرک صالح سی سنگان - استان مازندران -شهرستان 
پاسگاه سی سنگان -شهرک صالح سی سنگان  _روبروی  الدینکال  نوشهر-صالح 

-تلفن 
خواسته دعوا/حقوق معوقه /عیدی وپاداش 

زمان جلسه روز 24  ماه 0۷  سال 13۹۵  ساعت 0۹:00 
مکان جلسه شعبه:تشخیص

 هیات تشخیص اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر 
تعاون  -اداره  طالقانی  اله  آیت  خیابان  -نبش  رازی  -خیابان  نوشهر  نشانی  به 

،کارورفاه اجتماعی نوشهر 
غالمرضا مافی  رئیس اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان نوشهر

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای رمضانعلی صادق نیا بابلی فرزند عباسعلی    به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  13/۶۸4/۹۵این 
داده که شادروان عباسعلی صادق نیا بابلی فرزند محمد حسین      بشناسنامه 
دائمیخود    ۹۵/4/۷اقامتگاه  تاریخ  در  بابل    از  2234۶-20۶0222۶1۸صادره 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
حسن صادق نیا بابل فرزند عباسعلی به ش ش ۵۹2صادره از بابل متولد 1324پسر 

متوفی 
جمشید صادق نیا بابل فرزند عباسعلی به ش ش3۹صادره از بابل متولد 1332پسر 

متوفی 
متولد  بابل  از  ش۶1صادره  ش  به  عباسعلی  فرزند  بابل  نیا  صادق  رمضانعلی 

133۵پسر متوفی 
ناصر صادق نیا بابل فرزند عباسعلی به ش ش۹33صادره از بابل متولد 1344پسر 

متوفی  
بابل متولد 1330  از  به ش ش312صادره  فرزند عباسعلی  بابل  نیا  مهین صادق 

دختر متوفی 
مهین صادق نیا بابل فرزند عباسعلی به ش ش10۵1صادره از بابل متولد 1333 

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

شد 
قاضی شعبه ۱3   شورای حل اختالف بابل 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقا/خانم بدری محمدی دارای شناسنامه شماره 1۶3 بشرح دادخواست به کالسه 
301/۹۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عزیز محمدی  بشناسنامه 10۷ در تاریخ 1344/۸/1۸ اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
بدری محمدی : ش ش 1۶3 دختر متوفی 
عباس محمدی : ش ش 1۶4 پسر متوفی 
براخاص محمدی : ش ش 3 پسر متوفی 

اسفندیار محمدی :ش ش 2۸۹ پسر متوفی 
خاور محمدی : ش ش 2 دختر متوفی 

مینا محمدی :ش ش 1۹۵ دختر متوفی 
بسته خانم لطفی درویتی : ش ش 11 همسر متوفی 

ایاز محمدی :ش ش 2۸۸ پسر متوفی 
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیاتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهر ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شورای حل اختالف کرندغرب

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵0۹۹۸۸4۶03003۵۸ شعبه 1 دادگاه عمومی- حقوقی شهرستان 

جوانرود تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹۷۸4۶0300۶1۷
خواهان: خانم ماریه رستمی فرزند محمد به نشانی کرمانشاه جوانرود بلوار فبسطین 

منزل عبدالباسط قنبری همراه 0۹1۸۸۷00۸2۸ تلفن 4۶22۸۶۶3
خوانده: آقای امید عبدی فرزند اسداله به نشانی مجهول المکان

خواسته: مطالبه مهریه
رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ماریه رستمی فرزند محمد بطرفیت آقای امید عبدی 
فرزند اسداله بخواسته مطالبه مهریه با تعداد هفتاد قطعه سکه تمام بهار آزادی و 
طالجات با مبلغ هفتاد میلیون ریال مستند به سند نکاحیه پیوست با شماره ترتیب 
۷۷34 ثبت دفتر ازدواج شماره ۹3 حوزه ثبتی روانسر دادگاه با عنایت به اوراق 
پرونده مالحظه می گردد در متن سند نکاحیه استنادی صرفاً تعداد هفتاد سکه بهار 
آزادی مهریه بر ذمه زوج مشغول بوده باقیمانده آن یعنی طالجات را نقداً تحویل 
داده است لذا با توجه به تنها دلیل استنادی خواهان یعنی سند نکاحیه خواسته 
خواهان را نسبت به مطالبه مهریه با تعداد هفتاد سکه تمام بهار آزادی وارد است 
و مستنداً به ماده 10۸2 قانون مدنی و مواد: ۵1۵ و ۵1۹ از قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مهریه با تعداد هفتاد قطعه سکه تمام بهار آزادی بعنوان اصل خواسته و پرداخت 
3۶00000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت 
به مازاد خواسته با توجه به فقدان ادله الزم نمی تواند وارد باشد و مستند به ماده 
1۹۷ قانون اخیرالذکر حکم به رد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه طالجات صادر 
و اعالم می گردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و با انتضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان جوانرود- خسروآبادی

اگهی دعوت
بدینوسیله به اطالع اعضاء شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان کرند غرب میرساند . 
چون جلسه نوبت اول به علت عدم حضور اعضاء به حد نصاب الزم نرسید.لذا جلسه 
ازظهر  بعد  ر  اس ساعت 1۶  روز شنبه  این شرکت در مورخه ۹۵/۷/3  نوبت دوم 
اعضاء  از  لذا  برگزار میگردد.  واقع در میدان مدرس  بازنشستگان  در محل کانون 
درخواست می شود در موعد مقرر حضور بهمرسانند . اعضای که حضور آنها در 

جلسه میسر نمی باشد میتوانند به دیگر اعضاء وکالت کتبی بسپارند. 
دستور کار جلسه 

گزارش عملکرد یک ساله هیات مدیره  
تصویب بیالن و صورتهای مالی سال ۹4

تصویب بودجه پیشنهادی در سال ۹۵
انتخاب هیات مدیره و بازرس 

افزایش سرمایه
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۵/۶/1۸ 

مدیر عامل فرخ خسرو انجم

آگهی ابالغ 
دادخواست و دعوت بررسیدگی 

اقای مهدی نوروزی همدانی فرزند قاسم دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بطرفیت 
تعاونی کانی های معدنی نکا سیلیس ) شرکت ( سید حسین علی واعظ موسوی 
فرزند سید محمد و غیره تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه ۹40۸۹0 عمومی 
حقوقی ثبت شده چون دو نفر از خواندگان  بنام های 1 تعاونی کانی های معدنی 
نکا سیلیس ) شرکت ( 2 سید حسین علی واعظ موسوی فرزند سید محمد مجهول 
المکان می با شد حسب دستور دادگاه طبق ماده ۷3 قانون ایین دادرسی مدنی 
مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج و آگهی میشود 
که خوانده با مراجعه به دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهر نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در روز سه شنبه مورخه ۹۵/۸/1۸ ساعت ۸:30 در 
شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهر حضور بهم رساند واال دادگاه رسیدگی و 

اقدام قانونی معمول خواهد داشت .  م. الف ۹۵0433   
باطبی  مدیردفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر 

درخواست گواهی حصر وراثت 
به  درخواست  شرح  به   1۸ شماره  شناسنامه  دارای  قادیکالئی  احمدی  ناز  خانم 
کالسه 1/۹۵/1410 ش از این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که شادروان ولی فالح قادیکالئی به شماره شناسنامه 3 در تاریخ 
از  عبارتند  وی  الفوت  حین  وراث  نموده  فوت  خود  دائمی  اقامتگاه  در   ۹1/۷/۵

عبارتست از:
1- متقاضی  همسر متوفی

2- علی فالح قادیکالئی فرزند ولی ش ش 2 صادره از ساری پسر متوفی
3-  حسن فالح قادیکالئی فرزند ولی ش ش 11 صادره از ساری – چهاردانگه 

پسر متوفی
4- حسین فالح قادیکالئی فرزند ولی ش ش 101 صادره از ساری پسر متوفی
۵- رمضان فالح قادیکالئی فرزند ولی ش ش ۵۹1 صادره از ساری پسر متوفی

۶- حمیده فالح قادیکالئی فرزند ولی ش ش ۵2۷ صادره از ساری – چهاردانگه 
دختر متوفی

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
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.
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری – رضی

آگهی احضار متهم
سمیرا  شکایت  حسب  دادیاری  این   ۹۵0۹۹۸۸4۶۵400323 کالسه  پرونده  در 
محمدی فرزند مظفر علیه آقای سعدی ویسمرادی فرزند کریم به اتهام ترک انفاق 
می باشد. نظر به اینکه متهم فوق مجهو المکان می باشد بدین وسیله به تجویز ماده 
1۷4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده 
ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی و دفاع از 
اتهام انتسابی در این دادیاری حاضر شود؛ در غیر این صورت طبق مقررات قانونی 

اتخاذ تصمیم خواهد شد.
صفرخانی دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جوانرود

حصر وراثت
پوران کیانی دارای شماره شناسنامه ۵1۷ فرزند صفدر متولد 13۶3 صادره ازاسالم 
آباد بشرح دادخواست و به کالسه ۹۵/ب/۷42 ازاین شورا درخواست حصر وراثت 
به شماره  بابا  فرزند  محمدیار  شادروان سکینه  که  داده  توضیح  و چنین  نموده  
شناسنامه ۵12 در تاریخ ۹۵/4/2۹ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
معصومه کیانی فرزند  صفدر به شماره شناسنامه ۷۹۸ دختر متوفی 

فرخنده کیانی فرزند صفدر به شماره شناسنامه ۵ نسبت دختر متوفی 
پوران کیانی  فرزند صفدر به شماره شناسنامه ۵1۷ نسبت دختر متوفی 
4-  امیرکیانی فرزند صفدر به شماره شناسنامه 341۸نسبت پسر متوفی 

۵- زینب کیانی فرزند صفدر به شماره شناسنامه 10032 نسبت دختر متوفی
۶- صفدر کیانی فرزند صفر  به شماره شناسنامه 4۸4 نسبت همسر متوفی

اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حثر وراثت صادر خواهد شد.م/

الف 1121
حوزه مرکزی شورای حل اختالف شهرجدید پرند

حسن باقریان با اعالم این خبر که یک شرکت 
لهستانی پیشنهاد جدیدی برای پیگرانی خطوط 
لوله نفتی به ایران ارائه کرده است از سوآپ نفت 
ایران از کشورهای حاشیه خزر تا آینده نزدیک 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار زمان، مدیر شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت تهران در نشست خبری با 
دوره  به  ورود  با  اینکه  بیان  با  رسانه،  اصحاب 
به  پیشنهادی  لهستانی  شرکت  یک  پسابرجام، 
منظور انجام عملیات پیگرانی هوشمند خطوط 
لوله نفتی و فرآورده های نفتی ارائه کرده است، 
شده  حاضر  حتی  لهستانی  شرکت  این  گفت: 
پیگرانی  عملیات  کیلومتر   1۸ تا   1۷ حدودی 
هوشمند را به صورت رایگان و صرفا به منظور ارائه 

کیفیت خدمات فنی و عملیاتی خود انجام دهد.
سرگیری  از  دستور  صدور  به  اشاره  ضمن  وی 
سوآپ نفت خام ایران از کشورهای حاشیه دریای 
خزر بیان کرد: هم اکنون خطوط لوله، تاسیسات و 
مخازن ذخیره سازی به منظور از سرگیری سوآپ 
روزانه 120 هزار بشکه نفت خام آماده بهره برداری 

هستند.
مدیر خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران با اشاره 
به این که دستور توقف سوآپ نفت خام به ایران 
سال ۹1 داده شده است، گفت: شرکت خطوط 
با  اخیر  ماه های  در  ایران  نفت  مخابرات  و  لوله 
تالش های انجام شده، مراحل اجرایی سوآپ نفت 
خام را طی کرده است و هم اکنون این شرکت 
قزاقستان،  کشور  سه  خام  نفت  دارد  آمادگی 
آذربایجان و ترکمنستان را به 2 پاالیشگاه ایران 

برساند.
حسن باقریان ظرفیت سوآپ روزانه خط لوله نفت 
پایانه نفتی نکا به ری را ۵00 هزار بشکه نفت خام 
اعالم کرد و افزود: هم اکنون با تغییراتی که در 
پاالیشگاه نفت تهران انجام گرفته، صرفا در این 
پاالیشگاه امکان پاالیش و فرآورش روزانه تا سقف 

2۵0 هزار بشکه نفت سوآپ وجود دارد.
تهران  منطقه  نفت  مخابرات  لوله  شرکت  مدیر 
از امکان انتقال نفت خام برای صادرات به دیگر 
در  تاسیساتی  ایجاد  با  ایران  شمال  به  کشورها 
منطقه تهران و مسیر خط لوله برای سوآپ خبر 
از  تا کنون  نفت که  اذعان داشت: سوآپ  و  داد 
طریق خط لوله نکاء - ری بصورت ورودی انجام 
می شد، با انجام تغییرات و ایجاد تاسیسات جدید 

قابلیت صادرات پیدا کرده است.
باقریان با بیان این که این روند معکوس با تالشهای 
اخیر کارکنان شرکت به ثمر رسیده است، افزود: 
این اقدام به منظور کمک به افزایش صادارت نفت 

خام کشور انجام شده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از سرگیری 
سوآپ نفت منجر به کاهش قابل توجه مصرف 
لوله  خطوط  شبکه  سطح  در  انرژی  و  سوخت 

در حال  داشت:  اظهار  نفتی کشور خواهد شد، 
از جنوب  نفت خام  انتقال  و  پمپاژ  برای  حاضر 
به پاالیشگاه های نفت تهران و تبریز باید به طور 
فعالیت  نفت  انتقال  مرکز  ایستگاه  همزمان 14 
کنند که فعالیت این تعداد ایستگاه مستلزم مصرف 

قابل توجه سوخت و انرژی است.
نفت  سوآپ  که  صورتی  در  اینکه  بیان  با  وی 
راه اندازی شود، تنها با فعالیت سه ایستگاه و مرکز 
انتقال نفت امکان ارسال نفت از شمال کشور به 
پاالیشگاه در تبریز و تهران فراهم می شود، تاکید 
کرد: به عبارت دیگر به جای فعالیت همزمان 14 
ایستگاه، نفت مورد نیاز این دو پاالیشگاه توسط 

سه ایستگاه تامین می شود.
باقریان همچنین با اشاره به ساخت سه خط لوله 
جدید برای انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی 
ساخت  هم اکنون  کرد:  تبیین  کشور،  شمال  به 
سه خط لوله سبزآب به ری، آبادان به ری، نائین، 
کاشان و ری آغاز شده که پیش بینی می شود با 
احداث این خطوط جدید پایداری شبکه انتقال 
کشور  نفتی  فرآورده های  و  نفت  لوله  خطوط 

افزایش یابد.
این مسئول نفتی همچنین با بیان اینکه هم اکنون 
حدود 2 هزار کیلومتر خط لوله ۸ تا 30 اینچی 
در سطح  نفتی  فرآورده های  و  خام  نفت  انتقال 
سال  کرد:  تصریح  دارد،  وجود  تهران  منطقه 
 12۷ معادل  لیتر  میلیارد   20 حدود  گذشته 
میلیون بشکه نفت خام در سطح منطقه تهران 
حدود 2۸  همچنین  و  شد  پاالیشگاه ها  تحویل 
میلیارد لیتر فرآورده نفتی در سطح این منطقه 

عرضه و منتقل شده است.
به  نفتی  لوله  خط  دو  ساخت  به  اشاره  با  وی 
با  کرد:  تاکید  )ره(  امام  و  مهرآباد  فرودگاه های 
ساخت این دو خط لوله و ایجاد تاسیسات جدید، 
ظرفیت سوخت رسانی به هواپیماها افزایش یافته، 
ضمن آنکه با احداث خطوط لوله، ضمن افزایش 
پایداری، انتقال فرآورده های نفتی به فرودگاه های 
کشور از تردد روزانه بالغ بر ۶0 نفتکش جاده پیما 

جلوگیری می شود.
وی اضافه کرد: سوخت مایع نیروگاه های گیالن، 
منتظر قائم، باقرشهر، شهید رجایی قزوین و دماوند 
توسط خطوط لوله منطقه تهران تامین می شود 
که البته با توجه به توسعه گازرسانی، از میزان 
مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها کاسته شده 

است.
باقریان با اشاره به انتقال روزانه 120 هزار بشکه 
تهران  به  نفت شازند  پاالیشگاه  از  یورو4  بنزین 
خاطرنشان کرد: همچنین به طور متوسط روزانه 
از   4 یورو  گازوئیل  بشکه  هزار   ۷0 تا   4۵ بین 

پاالیشگاه شازند به تهران منتقل می شود.
تهران  منطقه  نفت  مخابرات  لوله  شرکت  مدیر 
با اشاره به برنامه های در دست اجرا در منطقه 

تهران، افزود: قرار است سه خط لوله جدید انتقال 
تهران  منطقه  به  کشور  مرکز  و  جنوب  از  نفت 
احداث شود که شامل خط لوله سبزآب به ری، 

آبادان به ری و نائین به کاشان و ری است.
وی درباره انتقال بنزین یورو 4 نیز گفت: هم اکنون 
روزانه معادل 120 هزار بشکه بنزین یورو4 و 4۵ تا 
۷0 هزار بشکه گازوئیل یورو 4 از پاالیشگاه شازند 

به تهران انتقال داده می شود.
نفت  انتقال  لوله  امنیت خطوط  افزایش  به  وی 
برای  همکاری  قرارداد  یک  گفت:  و  کرد  اشاره 
افزایش ایمنی خطوط لوله نفت تهران با سازمان 
آن،  اساس  بر  که  است  شده  امضا  جغرافیایی 
وضعیت فرونشست زمین های اطراف خطوط لوله 

منطقه تهران، بررسی می شود.
باقریان با بیان این که وضعیت فرونشست زمین در 
برخی مناطق شهری مناسب نیست، افزود: عالوه 
بر فرونشست های طبیعی، گسل ها نیز خطوط 
لوله را تهدید می کنند، اما تدابیری برای افزایش 

امنیت خطوط لوله انتقال نفت اتخاذ شده است.
این  عملیاتی  معاون  پور  احمدی  علی  مهندس 
منطقه در ادامه نشست، ضمن توضیح این مطلب 
که بنزین یورو 4 از شازند به تهران منتقل و در 
سطح شهر تهران و استان البرز استفاده می شود، 
که حجم روزانه آن 120 هزار بشکه متغیر می 
باشد، افزود: سال گذشته ۵۷2 میلیون مترمکعب 
سوخت هواپیما به فرودگاه امام)ره( تحویل داده 
نفتکش  تریلی  روزانه ۶0  تردد  معادل  که  شده 

است.
از  رسانه  اصحاب  خبری،  نشست  ادامه  در 
مرکز انتقال نفت خام ری و مرکز انتقال نفت و 

فشارشکن مغانک بازدید کردند.
در  پور  احمدی  علی  مهندس  بازدید  این  در 
این  گفت:  ری  خام  نفت  انتقال  مرکز  خصوص 
مرکز داراي پایانه خطوط لوله 24 اینچ اصفهان 
- ري ، 2۶ اینچ اهواز- ري و 30 اینچ نکاء- ري و 
همچنین یک رشته خط لوله 20 اینچ در امتداد 
خط لوله 24 اینچ به طرف واحد رسید و ارسال 
توسط  شده  حمل  هاي  فرآورده  انتقال  جهت 
خطوط لوله نفت خام و همچنین شامل خط لوله 

1۶ اینچ ري-تبریز مي باشد.
با  ری  اصفهان-  اینچ   24 لوله  خط  افزود:  وی 

ظرفیت 24۵ هزار بشکه در روز بخشي از نفت 
از  تبریز  و  تهران  پاالیشگاههاي  نیاز  مورد  خام 
طریق اصفهان و توسط این خط به پایانه نفت خام 
ري وارد مي شود. در موارد ضروري فرآورده هاي 
بنزین، نفت گاز و نفت سفید از خـط لوله 24 
اینچ اصفـهان- ري دریافت و از طریق یک رشتـه 
خط لوله 20 اینچ به مخازن رسیـد و ارسال انتقال 

داده مي شود.
معاون عملیاتی در ادامه به معرفی مرکز انتقال 
نفت و فشارشکن مغانک پرداخت و یادآورد شد: 
در این مرکز که فاصله آن از مرکز انتقال نفت 
قبلي)اوریم( ۸۸ کیلومتر و تا مرکز انتقال نفت 
بعدي)ري( ۹۸ کیلومتر است، یک رشته خط لوله 
به قطر 32 اینچ وارد این تأسیسات و با قطر 30 

اینچ خارج مي گردد.
احمدی پور تصریح کرد: این خط از نکا با قطر 32 
اینچ شروع مي شود با ظرفیت انتقال۵00 هزار 
بشکه در روز، پس از عبور مراکـز انتقال نفـت 
ساري، گل پل و اوریم به مغانـک مي رسـد و 
سـپس نفـت خام را از طریـق خط لولـه به قطر 

30 اینچ به پایانه نفـت خام ري انتقال مي دهد.
وی با بیان اینکه با اتصال این تأسیسات توسط 
خط انشعابي به خط 1۶ اینچ ري -ساري )خط 
فرآورده( امکان بهره برداري از این مرکز با قابلیت 
هاي منحصر به فرد هم از حیث فشارشکن بودن و 
هم چنین مرکز انتقال با وجود دو دستگاه توربین، 
امکان  تعادلي و همچنین  وجود مخازن ذخیره 
گفت:  دارد  وجود  خط  از  دوسویه  برداري  بهره 
این مرکز در آینده به یکي از مراکز مهم در مسیر 
سوآپ نفت خام که به زودی راه اندازی خواهد 
شد تبدیل و مي تواند نقش بسزایي را در راستاي 

اهداف اقتصاد مقاومتي ایفا کند.
بر اساس این گزارش، منطقه تهران یکی از مناطق 
12 گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
است. مرکز این منطقه در جنوب تهران و در شرق 
پاالیشگاه تهران در زمینی به مساحت ۵00۶12 
مترمربع و ارتفاع 10204 متری از سطح دریا قرار 
دارد. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
تهران یکی از گسترده ترین و مهمترین مناطقی 
است که سوخت رسانی به استان های تهران، البرز، 

قزوین، گیالن، قم و مازندران را برعهده دارد.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تهران:

سوآپ نفت تا آینده نزدیک از سر گرفته می شود
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صادرات دام زنده متوقف شد  
در حالی که چند روز بیشتر تا عید قربان باقی  نمانده، رئیس مجمع 
صادرکنندگان دام زنده از توقف صادرات دام تا دهم مهرماه امسال 
راس گوسفند صادر  و گفت: طی سال جاری ۵۸0 هزار  داد  خبر 
شده است.منصور پوریان اظهار کرد: امسال حدود ۵۸0 هزار راس 
دام زنده )گوسفند(  به عمان صادر شده است و البته از این کشور 
به قطر، کویت و دیگر کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس صادر 
می شود. چرا که پس از اختالف ایران با عربستان، دام زنده ایرانی 
تنها به عمان صادر می شود و از آن جا به نام این کشور مجددا به 
کشورهای دیگر صادر خواهد شد. رئیس مجمع صادرکنندگان دام 
زنده با بیان اینکه هر راس گوسفند صادراتی بین 4۵ تا ۵۵ کیلوگرم 
اما  می شد،  انجام  عراق  به  گوساله  صادرات  گفت:  ایسنا  به  است، 
امسال به دلیل باالتر بودن قیمت گوساله ایرانی نسبت به برزیلی 
صادرات این محصول نیز به عراق متوقف و تنها در سال جاری 100 

راس گوساله به این کشور صادر شد.
 

بازار سرمایه
افت 42۵ واحدی شاخص کل بورس در ۵ روز کاری

بهادار تهران در طی هفته گذشته 24۵  اوراق  شاخص کل بورس 
واحد افت کرد، در این مدت سهام آزاد شناور نیز۵04 واحد کاهش 
یافت.شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادارتهران در 
ابتدای هفته گذشته در تراز ۷۷هزار و 1۶۸ واحدی قرار داشت، اما 
بازار در چهارشنبه 1۷ شهریور 13۹۵ عدد ۷۶ هزار و  نماگر  این 
۷42 واحد را نمایش داد. بنابراین در این پنج روز کاری بازار سرمایه 
از 42۵ واحد معادل 0.۶  بازار سرمایه شاهد بیش  ایران، دماسنج 
تراز  از  این مدت  درصد، افت بود.همچنین شاخص آزاد شناور در 
۸۵ هزار و ۸۹۹ واحدی تا عدد ۸۵هزار و 3۹4 واحدی پایین رفت 
و بیش از ۵04 واحد افت را تجربه کرد. شاخص بازار اول نیز که در 
10 شهریور در کانال ۵4 هزار و 2۶3 واحدی قرار داشت تا رقم ۵3 
هزار و ۹32 واحدی کاهش یافت و 331 واحد افت را به ثبت رساند.

 
 کار و اشتغال

ایجاد 2۰۰ هزار شغل پایدار در سه سال گذشته
هزار   23 از  بیش  پرداخت  از  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل 
دولت  سال  سه  در  اشتغال  قرض  الحسنه  تسهیالت  ریال  میلیارد 
یازدهم خبر داد و گفت: این تسهیالت زمینه ایجاد اشتغال پایدار 
برای بیش از 200 هزار نفر را فراهم کرده است.اصغر نوراله زاده به 
ایسنا گفت : تسهیالت 23 هزار میلیارد ریالی صندوق به 14۶ هزار 
متقاضی کسب و کار و در بخش های صنعتی، کشاورزی و خدمات 
تالش  امید  کارآفرینی  صندوق  داد:  ادامه  است.وی  شده  پرداخت 
کرده تسهیالت خود را به صورت منسجم و با هدف ایجاد اشتغال 
پایدار در اختیار صاحبان کسب و کارهای خانگی و خرد و کوچک 
قرار بدهد و بر همین اساس پس از روی کار آمدن دولت یازدهم با 
تغییر روش پرداخت تسهیالت و همکاری با نهادهای تخصصی در 
شناسایی خوشه ها و برندها، حمایت از ایجاد کسب و کارهای مولد 
و پایدار در بنگاههای خرد و کوچک را در دستور کار قرار داده است.

 
 صنعت

اشباع بازار از کاشی  و سرامیک  
با وجود صادرات محور بودن صنعت کاشی و سرامیک، اوضاع فعلی 
نشان می دهد که این صنعت معدنی در یک دوره رکود قرار دارد 
و دبیر انجمن کاشی و سرامیک ایران می گوید توسعه بیش از حد، 
است. کرده  اشباع  را  و سیمان  سرامیک  کاشی ،  صنایعی همچون 

لحاظ  از  سرامیک  و  کاشی  صنعت  اینکه  بیان  با  عزیززاده  بهنام 
این  گفت:  ایسنا  به  ندارد،  دنیا  بهترین های  با  فاصله ای  تکنولوژی 
در  و هم  در کیفیت  تکنولوژی هم  بودن  وارداتی  به خطر  صنعت 
قیمت با بهترین های کاشی و سرامیک در دنیا فاصله چندانی ندارد 
و حتی وضعیت صادرات آن به گونه ای است که نقش عمده ای از 

تولیدات آن صادر می شود.
 

خودرو
واردات 2۰۰ دستگاه ماشین آالت راه سازی بدون 

رعایت ضوابط فنی واردات خودرو
اداره همیاری کردستان می تواند 200  بنا بر مصوبه هیئت دولت، 
دستگاه ماشین آالت راه سازی را بدون رعایت ضوابط فنی واردات 
استانداری کردستان، هیئت  پیشنهاد  وارد کشور کند.بنابر  خودرو 
دولت واردات 200 دستگاه ماشین آالت راه سازی  از مرز گمرکی 
وزیران،  هیات  تصویب نامه  اساس  کرد.بر  اعالم  مجاز  را  باشماق  
سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان می تواند درخصوص  
ورود و ترخیص 200 دستگاه ماشین آالت  راهسازی نو و  کارکرده  
مرز  طریق  از  خودرو  واردات  فنی  ضوابط  رعایت  بدون  خارجی 

باشماق اقدام کند.
 

 ساندرو استپ وی مهرماه عرضه می شود
مدیرعامل پارس خودرو از آغاز عرضه خودروی رنو ساندرو استپ وی 
از ابتدای مهر ماه خبر داد.ناصر آقامحمدی اظهار کرد: رنو ساندرو 
استپ وی از هفته اول مهر ماه در دو مدل دنده دستی و اتوماتیک 
عرضه خواهد شد.وی با بیان اینکه قیمت مدل دستی این خودرو 
4۶ میلیون و ۵00 هزار تومان است، خاطرنشان کرد: مدل اتوماتیک 
عرضه  تومان  هزار   ۵۵0 و  میلیون   ۵2 قیمت  به  نیز  خودرو  این 
به  پاسخ  در  توسعه محصول  در حوزه  سایپا  مقام  خواهد شد.قائم 
اینکه مذاکرات سایپا با رنو در چه مرحله ای است، اظهار کرد: در 
نیسان   - رنو  گروه  با  همکاری  برای  مدتی  بلند  برنامه  تهیه  حال 

هستیم
 

 حمل ونقل
بلیت اتوبوس 2۰درصد گران شد  

اتوبوس های  کرایه  نرخ  تابستانی  سفرهای  دوم  دور  با  همزمان 
برون شهری 20درصد افزایش یافت، برای دومین بار است که طی 
می شود. گران  برون شهری  اتوبوس های  بلیت  قیمت  جاری  سال 
اواسط اسفند ماه سال گذشته مانند سال های اخیر 20 درصد به 
شد،  افزوده  برون شهری  مسافربری  اتوبوس های  بلیت  کرایه  نرخ 
قیمتی که معموالً پس از پایان تعطیالت )نیمه های فروردین سال 
20درصدی  افزایش  امسال  اما  بازمی گشت.  قبلی  روال  به  بعد( 
به خالف همیشه به کل سال تعمیم یافت و به قیمت قبلی بازنگشت.

 
 فروش سوخت به ایرالین های اروپایی آزاد شد

تمامی  به  فروش سوخت  آزادسازی  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک 
به  سوخت  فروش  مهر  اول  گفت:  ایران،  در  اروپایی  ایرالین های 
این صورت سوخت  بوده و درغیر  ایرالین های داخلی صرفا کارتی 
فروخته نخواهد شد.منصور ریاحی در تشریح ضوابط جدید فروش 
سوخت به ایرالین ها، به مهر گفت: هم اکنون زیر ساخت های عرضه 
کارتی بنزین در تمامی فرودگاه های کشور نصب و راه اندازی شده 
است.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعالم 
هواپیمایی  شرکت های  تمامی  جاری  سال  ماه  مهر  اول  تا  اینکه 
های  فرودگاه  در  سوخت  کارتی  خرید  به  نسبت  تا  دارند  فرصت 
کشور اقدام کنند، تصریح کرد: امیدواریم با هماهنگی شرکت های 

هواپیمایی مجبور به قطع فروش سوخت به ایرالین ها نشویم.

تکانه های برگزیت در بازار طال و سکه ایران؛
سایه سنگین بازارهای جهانی

  بر سکه ایرانی

حالی  در  روزها  این  جهانی  بازارهای  تحوالت 
بر قیمت سکه و طال در ایران سایه افکنده که 
بازار روال عادی خود را طی  تقاضای موثر در 
می کند و قیمت ها ناشی از افزایش تقاضا گران 
نشده است.این روزها تحوالت بازارهای جهانی 
و اعالم برخی شاخص ها سایه سنگینی بر بازار 
طال و سکه ایران انداخته است. قیمت طال که 
جهانی  قیمت های  از  تابعی  ایران  در  همواره 
بوده، این روزها روند افزایشی را در پیش گرفته 
و بازارهای داخلی را متاثر کرده است، آن هم 
اعیاد در پیش است و  درست در روزهایی که 
زمان های  به  نسبت  طال،  و  سکه  خرید  بساط 
دیگر به طور طبیعی رونق بیشتری می یابد.در 
این میان شاخص های اعالمی از سوی انگلستان 
اقتصادی  و پیش بینی های مختلف کارشناسان 
باعث سرعت  اعالم،  از  پیش  این شاخص ها  از 
شده  بازار  در  طال  انتقاالت  و  نقل  در  گرفتن 
بود که بر این اساس قیمت سکه هم متاثر از 
این پیش بینی ها در ایران روند صعودی را طی 
هفته ای که گذشت در پیش گرفت. در نهایت 
انواع سکه و  تقریبا اکثر روزهای هفته، قیمت 

طال در بازار ایران روند افزایشی داشت.
آمریکا،  مرکزی  بانک  بهره  نرخ  میان،  این  در 
و  انگلیس  صنعتی  تولیدات  و  مسکن  شاخص 
 1۹ حدود  افزایش  آنها،  درباره  تصمیم گیری 
دالری اونس طال در بازارهای جهانی را سبب 
معامالت  در  را  طال  اونس  هر  قیمت  و  شد 
و  دالر   34۸ و  هزار  یک  به  هفته  روز  آخرین 

۵0 سنت رساند.
 

تحویل بخشی از واحدهای مسکن مهر 
پردیس تا نوروز 96  

بانک  این که  بیان  با  انبوه سازان  انجمن  عضو 
واحدهای  بانکی  تسهیالت  درصد   ۸۹ مسکن 
از  بخشی  گفت:  می کند،  پرداخت  را  مهر 
که  پردیس  شهر  مهر  مسکن  واحدهای 
انبوه سازان متولی ساخت آن هستند را تا نوروز 

۹۶ تحویل می دهیم.
وضعیت  جدیدترین  خصوصو  در  رهبر    ایرج 
ساخت 10 هزار مسکن مهر شهر پردیس اظهار 
واحدهای  از  بخشی  کرده ایم  برنامه ریزی  کرد:  
تحویل  عید  تا  را  پردیس  شهر  مهر  مسکن 
می دهیم و بخش کوچکی از واحدهای مسکن 
مهر انبوه سازان در این شهر نیمه اول سال آینده 
این کار  تحویل می شود.وی تصریح کرد:  برای 
باید مقاداری همکاری هایث سه جانبه ای که ما 
و  انبوه ساز  کارفرما،  یعنی  داریم  تفاهمنامه  در 
که  کنند  عمل  ای   گونه  به  باید  مسکن  بانک 

تفاهمنامه به صورت واقعی عملیاتی شود.
وی ادامه داد: بعضی وقت ها کارفرما می خواهد 
کاری را انجام دهد بانک قبول نمی کند، برخی 
کارفرما  که  دارد  را  مشکالتی  کارفرما  اوقات 
همان  طبق  طرف  سه  باید  نمی پذیرد  را  آنها 
می خواهند  واقعا  اگر  بروند  پیش  تفاهمنامه 
دهند.وی   تحویل  را  مهر  مسکن  واحدهای 
این  بین  هماهنگی هایی  برای  را  صبحت هایی 
سه ارگان باشد،  به تسنیم گفت: این در حالی 
تحویل  پیمانکار  سوی  از  واحد  اگر  بانک  که 
پرداخت  را  بانکی  تسهیالت  درصد   ۸۹ شود 
باقیمانده  درصد   11 این  می گوییم  می کند. 
از  کنید.  پرداخت  می خواهید  زمانی  چه  را 
باید توجه شود  سوی دیگر به این مسئله نیز 
از  ۵سال  و  است  حداقل  نصف  ما  قیمت های 

زمان آن گذشته است.
 

  بانک
بانک مرکزی فعالیت موسسه اعتباری 

آرمان را غیر مجاز اعالم کرد
اعتباری  موسسات  و  بانک ها  به  مرکزی  بانک 
مجاز  غیر  موسسه  به  که  داده  هشدار  مجاز 

آرمان خدماتی ارائه نکنند.
به گزارش نسیم آنالین بانک مرکزی به بانک ها 
به  که  داده  هشدار  مجاز  اعتباری  موسسات  و 
نکنند. ارائه  آرمان خدماتی  غیر مجاز  موسسه 
به دنبال سیاست گذاری برای سامان دهی بازار 
از  که  برنامه  هایی  از  یکی  پولی  غیرمتشکل 
عدم  گرفت،  قرار  کار  دستور  در  گذشته  سال 
از سوی  مجاز  غیر  موسسات  به  خدمات دهی 
بانک ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی 
بود. به گزارش نسیم آنالین  ،به طوری که طی 
بخش نامه ای هرگونه ارائه خدمات مالی به این 

موسسات ممنوع شد.

خبر خبر

»قاچاق کاال« عبارتی که در هر بخشی از لوازم 
خانگی گرفته تا سیگار به چشم می خورد، بازار 
لوازم خانگی و پوشاک جزء بازارهایی است که 
حجم قاچاق در آن فراوان است و با توجه به 
تنوع و گستردگی تولید می توان اذعان داشت 
که شبکه قاچاق صنعت لوازم خانگی نسبت به 
است.صنعت  تر  گسترده  بسیار  تولیدات  دیگر 
گذاری،رشد  سرمایه  درتوسعه  خانگی  لوازم 
بسیار  درجامعه   ... و  اشتغال  اقتصادی،ایجاد 
شوم  پدیده  متاسفانه  است،اما  آفرین  نقش 
قاچاق امروز به عنوان یک آفت جدی علیه این 
صنعت قلمدادمی شود و این قاچاق اثر منفی بر 
رشد اقتصادی دارد و ضربات شدیدی به تولید 
ملی وارد می کند.این پدیده مخرب توان رقابتی 
می اندازد،به  شماره  به  را  ایرانی  کاالهای  بازار 
که  قاچاق  با  مبارزه  بحث  باید  منظور  همین 
دیگر  و  رهبری  معظم  مقام  مهم  تاکیدات  از 
و  درستی  است،به  نظام  رتبه  عالی  مسئوالن 
با  مبارزه  برای  ریزی  شود،برنامه  اجرا  مبدا  از 
و  نیست  نتیجه بخش  تنهایی  به  کاال  قاچاق 
همراه با عمل می تواند مؤثر باشد.دراین مسیر 
کاالهای  کیفیت  داخلی  تولیدکنندگان  باید 
داخلی را باال برده و خدمات پس از فروش خوبی 
شرکت  با  مشترک  همکاری  با  و  دهند  ارائه 
های مطرح خارجی در راستای ارتقای کیفیت 
محصوالت تالش کنند.رئیس سازمان تعزیرات 
حکومتی چندروز پیش از طرح مبارزه با لوازم 
خانگی،آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی 
داد.همچنین؛رئیس  خبر  مهرماه  در  قاچاق 
اعالم ضرب االجل  لوازم خانگی ضمن  اتحادیه 
خانگی  لوازم  فروشندگان  برای  ماهه  یک 
کاالها  این  جمع آوری  قاچاق،از  کاالی  دارای 
خبرداد.محمد  جاری  سال  مهرماه  ابتدای  از 
طحان پور با اعالم اینکه از ابتدای مهرماه سال 
قاچاق  کاالهای  دارای  فروشگاه های  با  جاری 
برخورد می شود، اظهار کرد: در این رابطه ستاد 
بازرسی  تعزیرات،  ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
اتاق اصناف، نمایندگان اتحادیه لوازم خانگی و 
بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت دخیل 
هستند تا با عرضه کاالی قاچاق در حوزه لوازم 
خانگی مقابله شود.وی ادامه داد که نمایندگان 
فروشگاه به فروشگاه مراجعه کرده و نسبت به 
جمع آوری کاالهای قاچاق اقدام می کنند.عالوه 
بر این دیگر برای فروشندگان برگ سبز مالک 
کاالی خریداری  باید  فروشگاهی  هر  و  نیست 
شده خود را با فاکتور خرید کند.رئیس اتحادیه 
لوازم خانگی درمورد جریمه درنظرگرفته شده 
برای عرضه کنندگان لوازم خانگی قاچاق بیان 
کرد که عالوه بر جمع آوری کاالی قاچاق عرضه  
شده دراین فروشگاه ها چهاربرابر قیمت کاالی 
خواهد  لحاظ  جریمه  شده  جمع آوری  قاچاق 
فروشنده  برای  پرونده ای  رابطه  این  در  و  شد 

و فروشگاه تشکیل می شود.
طرح جمع آوری لوازم خانگی قاچاق از 

فروشگاه ها مستمر باشد
آوری  جمع  به  اشاره  با  منصوری  محمدرضا 
جاری  سال  مهرماه  ابتدای  از  قاچاق  کاالهای 
از فروشگاه ها و برخورد با فروشگاه های دارای 
کاال،درطول  قاچاق  گفت:  قاچاق  کاالهای 
نظام  برای  مخرب  آفتی  به  اخیر  سالیان 
واردات  و وسعت  تبدیل شده  اقتصادی کشور 
یافته،اما  گسترش  روز  روزبه  قاچاق  کاالهای 
قابل  حجم  زمینه  دراین  تامل  قابل  موضوع 
بر  عالوه  رسمی  مبادی  از  کاال  قاچاق  توجه 

مبادی غیررسمی است.
با واردات هرکاالی قاچاق به کشور شغلی از 

یک جوان سلب می شود
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای 
هرکاالی  واردات  با  اینکه  بیان  با  اسالمی، 

قاچاق به کشور شغلی از یک جوان سلب می 
شود،افزود:جریمه ناچیز چند میلیونی شخصی 
که میلیاردی قاچاق می کند،سبب تکرار دوباره 
فساد از سوی این شخص و سایرین می شود، 
بنابراین باید تنبیه های سنگین تر اعمال شود، 

تا درس عبرتی برای دیگر قاچاقچیان شود.
حمایت از تولیدملی باید عملیاتی شود

تولیدملی  از  حمایت  اینکه  بیان  با  منصوری 
به  عنایت  داد:با  شود،ادامه  عملیاتی  باید 
غیرقانونی  واردات  مخرب  عوارض  و  تاثیرات 
دانه  قاچاقچیان  سوی  از  محصوالتی  چنین 
برخورد  متولِی  و  نظارتی  های  درشت،دستگاه 
با قاچاق کاال،رویکرد مناسب و جدیدی را در 
مقابله با این پدیده شوم،مد نظر قرار داده اند.
وی با تاکید براینکه تالش برای رقابت پذیری 
تواند  می  خارجی  کاالهای  با  ایرانی  کاالی 
منجر  داخلی  تولیدات  از  مردم  استقبال  به 
شود،بیان کرد:وقتی مردم بدانند کاالی تولید 
به  است  برخوردار  باالیی  کیفیت  از  داخل 

طورحتم اقدام به خرید آن می کنند.
 دولت باید با حمایت های منسجم از تولیدات 

داخلی کاهش هزینه تولید را رقم بزند
موفق کشورهای  تجربه  به  اشاره  با   منصوری 
کاالی  خرید  سازی  فرهنگ  در  مختلف 
داخلی،افزود:وزارت صنعت و صنعتگران باید در 
ارتقای کیفیت محصوالت خود تالش کنند که 
مردم برای خرید کاالهای داخلی تمایل داشته 
باشند،همچنین با تعیین قیمت مناسب انگیزه 
افزایش  را  داخلی  کاالی  خرید  برای  مردم 
باالبودن  متاسفانه  براینکه  تاکید  با  دهند.وی 
هزینه های تولید درکشور ما به کاهش تمایل 
داد:  است،ادامه  شده  منجر  تولید  به  نسبت 
دولت باید با حمایت های منسجم از تولیدات 

داخلی کاهش هزینه تولید را رقم بزند.
وجود تشکیالت منسجم و قاچاق سازمان یافته 

در کشور
دهم،ادامه  درمجلس  مردم  نماینده  این   
داد:هزینه های تولیدکننده داخلی باید کاهش 
کاالی  پذیری  رقابت  ترتیب  این  به  تا  یابد 
با  بگیرد.منصوری  صورت  خارجی  و  داخلی 
برها  کوله  درکشور  قاچاق  مشکل  اینکه  بیان 
کرد:زمانی  نیستند،عنوان  خرد  قاچاقچیان  و 
می  انجام  یافته  سازمان  صورت  به  قاچاق  که 
شود،نشان دهنده عزم و اراده برای انجام این 
کار و وجود تشکیالت در ورای این عمل است.
  مقابله ضربتی به اقتصاد کشور آسیب می زند

قاچاق  با  برخوردکنندگان  اینکه  بیان  با  وی 
بروند،افزود:باید  ها  درشت  دانه  سراغ  به  باید 
منشاء و ریشه قاچاق درکشور را پیدا کرد، که 
های  ،دورزدن  به گمرک  ریشه  این  از  بخشی 
نظام گمرکی و کم اظهاری های گمرکی برمی 
گردد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
و  مستمر  مقابله  بر  تاکید  با  اسالمی،  شورای 
داد:  ادامه  قاچاق  خانگی  کاالهای  با  دایمی 

جدی  عزم  نیازمند  قاچاق  کاالهای  با  مبارزه 
و  ضربتی  صورت  به  و  شده  مطرح  اگر  است، 
آن  منفی  اثر  گیرد،  صورت  مقابله  ای  مرحله 
مبارزه  زند،بنابراین  به کشور ضربه می  بیشتر 
با قاچاق پیگیری مستمر و وضع جریمه های 
ورود  از  که  همانگونه  و  طلبد  می  را  سنگین 
اسلحه جلوگیری می شود، از واردات کاالهای 

قاچاق باید جلوگیری شود.
 نظارت بر گمرك ها باید تشدید شود

 حمید گرمابی با اشاره به جمع آوری کاالهای 
قاچاق از ابتدای مهرماه سال جاری از فروشگاه 
کاالهای  دارای  فروشگاه های  با  برخورد  و  ها 
قاچاق گفت:این نوع مقابله و مبترزه با کاالهای 
قاچاق راه حل صحیحی نیست و می تواند به 
استفاده  آن  از  مدت  کوتاه  عنوان یک مسکن 
کاال  قاچاق  رسمی  مبادی  باید  بنابراین  کرد، 
باید کنترل شود که کاالی قاچاق در مقیاس 
وسیع  وارد کشور نشود.نماینده مردم نیشابور و 
فیروزه در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
مشکل قاچاق درکشور کوله برها و قاچاقچیان 
کانون  و  ها  گلوگاه  باید  افزود:  نیستند،  خرد 
های اصلی واردات کاالی قاچاق شناسایی و از 
طریق اقدامات پیشگیرانه و انسداد این گلوگاه 
ها، با پدیده شوم قاچاق مقابله شود، در حال 
حاضر ورود از مبادی اصلی با مقیاس گسترده 

به بازار صدمه می زند.
 استاندارد سازی در بخش لوازم خانگی 

موجب استقبال مردم از کاالهای داخلی می 
شود

گرمابی ادامه داد:استاندارد سازی و ارتقا کیفی 
خانگی  لوازم  بخش  در  داخلی  محصوالت 
داخلی  کاالهای  از  مردم  استقبال  موجب 
تولید  بخش  در  تولیدی  شود،واحدهای  می 
ارتقای  برای  را  خانگی همه تالش خود  لوازم 
مردم  نظر  تا  کار گیرند  به  کیفیت محصوالت 
را به کاالهای داخلی جلب کنند.وی برارتقای 
یادآور  و  تاکید  داخلی  خانگی  لوازم  کیفیت 
های صاحب  کمپانی  با  مشترک  شد:همکاری 
نام دنیا می تواند کیفیت لوازم خانگی داخلی  
مشترک  همکاری  این  البته  دهد،  افزایش  را 
باید به انتقال تکنولوژی و ورود ماشین آالت و 

دستگاه های مدرن به کشور بینجامد.
 مباحث تعرفه ای به جلوگیری از ورود کاالی 

قاچاق کمک می کند
رشد  به  صادرات  اینکه  بیان  با  گرمابی   
افزود:عالوه  کند،  می  کمک  تولیدات  کیفیت 
به  باید  المللی  بین  و  ملی  استانداردهای  بر 
گاهی  و  شود  توجه  تشویقی  استانداردهای 
از  جلوگیری  به  تواند  می  ای  تعرفه  مباحث 
به  اشاره  با  ورود کاالی قاچاق کمک کند.وی 
اینکه مردم خواستار کاالهای با کیفیت هستند، 
ادامه داد:مردم هیچگاه به دنبال برنج خارجی 
نیستند؛چون کیفیت برنج داخلی بهتر است، به 
همین ترتیب در مورد سایر اقالم و کاالها نیز 

مردم چنین راهبردی و تفکری دارند.
باید برنامه هایی عملیاتی و راهگشا برای مقابله 

با قاچاق تدوین کرد
بیان  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
درصنعت  تولید  تکنولوژی  سازی  کرد:بومی 
انتقال نسبی تکنولوژیهای نوین  لوازم خانگی، 
و روز دنیا دراین صنعت، ایجاد نسبی و محدود 
برند و شروع سرمایه گذاری در بخش تحقیق 
و توسعه و خدمات پس از فروش، تولید بخشی 
عمده ای از مواد اولیه، اجزاء و قطعات،افزایش 
جوان،  کار  نیروی  وجود  داخل،  ساخت  عمق 
و  داخل  در  مناسب  بازار  مستعدو  و  فعال 
این  مزیتهای  از  منطقه  و  همجوار  کشورهای 
برنامه  باید  اینکه  بیان  با  است.گرمابی  صنعت 
هایی عملیاتی و راهگشا برای مقابله با قاچاق 
تولید  به  رسیدن  آسیب  از  و  کرد  تدوین 
اظهار  شود،  جلوگیری  جدی  طور  به  داخلی 
استفاده  باید  سیما  و  صدا  و  کرد:مطبوعات 
ترویج  مناسب  تبلیغات  با  را  ایرانی  کاالی  از 
دهند و باید فضای رقابتی بین تولیدکنندگان 
شرکت  با  رقابتی  فضای  آن  تبع  به  و  داخلی 

های خارجی در بازارهای جهانی فراهم شود.
کنترل و نظارت برگمرک ها باید تشدید شود

بر  مجلس،  معادن  و  صنایع  عضوکمیسیون 
تشدید کنترل و نظارت بر گمرک ها تاکید و 
تصریح کرد: باید منشاء و ریشه قاچاق درکشور 
را پیدا کرد، که بخشی از این ریشه به گمرک 
،دورزدن های نظام گمرکی و کم اظهاری های 
باید  گمرک  کارمندان  گردد،  برمی  گمرکی 
بوده و در مدیریت های اصلی  امین و متعهد 
به  پاکدست و مدبر  افراد  باید  گمرکات کشور 

کار گمارده شوند.
تداوم قاچاق کاال درصورت عدم ارتقای 

کیفیت کاالی تولید داخل
درخصوص  داورانی  پورابراهیمی  محمدرضا   
مقابله با قاچاق کاال گفت:درکشور قانون مبارزه 
رسیده،البته  تصویب  به  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
در  قاچاق  کاالی  ورود  از  جلوگیری  از  منظور 
نیست. بازار  در  خارجی  کاالهای  بازار،حذف 
راور درمجلس شورای  نماینده مردم کرمان و 
تحت  که  خارجی  اسالمی،افزود:بایدکاالهای 
پرداخت  با  رسمی  مبادی  ازطریق  و  نظارت 
باقی  بازار  در  شده  کشور  وارد  قانونی،  تعرفه 
از  داورانی،افزود:منظور  بماند.پورابراهیمی 
مبارزه با کاالی قاچاق این است که کاالهایی 
که تعرفه و عوارض آنها پرداخت نشده و بعضاً 
تاریخ مصرف گذشته است،از بازار جمع آوری 

شود.
دهم،افزود:  درمجلس  مردم  نماینده  این 
کاالهای خارجی باکیفیت که از مبادی رسمی 
وارد کشور شده، می تواند زمینه ایجاد فضای 
رقابتی را در کشور فراهم کند و براین اساس 
کیفیت  کنند  تالش  داخلی  تولیدکنندگان 
ارتقا دهند.پورابراهیمی داورانی،تصریح  کاال را 
مبارزه  در  تاثیرگذار  راهکارهای  از  کرد:یکی 
محصوالت  کیفیت  قاچاق،ارتقای  کاالی  با 
است.رئیس  قیمت  شدن  متناسب  و  تولیدی 
اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
اگر  قاچاق،  آوری کاالی  با وجود جمع  افزود: 
برخوردار  پایین  کیفیت  از  که  کاالیی  تولید 
روش  به  کاال  قاچاق  پدیده  یابد،  ادامه  است 

های مختلف نیز تداوم می یابد.
پدیده  با  جدی  است؛مبارزه  گفتنی  پایان  در 
دارد  قوا  همه  جدی  عزم  به  نیاز  قاچاق  شوم 
به  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  که  امسال  و 
و عمل«  اقدام  مقاومتی،  »اقتصاد  عنوان سال 
بحث  در  همگان  باید  است  شده  نامگذاری 
انجام  اقدامات جدی و عملی  با قاچاق  مبارزه 

دهند.

اقدامات مقطعی نتیجه بخش نیست

تداوم تولید کاالی بی کیفیت یعنی میدان دادن به قاچاقچیان کاال

رئیس کل گمرک ایران گفت: تمامی کشفیات 

قاچاق کانتینری طی هفته های اخیر به کمک 
تجارت  واحد  پنجره  و  گمرکی  جامع  سامانه 
فرامرزی صورت گرفته است.مسعود کرباسیان 
از  جمهوری  رییس  حقوقی  معاون  بازدید  در 
و  اقدامات  تشریح  در  گمرکی  جامع  سامانه 
برنامه های گمرک برای مبارزه با فساد گفت: 

های گمرکی جعل  رویه  کردن  الکترونیکی  با 
رسید.  صفر  به  گمرک  در  بانکی  های  فیش 
امروز رهگیری قاچاقچیان و متخلفان به کمک 
سامانه جامع گمرکی آسان تر شده است و می 
توانیم در کمتر از یک دقیقه کاالی قاچاق را 
از غیر قاچاق شناسایی کنیم.رییس کل گمرک 

گذشته  سال های  در  اینکه  به  اشاره  با  ایران 
فیش های  تومانی  میلیارد  ده ها  جعل  شاهد 
با  هم اکنون  افزود:  بوده ایم،  گمرک  در  بانکی 
عوارض  نوع   3۵ گمرکی  جامع  سامانه  کمک 
دریافتی های  و  اخذ  الکترونیکی  به صورت 

گمرک کاماًل آنالین با بانک کنترل می شود.

از  مرکزی  بانک  رئیس کل 
صدور مجوز فعالیت سه شعبه 
خبرداد  فرانسه  در  ایران  بانکی 
و گفت:بانکهای ایتالیا، آلمان و 
ایران  با  را  بانکی  روابط  اتریش 
بانکی  نظام  ولی  کرده اند؛  آغاز 

فرانسه محافظه کار است.
ولی اله سیف در دیدار با رئیس 
بر  تاکید  با  فرانسه  پارلمان 
بانکی  روابط  گسترش  ضرورت 
دو کشور، گفت: ایران به واسطه 
طبیعی  منابع  از  برخورداری 
ماهر  کار جوان،  نیروی  و  غنی 

و تحصیل کرده و همچنین بازار مصرف قابل 
فعاالن  برای  فرد  به  منحصر  فرصتی  توجه، 
اقتصادی و سرمایه گذاران دنیا به شمار می آید 
که الزم است با ایجاد روابط مستحکم بانکی 
مورد بهره برداری قرار گیرد. در این میان کشور 
کشورهای  میان  در  که  جایگاهی  با  فرانسه 
موانع  و  باشد  اثرگذار  می تواند  دارد  اروپایی 
را رفع کند.رئیس کل بانک مرکزی برجام را 
عرصه تالش دیپلمات ها و پسابرجام را کارزار 
فعاالن اقتصادی دانست و افزود: خوشبختانه 
در  بی شمار  فرصت های  و  بستر  ایجاد  با 
همکاری های  توسعه  برای  زمینه  پسابرجام، 
اقتصادی فراهم شده که پیش نیاز استفاده از 
این ظرفیت، روابط بانکی مناسب برای تسهیل 
امور بوده و در مقایسه با شرایط موجود، روابط 
بانکی گسترده تری مورد نیاز است.وی روابط 
بانکی را پیش نیاز گسترش مراودات اقتصادی 
دانست و افزود: طی مالقات با رئیس کل سابق 
بانک مرکزی فرانسه و سفر رئیس جمهور ایران 

به این کشور، مذاکراتی هم با رئیس کل جدید 
این بانک داشتیم که در هر دو جلسه به این 
نتیجه رسیدیم که فضای توسعه همکاری های 
مشترک به خوبی فراهم شده و باید آن را مورد 
بهره برداری قرار داد.رئیس شورای پول و اعتبار 
با تاکید بر اهمیت رفع موانع گسترش روابط 
بانکی گفت: انتظار ما این است که با توجه به 
گشایش های فراهم شده در فضای پسابرجام، 
اروپا نیز از قافله عقب نماند و در رابطه با رفع 
در  بیاورد.  عمل  به  را  الزم  اقدامات  موانع، 
زیادی  مذاکرات  و  جلسات  ما  این خصوص 
اروپایی  بانکداران  با  همکاری  تقویت  برای 
کشورهای  بانک های  افزود:  داشته ایم.وی 
ایتالیا، اتریش و آلمان روابط خوبی را با ایران 
آغاز کرده اند؛ اما احساس می شود نظام بانکی 
فرانسه در این رابطه بسیار محافظه کار بوده 
و با احتیاط بیشتری عمل می کند؛ در حال 
مجوز  ایرانی  بانک های  از  شعبه  سه  حاضر 
فعالیت درفرانسه را به دست آورده اند که الزم 
است با تشویق دولتمردان فرانسوی، بانک های 

با  را  خود  روابط  هم  فرانسوی 
بانک های ایرانی گسترش دهند.
سیف با اشاره به تسویه حساب 
صادرات  بیمه  موسسات  با 
از  بعد  بالفاصله  گفت:  اروپایی 
اجرایی شدن برجام، همکاران ما 
در بانک مرکزی، مذاکرات خود 
را با این موسسات آغاز کردند و 
با رفع مغایرت ها، تمام پرداخت ها 
انجام شد.رئیس کل بانک مرکزی 
ایران  نام  حضور  اینکه  بیان  با 
FATFامری  سیاه  لیست  در 
بوده  توجیه  بدون  و  سیاسی 
گروه  سیاه  فهرست  در  کرد:  تصریح  است، 
ویژه اقدام مالی نام ایران در کنار کره شمالی 
کشورهایی  که  حالی  در  بود،  شده  آورده 
کشور  عنوان  به  سودان  و  نیجریه  همچون 
همکار شناخته شده است.رئیس شورای پول 
و اعتبار با یادآوری رتبه ریسک سابق ایران در 
OECD گفت: هم اکنون رتبه اعتباری ایران 
بنا به شاخص های  OECD، از ۷ به ۶ ارتقا 
یافته و این درحالی است که پیش از تحریم ها 
به واسطه  اکنون  بود.  ایران 4  اعتباری  رتبه 
سال  سه  طی  یازدهم،  دولت  سیاست های 
گذشته که تورم 40 درصدی، به طور پایدار، 
اقتصاد  به  ثبات  و  آرامش  و  تک رقمی شده 
ایران بازگشته و حتی شرایط اقتصادی از زمان 
قبل از تحریم ها به مراتب بهترشده است که 
در آینده نیز شاهد استمرار ثبات مالی پایدار 
خواهیم بود، به نظر نمی رسد رتبه ۶ مناسب 
باشد و انتظار ما این است به همان رتبه قبل از 

تحریم یعنی 4، برسیم.

رئیس مجمع ملی تشکل های کشاورزی ضمن انتقاد از تاخیر 
دولت در پرداخت بدهی گندم کاران،گفت:باتوجه به نزدیک 
شدن فصل کشت جدید،دولت باید فورا و بدور از روال اداری 

عادی مطالبات کشاورزان را تسویه کند.
پرداخت  در  دولت  تاخیر  به  واکنش  در  اسدی  مسعود 
مطالبات گندم کاران، اظهارداشت: مسئوالن بانک مرکزی، 
وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
باعث  مثلث  این  کرد:  اضافه  ماجرا هستند.وی  این  مقصر 
باید شخص  می رسد  نظر  به  و  شده اند  کشاورزان  رنجش 
رئیس جمهور در این زمینه ورود و این مشکل را حل کند.
رئیس مجمع ملی تشکل های کشاورزی با بیان اینکه علی 
رغم پیگیری های گسترده وزارت جهاد و تشکل های مربوطه 
هنوز مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است، گفت: باتوجه 
به اینکه در آستانه فرارسیدن فصل کشت جدید قرار داریم، 
تعلل بیشتر در این زمینه به صالح نیست.اسدی با اشاره به 
اینکه باید طلب کشاورز داده شود تا او برای فصل جدید 
آمادگی کشت داشته باشد، افزود: تاخیر بیشتر در این زمینه 
بوجود  را  نگرانی  این  و  دلسردی کشاورزان می شود  باعث 
می آورد که عزم آنان برای تولید کم شود.وی تصریح کرد: 
بنابراین دولت باید فورا مطالبات کشاورزان را تسویه کند و 
دیگر زمانی باقی نمانده که بخواهد این کار را از طریق روال 

اداری عادی پیگیری نماید.
رئیس مجمع ملی تشکل های کشاورزی افزود: بنده به عنوان 
نماینده کشاورزان کشور از دولت می خواهم و انتظار دارم که 
نهایتا تا پایان هفته جاری مطالبات کشاورزان را پرداخت 

کند.
اسدی همچنین درباره میزان نرخ خرید تضمینی گندم برای 
سال زارعی جدید، اظهارداشت: براساس قانون حداقل، میزان 
نرخ رسمی تورم باید به قیمت گندم در سال جدید افزوده 
شود که البته ما معتقد هستیم بهتر است نرخ خرید تضمینی 

از عدد بدست آمده از طریق این فرمول، باالتر باشد.

رهگیری قاچاق با سامانه 
جامع گمرکی

انتقاد از تاخیر دولت در پرداخت بدهی؛

دولت مطالبات گندم کاران را فورا 
پرداخت کند

صدور مجوز فعالیت بانکهای ایرانی در فرانسه
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چهاردهمین  نور  جلوه گاه  بخش  داوران 
معرفی  مقاومت  فیلم  بین المللی  جشنواره 

شدند.
عمومی  روابط  از  زمان   پیام  گزارش  به 
اعالم  با  مقاومت،  فیلم  بین المللی  جشنواره 
این خبر اسامی هیات داوران بخش جلوه گاه 
ترتیب  این  به  را  جشنواره  دوره  این  نور 
معرفی کرد: رضا میرکریمی، محمدمهمدی 
عسگرپور، احمدرضا معتمدی، مجید رجبی 

معمار، اکبر نبوی.
به  راه یافته  فیلم   ۲۲ است  قرار  هیات  این 
را  مقاومت  جشنواره  نور  جلوه گاه  بخش 

داوری و ارزشیابی نماید.
برپایه این خبر، بخش جلوه گاه نور جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت به منظور تکریم از 
خانواده معزز شهداء)پدران و مادران شهدا( 
در قالب دو بخش حرفه ای و مردمی طراحی 
شده و ۱۸۸ اثر برای این بخش به دبیرخانه 

رسیده است. 
فعالیتهای  و  مشخصات  خبر،  این  برپایه 
زیر  شرح  به  نور  جلوه گاه  بخش  داوران 

می باشد:
دارای  تهران،  متولد ۱٣٤۵  میرکریمی  رضا 
گرافیک  کارشناسی  تحصیلی  مدرک 
که  میرکریمی  است  تهران  دانشگاه  از 

مدیرعاملی و رئیس هیأت مدیره خانه سینما 
ساخت  در  بوده،  عهده دار  را  دوره  یک  طی 
فیلم محمد)ص( به عنوان مشاور کارگردان 

حضور داشته است.
اکبر نبوی متولد ۱٣٤٣ تهران دارای مدرک 
فعالیت های  از  است  تربیتی  علوم  کاردانی 
سینما،  منتقد  به:  می توان  نبوی  فرهنگی 
مدیر مسئول و سردبیر مجله ویدئو- ماهواره، 
جشنواره  دومین  روزانه  نشریه  سردبیر 
سردبیر  و  مدیرمسئول  سوره،  ویدئویي 
معاون  ویدئو،  فیلم   سینمایي  ماهنامه 
فرهنگی خانه سینما، رئیس مرکز مطالعات 
و تحقیقات سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، عضو هیات مدیره انجمن سینمای 
آموزش  و  پژوهش  معاون  ایران،  جوانان 

انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس، قائم 
مقام بنیاد سینمایی فارابی اشاره کرد.

شهرری،   ۱٣٤۰ متولد  معمار  رجبی  مجید 
ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  دارای 
شبکه  مدیریت  وی،  است.  دفاعی  مدیریت 
تهران، مدیریت شبکه جهانی جام جم و بازار، 
ریاست هیات مدیره موسسه فرهنگی روایت 
فتح و انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس، 
مدیریت عامل بنیاد فرهنگی روایت، معاونت 
هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس، ریاس تمرکز نظارت و ارزیابی صدا 
خانه  عامل  مدیر  حاضر  حال  در  و  سیما  و 
هنرمندان، تدریس در رشته ارتباطات را بر 

عهده دارد.
پشتیبانی  مسئولیت  متمادی  سال های  وی 

سپاه  جنگ  و  جبهه  تبلیغات  هماهنگی  و 
و  تبلیغات  اندازی  راه  داشت.  برعهده  را 
مرکز  و  بسیج  مقاومت  نیروی  انتشارات 
رجبی  فعالیت های  دیگر  از  سپاه  فرهنگی 

معمار است.
تهران،  متولد۱٣٤۰  معتمدی  احمدرضا 
دانشگاه  از  را  خود  هنر  فلسفه  دکترای 
وی  است.  داشته  دریافت  طباطبایی  عالمه 
در کارنامه خود، فعالیت هایی چون: نویسنده 
وکارگردان دارد ،مدرس سینما، عضو هیات 
هیات  عضو  سیما،  و  صدا  دانشگاه  علمی 

علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه را دارد.
تهران،   ۱٣٤۲ متولد  عسگرپور  مدمهدی 
است..  فیلم  تولید  کارشناسی  مدرک  دارای 
کودک  گروه  مدیر  همچنین،   عسگرپور 
بنیاد  عامل  مدیر  دوم،  شبکه  نوجوان  و 
سینمایی فارابی، دبیر  جشنواره های کودک 
اصفهان و فیلم فجر، مدیر عامل خانه سینما  

و... است.
جشنواره  چهاردهمین  است  گفتنی 
شعار«تجلی  با  مقاومت  فیلم  بین المللی 
به همت  انقالب اسالمی«  گفتمان فرهنگی 
سینمای  انجمن  و  روایت  فرهنگی  بنیاد 
انقالب و دفاع مقدس از ۲ تا 9 مهرماه سال 

جاری در تهران برگزار می شود.

معرفی داوران بخش جلوه گاه نور جشنواره مقاومت

بخش ویژه مرور آثار استاد اسماعیل خلج

بخش ویژه پنجمین جشنواره تئاتر شهر به مرور آثار استاد 
اسماعیل خلج می پردازد. به پیام زمان از گزارش روابط عمومی 
پنجمین جشنواره تئاتر شهر ، استاد اسماعیل خلج ، درام نویس 
پیشکسوت تئاتر ایران شش نمایشنامه خود را کارگردانی کرده و 

در بخش ویژه جشنواره امسال به اجرا در می آورد.
در فهرست نمایش هایی که در این بخش خوانده می شوند نام 
برترین نمایشنامه های این نمایشنامه نویسی دیده می شود. 
نمایشنامه »سقراط در الک« ، »بابا شیرعلی« ، »گلدونه خانوم« 
، »جمعه کشی« ، »هفت نمایش کوتاه« و »داستان های ناتمام« 
از جمله نمایش هایی هستند که از ۲۷ شهریور به مدت ٣ روز در 

سالن فرهنگسرای سرو نمایشنامه خوانی می شوند.

از منتخبین نخستین دوره المپیاد فیلم سازی 
نوجوانان ایران تقدیر شد

بنیاد سینمایی فارابی در آستانه روز ملی سینما، با ارسال 
بسته های فرهنگی، آموزشی سینمایی از برگزیده های 
نخستین دوره المپیاد فیلم سازی نوجوانان ایران تقدیر 

کرد.
سینمایی  بنیاد  عمومی  ازروابط  زمان  پیام  گزارش  به 
فارابی، این بنیاد در آستانه روز ملی سینما و به منظور 
تکریم از تالش نوجوانان منتخب نخستین دوره المپیاد 
دوره  سه  نوجوان  دواران  هیات  همچنین  و  فیلمسازی 
اخیر جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، 
آنها  از  سینمایی  آموزشی  و  فرهنگی  هدایای  ارسال  با 

تقدیر به عمل آورد.

شعر، زبان بیان غم است 

فاضل نظری در دیدار جمعی از دانش آموزان، دانشجویان 
و نخبگان فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: شعر، زبان 
بیان غم است. در ادبیات فارسی هم نمی توانید شعر شاد 

پیدا کنید. غم جان مایه ادبیات فارسی است. 
به گزارش پیام زمان ازروابط عمومی حوزه هنری، جمعی 
آستان  فرهنگی  نخبگان  و  دانشجویان  دانش آموزان،  از 
بازدید  از بخش های مختلف حوزه هنری  قدس رضوی، 
کردند و دیداری صمیمانه با فاضل نظری، معاون هنری 

حوزه هنری داشتند.

نمایش »رستاخیز« در جشنواره  »چهل چراغ«

نمایش  از  و عکس چهل چراغ  فیلم  مردمی  سخنگوی جشنواره 
فیلم »رستاخیز« در روزهای برگزاری این جشنواره خبر داد.

حسین یاری در نشست خبری نخستین جشنواره مردمی فیلم و 
عکس چهل چراغ با بیان اینکه در طول مدت برگزاری جشنواره 
داده  نمایش  )ع(  حسین  امام  شخصیت  محوریت  با  فیلم هایی 
می شود، اظهار کرد: فیلم »رستاخیز« ساخته احمدرضا درویش 

نیز از فیلم های این جشنواره خواهد بود.
اکران  به  نسبت  که  ایراداتی  و  فیلم  این  نمایش  نحوه  درباره  او 
تأسف  ابراز  قضاوتی  هیچ  بدون  گفت:  است،  وارد  آن  مردمی 
می کنم که برای فیلمی با موضوع امام حسین )ع( چنین اتفاقی 
افتاده است. البته من درباره نظارت و ممیزی خیلی ورود نمی کنم 

چون ماجرا برای من روشن نیست.
اصالح  با  »رستاخیز«  فیلم  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
برخی موارد نمایش داده می شود؟ گفت: امیدوارم آنچه که خیر 

است اتفاق بیفتد.
جشنواره  کرد:  بیان  همچنین  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  این 
چهل چراغ تالش می کند بستری را فراهم کند تا کسانی که در 
حوزه فیلمنامه نویسی کار می کنند بتوانند آثار خود را به تولید 
برسانند. هنرجویانی که وارد کار می شوند می توانند از این فضا و 

بستر استفاده کنند.
مردم هستند،  این جشنواره  اسپانسر  اینکه  بیان  با  او همچنین 
کار  داریم  یعنی  می آید  میان  به  اسپانسر  از  حرف  وقتی  گفت: 
تولیدی و اقتصادی می کنیم اما تأکید این جشنواره روی مردمی 

بودن آن است و اسپانسر آن هم مردم هستند. 

خبر

صوفی بیا که آینه صافیست جام را
  تا بنگری صفای می لعل فام را

راز درون پرده ز رندان مست پرس 
کاین حال نیست زاهد عالی مقام را

امروز با حافظ

به  نسبت  بیشتری  احترام  و  دلسوزی  با 
دیگران رفتار کنید . 

آنتونی رابينز

سخن حکیمانه

 »پسرانی از جنس روی« در بازار نشر
ترجمه دو کتاب »شب 
از  »پسرانی  و  مینا« 
نوشته  روی«  جنس 
مارکز  گارسیا  گابریل 
آلکسیویچ  سوتالنا  و 
نگاه  انتشارات  توسط 
بازار  راهی  و  منتشر 

نشر شدند.
خبرنگار  گزارش  به 
مهر، انتشارات نگاه به تازگی ترجمه دو کتاب 
کرده  نشر  بازار  راهی  و  منتشر  را  خارجی 
است. این دو کتاب »شب مینا« و »پسرانی 
از جنس روی« نوشته گابریل گارسیا مارکز و 

سوتالناآلکسیویچ هستند.
»شب مینا« مجموعه داستانی با ۱۲ داستان 
زبان های  به  چاپش  از  پس  که  است  کوتاه 
این  شد.  منتشر  و  ترجمه  دنیا  مختلف 
ابتدا در مجالت و مطبوعات ادبی  داستان ها 
چاپ شده اند که مارکز برای چاپشان در این 
کتاب، آن ها را بازنویسی کرده است. بنابراین 
با نسخه های  تا حدودی  این داستان ها  متن 

قدیمی ترشان متفاوت است.

در بازار کتاب

آگهی مناقصه عمومی
به اطالع می رساند دهیاری روستای خوی قصد دارد مقدار20000 متر مربع عملیات خاک 
نماید. اجرا  عمومی  ی  مناقصه  طریق  معابرروستااز  آسفالت  جهت  سازی  زیر  و  برداری 

لذا شرکت های پیمان کاری دارای صالحیت و تجربه ی الزم ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی نسبت به تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه به آدرس: استان چهارمحال 
امام  خیابان  خوی  روستای  دهیاری  ـ  الران  بخش  ـ   شهرکرد  شهرستان   وبختیاری 

حسین )ع( مراجعه نمایند.
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه  میباشد.

بازگشائی پاکت ها یک هفته بعد از مهلت مقرر می باشد.
دهیار روستای خوی- علی جان احمدی

خدمت  اینکه  بر  تأکید  با  هرمزگان  استاندار 
صادقانه برای مردم، الگویی از رفتار شهیدرجایی 
صورت  تالش های  و  خدمات  این  گفت:  است، 

گرفته در بندرعباس، گواه همین مدعا است.
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به   
آیین  در  جادری  جاسم  بندرعباس،  شهرداری 
بهره برداری از یک خیابان جدید در محله کوی 
اظهار  دولت،  هفته  گرامیداشت  ضمن  ملت 
بسیار  انسان  بندرعباس  شهر  عالی  مدیر  کرد: 
نجیب و مردمی است، زیرا با وجود تنگدستی 
و مشکالت حاکم در جامعه، شهر را به بهترین 

شکل ممکن مدیریت می کند.
وی افزود: بارها نسبت به این مسئله که شهردار 
بندرعباس بدون هیاهو و حاشیه و بزرگنمایی 
اقدامات صورت گرفته مشغول خدمت رسانی به 

مردم شریف بندرعباس است، تأکید کرده ام.
استاندار هرمزگان ادامه داد: ما نیز در مجموعه 
استانداری و مدیریت کالن استان سعی کرده ایم 
همراه شهرداری بوده و اختیارات کامل در این 
حوزه به شهرداری داده ایم و مشوق شهرداری 

هستیم.
جادری با تأکید بر این که مردم نیازمند خدمت 
صادقانه و بی منت هستند، بیان کرد: شهرداری 
بندرعباس در این مسئله عزمش را جزم کرده 
بافت  های  و  شهر  حاشیه  در  خدمت رسانی  و 

فرسوده را در دستور کار جدی خود قرار داده 
است.

جدید  معابر  بازگشایی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
همین  عینی  نمونه  فرسوده  بافت  محالت  در 
اقدامات  این  با  کرد:  بیان  است،  مسئله 
مذکور  مناطق  در  مردم  بندرعباس،  شهرداری 
از پیش چشیده  و لمس  طعم خدمت را بیش 

خدمت  رویکرد،  این  از  ما  تعبیر  و  می کنند 
خالصانه به شهروندان است.

خدمت  اینکه  بر  تأکید  با  هرمزگان  استاندار 
رفتار  از  الگویی  مردم،  برای  صادقانه 
خدمات  این  کرد:  تصریح  است،  شهیدرجایی 
و تالش های صورت گرفته در بندرعباس، گواه 

همین مدعا است.
هرمزگان  استان  اداری  شورای  رییس 
شهرداری   درآمدهای  از  بسیاری  کرد:  اظهار 
باید  که  کسانی  و  نمی شود  محقق  بندرعباس 
کار  این  از  بگیرند،  را  الزم  پروانه های  و  مجوز 
با این وجود کمترین مشکلی  امتناع می کنند، 
در شهر وجود دارد و حقیقتاً این دستاورد، کار 

آسانی نیست.
نیاز  سبز،  فضای  بحث  در  البته  گفت:  جادری 
باید در  احساس می شود و شهرداری  بیشتری 
انجام  را  جدی تیر  تالش های  مهم  مقوله  این 
بخش های  در  شدت  به  نیاز  این  زیرا  دهد، 

مختلف احساس می شود.
جدید  خیابان  مراسم  این  در  شود،  می  اضافه 
متر   ۱۲ عرض  و  متر   ۵۲6 طول  به   ٣۱ ملت 
مورد بهره برداری قرار گرفت و سایر پروژه های 
سال  دولت  هفته  در  نیز  بندرعباس  شهرداری 

جاری افتتاح می شود.

 ، نوسازی  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
های  پروژه   ، هرمزگان  مدارس  تجهیز  و  توسعه 
مشاور  حضور  با  بشاگرد  شهرستان  آموزشی 
 ، استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل  نماینده  و 
فرماندار و مسئولین محلی  به بهره برداری رسید 
با  مراسم  این  در  اسدی  عبدالرحیم  مهندس   .
تجلیل از شهدای دولت گفت : شهیدان رجایی و 
باهنر الگوی دولتمردان بوده و خواهند بود . چون 
تنها دغدغه آنها خدمت به مردم بود . مشاور و 
نماینده مدیرکل نوسازی مدارس استان با اشاره 
به خدمات دولت یازدهم در زمینه توسعه عدالت 
۱٤٤6کالس  از  بیش  احداث   : افزود   آموزشی 
درس در سراسر استان نمونه ای از عملکرد دولت 
در رفع کمبود فضاهای آموزشی است . مهندس 
اسدی یاد آورشد : همزمان با هفته دولت چهار 
زیر  با  درس  ۲۰کالس  قالب  در  آموزشی  پروژه 
بنای ۱٤6٣متر مربع و اعتباری بالغ بر ٣٤میلیارد 
افتتاح  شهرستان  این  در  ریال    و 9۰۰میلیون 
فرماندار  دهقانی  فلکناز  مراسم  این  .در  گردید  
بشاگرد با قدر دانی از اقدامات اداره کل نوسازی 
مدارس استان گفت : نگاه دولت برای پیشرفت و 
مدیران  و همه  مثبت  بشاگرد  توسعه شهرستان 
برای آبادانی این منطقه همدل شده اند . توسعه 
محوری  های  برنامه  از  یکی  بشاگرد  شهرستان 
مسئوالن است که با برنامه ریزی های مدون به 

اجرا در خواهد آمد. 

شده  برداری  بهره  های  پروژه  است  گفتنی 
شهرستان بشاگرد به شرح زیر است . 

برکت  6کالسه  آموزشگاه  بازسازی  و  -تخریب 
۱٣9٤آغاز  سال  در  پروژه  این   : ماسیتی  سیت 
٤۷۸متر  ماسیتی  سیت  6کالسه  آموزشگاه  شد 
مربع زیر بنا دارد که بنیاد محترم برکت زیر نظر 
بر ۱۲میلیارد  بالغ  اعتباری  فرمان  اجرایی  ستاد 
طرح  این  اجرای  با  است.  کرده  تامین  را  ریال  
۱۸۰دانش آموز سیت ماسیتی امی توانند در دوره 
اول متوسطه از فضای آموزشی استاندارد بهرمند 
شوند شرکت ساحل سازان نیلی اجرای این پروژه 

را برعهده داشته است
برکت  ۲کالسه  دبستان  بازسازی  و  تخریب   -۲
۱٣9٤عملیات  درسال  نیز  پروژه  این   : دومرخ 
دومرخ  دوکالسه  دبستان   . شد  آغاز  آن  اجرایی 
۱۰۱مترزیر بنا دارد که اعتبار آن بالغ بر ۲میلیارد 
مردمی  اعتبارات  محل  از  ریال  ۵۰۰میلیون  و 
)بنیاد برکت( تامین شده است .شرکت شاد دشت 
آذربایجان  اجرای این پروژه را برعهده داشته است
 : اهون  بازسازی دبستان 6کالسه  و  ٣-  تخریب 
دبستان 6کالسه اهون ٤۰6متر مربع زیربنا دارد که 
در سال ۱٣9٤تخریب و بازسازی آن در دستور کار 
قرار گرفت . برای بازسازی این آموزشگاه ۸میلیارد 
و ۵۰۰میلیون ریال هزینه شده است که اعتبار آن 
توسط بنیاد برکت تامین شد . شرکت شقایق گستر 

بندر   اجرای این پروژه را برعهده داشته است
این   : کونک  6کالسه  دبیرستان  بازسازی   -٤
آن  بازسازی  و  سال ۱٣9٤تخریب  در  آموزشگاه 
پروژه ٤۷۸متر  این   . گرفت  قرار  کار  دستور  در 
مربع زیر بنا دارد که با اعتباری بالغ بر۱۱میلیارد 
اعتبار   . است  شده  باسازی  ریال  ۲۰۰میلیون  و 
این پروژه از محل اعتبارات بنیاد برکت )اعتبارات 
مردمی ( تامین شده است . شرکت جیران ساز 

زیبا   اجرای این پروژه را برعهده داشته است

حمایت قاطع استاندار هرمزگان از شهرداری بندرعباس؛

خدمت خالصانه در مدیریت شهری احساس می شود
نماینده مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان در مراسم بهره برداری از پروژه های شهرستان بشاگرد : 

دولت توجه ویژه ای به توسعه فضاهای آموزشی بشاگرد دارد

سرکار خانم منیره الوند غیاثوند
مدیر مسوول محترم مجله گام پارت و عضو محترم هیات مدیره خانه مطبوعات استان تهران

مصیبت وارده را تسلیت عرض کرده، برای آن مرحوم از خداوند 
علو درجات و برای بازماندگان صبر آرزومندیم

روزنامه زمان- سرپرستی استان تهران


