
سازمان بهره وری انرژی ایران از ارائه تسهیالت کم بهره به صنایع در قالب طرح 
یارانه سود تسهیالت به منظور ارتقای بهره وری و کاهش شدت مصرف انرژی 
کشورهای  که  است  ابزاری  عنوان  به  دنیا  در  انرژی  مدیریت  است.  داده  خبر 
صنعتی از آن به عنوان منبع درآمد استفاده می کنند به طوری که در دنیا به 
انرژی مصرف نشده به عنوان یک منبع جدید انرژی محسوب می شود که مزایای 

زیادی همچون ایجاد اشتغال به دنبال دارد.
انرژی،  جریان  امنیت  محیطی،  زیست  مسائل  انرژی،  کارایی  اساس  همین  بر 
مباحث  از  فرهنگسازی  و  اشتغال  تشویقی،  و  تنبیهی  سیاست های  و  قوانین 
مربوط به مدیریت انرژی در جهان محسوب می شود و با توجه به اینکه مدیریت 
انرژی الزمه ورود به بازارهای جهانی و توسعه صنعتی است می توان گفت که 
اگر می خواهیم وارد سازمان تجارت جهانی )WTO( شویم،   باید استاندارهای 

زیست محیطی و مصرف انرژی را رعایت کنیم.
در این زمینه حسن زربخش، مدیر دفتر آموزش و اطالع رسانی سابا بر این باور 

است که  قوانین متعددی همچون بند ق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، قانون 
اصالح الگوی مصرف و غیره درخصوص مدیریت مصرف انرژی در کشور وجود 

دارد، اما با این حال همچنان خألهای قانونی در این بخش احساس می شود.
مصرف  مدیریت  انجام  ازای  به  مالیاتی  معافیت  گرفتن  نظر  در  وی  گفته  به 
به  در کشور  باید  که حتماً  است  موضوعاتی  از  یکی  بهره وری  ارتقای  و  انرژی 
آن پرداخته شود تا با این کار ضمن ارتقای بهره وری در کشور از شدت مصرف 

انرژی کاسته شود.
زربخش با تاکید بر اینکه باید قوانینی در نظر گرفته شود که از مبادی ورودی 
کشور جلوی واردات محصوالت پر مصرف و راندمان پایین گرفته شود، گفت: 
هم اکنون کاالهای پر مصرف در بازار وجود دارد که پس از پیگیری های صورت 
گرفته قوانین و دستورالعمل هایی برای جمع آوری آن ها از بازار تدوین و اجرایی 
شد، درحالی که باید از مبادی ورودی کشور جلو واردات این محصوالت گرفته 

شود.
باید  صنایع  مصرف،  الگوی  اصالح  قانون   ۲۶ ماده  اساس  بر  کرد:  تصریح  وی 
معیارهای مصرف انرژی را رعایت کنند که در غیر این صورت مشمول پرداخت 

جریمه می شوند.
با  استاندارد  ملی  سازمان  شد:  یادآور  سابا  اطالع رسانی  و  آموزش  دفتر  مدیر 
استفاده از بازوهای اجرایی خود میزان مصرف انرژی واحدهای صنعتی را بررسی 

و ارزیابی می کند.
وی از ارائه یارانه سود تسهیالت به صنایع به منظور ارتقای بهره وری خبر داد 
و گفت: کارخانجات و صنایعی که بخواهند بهره وری را در واحد خود افزایس 

دهند، از تسهیالت یارانه سود تسهیالت با بهره بسیار کم برخوردار می شوند.
زربخش خاطرنشان کرد: از آغاز اجرای طرح یارانه سود تسهیالت تاکنون حدود 

۲۵۰ میلیارد ریال تسهیالت به صنایع اعطا شده است.
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لزوم تسریع زمینه 
تقویت شبکه های 
اجتماعی داخلی

ظریف هشدارداد:

توجه جدی تر به پیامدهای افراط گرایی خشونت بار و تروریسم

اولین  به عنوان  کشورمان،  خارجه  امور  وزیر 
عدم  جنبش  خارجه  وزرای  اجالس  سخنران 
تعهد در ونزوئال، ضمن تبریک به دولت و ملت 
سازمان،  این  جدید  ریاست  بمناسبت  ونزوئال 

از میزبانی گرم و خوب آن کشور تشکر کرد.
محمدجواد ظریف گفت: اجالس جنبش عدم 
تعهد فرصت خوبی را برای اعضا جهت بحث و 
مقطع  این  در  بویژه  فرارو  چالش های  بررسی 
حساس فراهم می کند. بر همین اساس عنوان 
خوب و مناسبی برای این نشست تحت عنوان 
توسعه«  برای  همبستگی  و  حاکمیت  »صلح، 

انتخاب شده است؛ موضوعی که جنبش برای تأمین آن از ابتدای تشکیل از دهه ۱٩۵۰ شکل گرفته است.

۱۲۰ طرح دولت برای اقتصاد مقاومتی
صفحه 2

ایران
 به جای نفت 

صادرکننده گاز شد

شرکت های دولتی
 را به ناتوان ها 
واگذار کردند

۱۱5 ۱۰

را  جهان  و  منطقه  امروز  شرایط  جمهور  رئیس 
به  باید  همگان  کرد:  تأکید  و  دانست  نامناسب 
منطقه  در  امنیت  و  ثبات  صلح،  برقراری  دنبال 
روحانی  حسن  االسالم  حجت  باشند.  جهان  و 
فرودگاه  در  التین  آمریکای  به  عزیمت  از  پیش 
مهرآباد تهران اظهار داشت: در این سفر دیدارهای 
دوجانبه ای با مقامات ونزوئال و دیگر سران شرکت 
جنبش  عضو  کشورهای  سران  اجالس  در  کننده 

عدم تعهد خواهیم داشت.
اجالس  در  شرکت  از  پس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دیدار  برای  غیرمتعهدها  جنبش  سران  هفدهم 
به  انقالبی  و  دوست  کشور  مقامات  با  دوجانبه 
کوبا سفر می کنیم، افزود: در سفر به کوبا مسائل 
منطقه  اوضاع  با  مرتبط  و  دوجانبه  موضوعات  و 
آمریکای التین با توجه به تاثیرگذاری کوبا در این 

منطقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنرانی  و  شرکت  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  یکمین  و  هفتاد  در 
و  ها  دیدگاه  بیان  منظور  به  نیویورک  در  متحد 
نظرات جمهوری اسالمی ایران از جمله اهداف این 
متفکران  و  علما  با  دیدار  افزود:  بود،  سفر خواهد 
از  نیز  ها  رسانه  با  گفتگو  و  سیاسیون  و  اسالمی 

دیگر برنامه های سفر به نیویورک است.
منطقه  امروز  متاسفانه  اینکه  بر  تاکید  با  روحانی 
و جهان در شرایط مناسبی به سر نمی برد، گفت: 
همگان باید به دنبال برقراری صلح، ثبات و امنیت 

در منطقه و جهان باشند.
ملی  امنیت  ما  برای  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
کشورمان در درجه اول و پس از آن امنیت منطقه 
و  موضوع  داد:  ادامه  است،  اهمیت  حائز  جهان  و 
دستور کار اجالس هفدهم سران غیر متعهدها که 
با عضویت ۱۲۰ کشور دومین مجمع جهانی پس 
 ، صلح  رود،  می  شمار  به  متحد  ملل  سازمان  از 

حاکمیت و همبستگی است.

در  مداخله  عدم  صلح،  کرد:  تاکید  روحانی 
در  همفکری  و  رایزنی  و  کشورها  ملی  حاکمیت 
راستای حل و فصل مسائل جهان در حال توسعه 

برای جمهوری اسالمی ایران حائز اهمیت است.
وی ابراز امیدواری کرد در جریان این سفر، عالوه 
ایران در  تبیین دیدگاههای جمهوری اسالمی  بر 
ارتقا  بتوانیم گام های مثبتی در  مجامع عمومی، 

روابط دوجانبه با کشورهای دوست برداریم.

آخر

اعطای تسهیالت کم بهره با هدف ارتقای بهره وری انرژی به صنایع

روحانی:

شرایط منطقه  و جهان نامناسب است
هشتاد و سومین دیدار سنتی استقالل و پرسپولیس 

با تساوی بدون گل به پایان رسید.
هشتاد و سومین دیدار سنتی پایتخت بین تیم های 
استقالل و پرسپولیس که از ساعت ۱۷ و با سوت 
علی رضا فغانی در ورزشگاه آزادی آغاز شد، با تساوی 
بدون گل به پایان رسید تا سرخ آبی ها امتیازهای این 

بازی را بین خود تقسیم کنند.
به  اما  امتیازی شد  این تساوی، ۱۲  با  پرسپولیس 
دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تراکتورسازی در 
رده دوم جدول قرار گرفت. استقالل هم اکنون با ۴ 
امتیاز، در رده چهاردهم است اما باید منتظر نتیجه 

دیدار فوالد و پدیده باشد.
بازی را پرسپولیسی ها آغاز کردند و در همان ابتدا 
مدافعان  اما  برای گل زنی ساختند  موقعیت خوبی 

استقالل، توپ را دور کردند.
به  خاصی  اتفاق  بدون  بازی  نخست  دقیقه  پنج 
پایان رسید و دو تیم بیشتر به محک زدن یکدیگر 

پرداختند.
را  تیمش  ایستگاهی  ضربه  رضایی  کاوه  دقیقه۷، 
دروازه  سمت  به  زیبایی  به  متری   ۳۰ فاصله  از 
پرسپولیس زد اما بیرانوند با واکنشی خوب، توپ را 

دور کرد.
دقیقه ۱۰، استقالل صاحب ضربه کرنر شد اما سانتر 
حیدری نتیجه ای نداشت و آبی پوشان بار دیگر به 
یک کرنر رسیدند. کرنر دوم را هم حیدری به روی 
دروازه حریف فرستاد و این بار توپ از همه رد شد و 
به سمت دیگر زمین رفت. سانتر بعدی استقاللی ها 

را بیرانوند دور کرد.
دقیقه ۱۳، خطای امید ابرهیمی روی احمدزاده با 
هافبک  شد.  همراه  سرخ  هواداران  شدید  اعتراض 
استقالل به خاطر این خطا از داور کارت زرد گرفت.

جریمه  محوطه  داخل  رضایی  کاوه   ،۱۵ دقیقه 
این  از  نتوانست  اما  شد  توپ  صاحب  پرسپولیس 

فرصت خوب استفاده کند.
دقیقه ۱۷، بیرانوند با خروج خوب از دروازه و شیرجه 
بلند، توپ را از روی سر مهاجم استقالل جمع کرد و 

مورد تشویق شدید هواداران قرار گرفت.
دقیقه ۱٩، بازی تیمی زیبای پرسپولیسی ها موقعیت 
پاس کاری  کرد.  ایجاد  تیم  این  برای  خوبی  بسیار 
سرخ پوشان در نهایت توپ را داخل محوطه جریمه 
به طارمی رساند اما شوت محکم این بازیکن را مدافع 

استقالل با پا دور کرد.
دقیقه ۲۲، علی علی پور معتقد بود که مدافع استقالل 
روی او خطا کرده اما داور با او هم عقیده نبود و به 
بازیکن پرسپولیس کارت  دلیل اعتراض شدید، به 

زرد داد.
دقیقه ۲۴، پرسپولیسی ها درست روی خط محوطه 
جریمه صاحب ضربه ایستگاهی شدند. این ضربه را 
مسلمان به دیوار دفاعی زد اما توپ پس از یک رفت و 
برگشت در یک قدمی دروازه به طارمی رسید اما این 

مهاجم در کمال ناباوری نتوانست دروازه را باز کند.
ضربه  صاحب  پرسپولیس  هم  باز   ،۳۱ دقیقه 
فاصله حدود ۲۵ متری  از  بار  این  ایستگاهی شد. 
عالیشاه توپ را فرستاد اما حاصلی جز یک پرتاب 

اوت برای سرخ پوشان نداشت.
جریمه  محوطه  پشت  طارمی  مهدی   ،۴۳ دقیقه 
استقالل صاحب توپ شد اما شوت ناامیدکننده او 

با اختالف زیاد به بیرون رفت.
دقیقه ۴۴، حرکت تیمی خوب پرسپولیسی ها عالیشاه 
را پشت محوطه جریمه صاحب توپ کرد اما شوت او 

هم با اختالف زیاد به بیرون رفت.
 نیمه دوم داربی ۸۳ با سوت فغانی آغاز شد.

دروازه  چپ  سمت  از  انصاری  جابر   ،۴۸ دقیقه 
پرسپولیس پاس عرضی خوبی ارسال کرد و در حالی 
که با اشتباه مدافع سرخ ها توپ در یک قدمی دروازه 
مهاجم  شوت  بیرانوند  بود،  رسیده  رضایی  کاوه  به 
استقالل را در دو ضرب مهار کرد تا بهترین فرصت 

استقالل تا این دقیقه از بازی از دست برود.
به  دیگری  کرنر  ضربه  حیدری  خسرو   ،۵۸ دقیقه 
روی دروازه پرسپولیس فرستاد اما این ضربه حاصلی 
نداشت و توپ بار دیگر به کرنر رفت. این بار کرنر 
فرستاده شد اما داور بازی را متوقف کرد و دستور 
تکرار ضربه را صادر کرد. پس از ارسال توپ، بیرانوند 
باالتر از همه بازیکنان توپ را مهار کرد و به زمین 
افتاد که برخوردش با زمین به قدری شدید بود که 

بیش از یک دقیقه روی زمین نشست تا مداوا شود.
دروازه  روی  به  را  بلندی  توپ  عالیشاه  دقیقه ۶۱، 
فرستاد اما ضربه سر طارمی با اختالف کمی به بیرون 

رفت.
دقیقه ۶۴، طارمی به سرعت به سمت دروازه استقالل 
رفت و پاس عمقی مسلمان را دریافت کرد اما شوت 

او را مدافع استقالل به کرنر فرستاد.
دقیقه ۶۵، محمد انصاری با خطای استقاللی ها روی 
زمین افتاد و برای مداوا به بیرون از زمین برده شد. او 

دو دقیقه بعد به زمین بازگشت.
دقیقه ۶٩، فرشید باقری، محسن مسلمان را که قصد 
شروع ضدحمله داشت، با خطا متوقف کرد و کارت 

زرد گرفت.
دقیقه ۷۰، پولی یانسکی جای انصاری را که دقایقی 
پیش مصدوم شده بود، گرفت تا اولین تعویض بازی 

به نوعی، اجباری باشد.
روی  به  بلندی  توپ  دیگر  بار  عالیشاه  دقیقه ۷۳، 
دروازه استقالل فرستاد اما ضربه سر احمدزاده در تیر 

دورتر به زمین خورد و به بیرون رفت.
دقیقه ۷۴، علی پور در موقعیت تک به تک با رحمتی 

قرار گرفت اما توپ را به آسمان زد.
دقیقه ۷۷، شوت مسلمان از داخل محوطه جریمه 

با برخورد به پای مدافع استقالل به زمین برگشت.
دقیقه ۸۰، ضربه سر کاوه رضایی با اختالف بسیار 
تنها  این صحنه  در  بیرانوند  رفت.  بیرون  به  کمی 

نظاره گر عبور توپ بود.
دقیقه ۸۱، جابر انصاری از بازی بیرون رفت و جایش 

را به علی قربانی داد.
به  پرسپولیس  برای  پریموف  والدیمیر  دقیقه ۸۵، 

جای علی پور به میدان رفت.
متری  فاصله ۲۰  در  استقالل  مدافعان  دقیقه ۸۶، 
دروازه خودی روی محسن مسلمان خطا کردند و 
این  به حریف تقدیم کردند.  ایستگاهی  یک ضربه 
جالل  اما  شد  ارسال  خطرناکی  صورت  به  ضربه 

حسینی در یک قدمی دروازه به توپ نرسید.
روی  خطا  دلیل  به  حیدری  خسرو   ،۸٩ دقیقه 

مسلمان، سومین کارت زرد استقالل را گرفت.
دقیقه ٩۰، رابسون از مقابل دروازه خودی توپ را 
به خوبی به کرنر فرستاد و اجازه نداد که طارمی به 

توپ ضربه بزند.
دقیقه ٩۱، عالیشاه جای خود را به احمد نورالهی داد.

اما  باز کرد  را  استقالل  پریموف دروازه  دقیقه ٩۲، 
داور معتقد بود گل در موقعیت آفساید به ثمر رسیده 

است.
ترکیب استقالل:

سید مهدی رحمتی، خسرو حیدری، هرائر مگویان، 
رابسون جانواریو، سید مجید حسینی، امید ابراهیمی، 
فرشید باقری، جابر انصاری )۸۱، علی قربانی(، وریا 

غفوری، فرشید اسماعیلی و کاوه رضایی.
ترکیب پرسپولیس:

علیرضا بیرانوند، محسن ربیع خواه، محمد انصاری 
)۷۰، پولی یانسکی(، سید جالل حسینی، حسین 
نیا،  کامیابی  کمال  احمدزاده،  فرشاد  ماهینی، 
عالیشاه  امید  طارمی،  مهدی  مسلمان،  محسن 
)والدیمیر  علیپور  علی  و  نورالهی(  احمد   ،٩۲(

پریموف(.

گزارش کامل شهرآورد ۸۳ پایتخت؛

 بازگشت به عصر تساوی های بدون گل

ضعف نظام بانکی

  بر سایر بخش های اقتصادی

های  بینی  پیش  و   دولتمردان  گفته  به  راد:  بهنام  مریم 
اقتصاد کشور  که  دهد  می  نشان  جاری  برای سال  آنان 
رشد ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد .یکی از اصلی ترین 
ظرفیت ها،  کردن  هموار  مرکزی  بانک  مسئولیت های 
متناسب با تحوالت و فعالیت های اقتصادی کشور است....

قاچاق، گاچاگ و یا خاچاخ؛

تجارت بی ریشه و مجرمانه ای که ساالنه 
یک میلیون فرصت شغلی را می سوزاند

نوع  یک  و  مذموم  پدیده  یک  قاچاق  پیمانکار:  شرمین 
فرار از تعهدات اقتصادی در قبال دولت، مردم، آیندگان 
و حتی گذشتگان و به عبارتی روشن تر فروختن مملکت 

به بیگانه است.

گزارشیادداشت

۱۱6

روحانی:

شرایط منطقه  و جهان نامناسب است
 همه به  دنبال صلح و امنیت باشند

۱

 بازگشت به عصر تساوی های بدون گل
استقالل صفر - صفر پرسپولیس

رئیس جمهور شرایط امروز منطقه و جهان را نامناسب دانست و تأکید کرد: همگان باید به دنبال برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه و جهان باشند. حجت االسالم حسن روحانی پیش از 
عزیمت به آمریکای التین در فرودگاه مهرآباد تهران اظهار داشت: در این سفر دیدارهای دوجانبه ای با مقامات ونزوئال و دیگر سران شرکت کننده در اجالس سران کشورهای عضو جنبش عدم 

تعهد خواهیم داشت.

همین صفحه
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امام حسین )ع(:

کالم  نور

قائم مقام وزیر صنعت عنوان کرد:
۱2۰ طرح دولت برای اقتصاد مقاومتی

گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مقام  قائم 
بانکهای کشاورزی، ملی، صنعت و معدن به ترتیب 
مقام های اول تا سوم را در پرداخت تسهیالت 
رونق تولید به واحدهای کوچک و متوسط کسب 

کرده اند.
ستاد  جلسه  دومین  و  بیست  در  رحمانی  رضا 
افزود:  مرکزی  استان  مقاومتی  اقتصاد  راهبری 
دولت ۱۲۰ طرح برای اقتصاد مقاومتی دارد که 
هفت طرح آن برای صنعت است و یک طرح آن 
در راستای رونق تولید است که در اولویت قرار 

گرفته است.
واحد  نقدینگی ۷۵۰۰  مشکل  حل  افزود:  وی   
کوچک و پنج هزار و ۴۰۰ واحد ایجادی با ۶۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی با ۱۶۰ هزار میلیارد ریال 
منابع مالی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

 رحمانی بیان کرد: تاکنون ۸۴۶۳ واحد تولیدی از 
تسهیالت رونق تولید برخوردار شده اند.

ردپای ایران در تکان بازار نفت  
در رشد اخیر قیمت ها در بازار جهانی نفت، رد پای 

وزارت نفت ایران نیز دیده می شود.
بررسی تحوالت بازارهای عمده اقتصادی در هفته 
این  از  منتهی به ۱۱ سپتامبر )۲۱ شهریورماه( 
حکایت دارد که در بازار جهانی نفت، قیمت ها 

با رشد همراه بود.
آنطور که تحلیل های بانک مرکزی نشان می دهد  
خوش بینی بازار به توافق سران کشورهای تولید 
کننده نفت برای تعیین سقف تولید، انتشار اخبار 
مثبت از سوی وزارت نفت ایران مبنی بر تمایل 
ایران برای متعادل سازی قیمت نفت و در نهایت 
تفسیر اشتباه بازار از کاهش بیش از انتظار ذخایر 
نفت آمریکا از مهمترین عوامل رشد نرخ نفت بود.
این در حالی است که بهای نفت خام پایه آمریکا 
تا ۲.۵۲  برنت  نفت  بهای  و  حدود ۳.۲۴ درصد 
هر  بهای  دیگر  سوی  از  و  یافته  افزایش  درصد 
بشکه نفت خام اوپک نیز حدود ۷.۵۲ درصد رشد 
داشته است. بر این اساس متوسط قیمت هفتگی 
نفت خام پایه آمریکا ۴۵.۹۶ دالر، نفت خام برنت 
۴۷.۳۹ و نفت خام اوپک حدود ۴۳.۵۲ دالر بوده 

است.
دالر همچنان تحت تاثیر روسای بانک مرکزی
ارزش دالر در برابر سبدی از  شش ارز یورو، ین، 
پوند، کرون سوئد و فرانک سوئیس بعد از آنکه در 
دو هفته متوالی تقویت شده بود تا ۰.۵۳ درصد 
از  ناشی  تضعیف  این  عمده  البته  که  کرد  افت 

ریزش ارزش دالر در برابر یورو و ین بود.
 این در حالی است که بر اساس آنچه که بانک 
مرکزی از دالیل تقویت و ضعف دالر در برابر سایر 
ارزها اعالم کرده، شاخص  های ضعیف اقتصادی 
ماه اوت در آمریکا و ماجرای همیشگی احتماالت 
رزرو  فدرال  مقامات  سوی  از  بهره  نرخ  تغییر 
موجب افزایش ارزش دالر شد. اما در مقابل عدم 
صراحت رئیس بانک مرکزی ژاپن درباره افزایش 
سیاست های انبساطی و بروز اختالف نظری که 
بین این بانک وجود داشت تا حدی ین را در مقابل 

دالر تقویت کرد.
اروپا  مرکزی  بانک  رئیس  اظهارات  همچنین 
درباره ضروری نبودن افزایش سیاست های پولی 
انبساطی توسط این بانک در تضعیف دالر اثرگذار 

بود.
 اما در بازار طال عدم تغییر در سیاست های پولی 
بانک مرکزی اروپا و تثبیت نرخ های بهره منطقه 
یورو موجب ثبات نسبی قیمت طال در مقایسه با 

بهای ابتدا و انتهای آن در هفته گذشته بود.

زیان 7 میلیارد دالری نتانیاهو
 در پی مخالفت با برجام

مخالفت  گزارشی  در  هاآرتص  اسراییلی  روزنامه 
بنیامنین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم با برجام 
را غماری نامعقول دانست که به کاهش ۷ میلیارد 

دالری کمک مالی آمریکا به این رژیم شد.
از  آمریکا  نوشت:  گزارشی  در  هاآرتص  روزنامه   
دالر  میلیارد   ۱۰۰ حدود  تاکنون   ۱۹۷۳ سال 
به اسراییل کمک مالی کرده است که این مبلغ 
صرف هزینه های مختلفی مثل توسعه نظامی و 
اقتصادی شده است. به گزارش این روزنامه، دولت 
اوباما قصد داشت تا کمک مالی ۴۵ میلیارد دالری 
به اسراییل را به واحد پول دالر پرداخت کند به 
شرطی که اسراییل در تالش های دولت اوباما برای 
جمع آوری حمایت در راستای توافق هسته ای یا 
ایران کارشکنی نکند. اما نتانیاهو در غماری غیر 
منطقی با توافق هسته ای با ایران مخالفت کرد. او 
با وجود مخالفت اوباما به کنگره آمریکا رفت و بر 
ضد توافق هسته ای صحبت کرد که البته شکست 
خورد. با این وجود و ناخشنودی اوباما از این اقدام 
نتانیاهو او به تالشی علیه توافق با ایران ادامه داد.

به گفته منابع امنیتی حتی پس از آن که توافق 
هسته ای با ایران در وین به امضا رسید؛ آمریکا 
با اسراییل به توافق کرد کمک مالی ۴۵ میلیارد 
دالری طی ۱۰ سال رسیده بود. اما باز هم نتانیاهو 
تالش کرد تا کنگره را علیه اوباما تحرک کند اما 

یک بار دیگر هم شکست خورد.
در  کارشکنی  برای  نتانیاهو  دولت  تالش های 
هسته ای  توافق  مورد  در  سفید  کاخ  سیاست 
با ایران غرامتی ۷ میلیارد دالری برای اسراییل 
به  آمریکا  مالی  کمک  بودجه  که  چرا  داشت، 
اسراییل از ۴۵ میلیارد دالر به ۳۸ میلیارد دالر 
کاهش یافت. این روزنامه تالش های نخست وزیر 
برجام  توافق  با  مخالفت  جهت  در  را  اسراییل 

شرم آور خواند.

خبر

هشدار روسیه و ایران برای نقض آتش بس در سوریه
از راه مبارزه علیه  اینکه حل بحران سوریه  با اعالم  ایران   روسیه و 
تروریسم، پایبندی به توافق آتش بس و مذاکرات سوری ممکن است، 
از سوی گروه های مسلح  به نقض پیمان توقف درگیری ها  نسبت 

موسوم به معارضان هشدار دادند.
بوگدانف  میخائیل  مذاکرات  خواندن  مهم  با  روسیه   خارجه  وزارت 
نماینده رئیس جمهوری این کشور در امور خاورمیانه و حسین جابری 
انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران، اعالم کرد: 
هر رفتار دیگری )جز رعایت آتش بس( پایبندی آنها )معارضان( به 
رویکردهای جنگی، ادامه مناقشه سوریه از راه نظامی و پیوستن به 

گروههای تروریستی داعش و جبهه النصره تلقی خواهد شد.
وزارت خارجه روسیه در باره دیدار معاونان وزارت خارجه این کشور و 
ایران همچنین افزوده است که اوضاع سوریه به ویژه پس از آغاز توافق 

های واشنگتن و مسکو در این کشور از مهمترین مباحث بود.
در بیانیه این وزارت خانه آمده است: معاونان وزارت خارجه دو کشور 
با گروه های تروریستی ضد سوری، ضرورت تسهیل  موضوع مبارزه 
دسترسی مردم سوریه به کمک های انسانی و رویکردهای مثبت دولت 

این کشور در قبال آتش بس را بررسی کردند.
جابری انصاری و بوگدانف در این مذاکرات همچنین آتش بس برقرار 
شده در سوریه را مهم خوانده و بر ادامه رعایت آن از سوی تمامی طرف 

ها تاکید کردند.
وزارت خارجه روسیه افزوده است: دو کشور همچنین بر ضرورت از 
سرگیری هر چه زودتر مذاکرات سوری برای حل سیاسی بحران زیر 
نظر سازمان ملل در ژنو براساس توافقنامه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲، قطعنامه 
۲۲۵۴ شورای امنیت و تصمیم های گروه کشورهای حامیان بین المللی 

سوریه تاکید کردند.
در پایان بیانیه با اشاره به اینکه در مذاکرات بوگدانف و جابری انصاری 
افزون بر اوضاع سوریه، شرایط عراق، یمن، لیبی، لبنان و منطقه خلیج 
فارس نیز بررسی شد، آمده است: دو کشور بر ادامه گفت وگوها و رایزنی 

های خود در مورد مسائل مهم منطقه تاکید کردند.
آتش بس سوریه که از دوشنبه شب برقرار شده با توافق آمریکا و روسیه 
یک دوره دیگر تمدید شد، ولی مسکو با اشاره به اعالم ۲۱ گروه مسلح 
ضدسوری موسوم به معارضان تحت حمایت چند کشور غربی-عربی 
برای  واشنگتن  اقدام جدی  نظامی، خواستار  های  ادامه حمله  برای 
جلوگیری از جنگ افروزی دوباره این گروه ها شده است، زیرا می تواند 

آتش بس را به شکست بکشاند.
جابری انصاری که در چارچوب برنامه مذاکره با مقام های روسی به 
مسکو سفر کرده است، همچنین در دیدار با رشتنیکوف رئیس مرکز 
مطالعات راهبردی روسیه )ریسی( در مسکو دیدار و در باره زمینه های 
روابط دوجانبه و منطقه ای ایران و روسیه و همچنین همکاری ها با این 

موسسه مذاکره کرد.

کانادا خواستار از سرگیری  روابط با ایران  
عضو ایرانی پارلمان کانادا ضمن تاکید بر لزوم از سرگیری روابط کانادا و 
ایران گفت: قطع روابط دیپلماتیک به مردم هر دو کشور صدمه می زند.

دو عضو لیبرال پارلمان آمریکا که یکی از آنها ایرانی است به تالش ها 
برای از سرگیری روابط دیپلماتیک میان دولت کانادا و ایران و بازگشایی 

سفارتخانه های دو کشور ادامه می دهند.
درخواست از سرگیری روابط ایران و کانادا که شامل بیش از ۵ هزار و 
۶۰۰ اسم است توسط ریچموند هیل و مجید جوهرچی نماینده لیبرال 
پارلمان کانادا حمایت می شود که معتقد است از سرگیری روابط میان 

دو کشور ابزاری در جهت پیشبرد تبلیغات دولت کانادا خواهد بود.
جوهرچی در یک کنفرانس خبری که در پارلمان کانادا برگزار شد در 
این باره به خبرنگاران گفت: موضع دولت کانادا این است که قطع روابط 
با ایران هیچ نتیجه مثبتی برای مردم دو طرف، متحدان کانادا و امنیت 
جهانی نخواهد داشت. او تاکید کرد که نبود روابط دیپلماتیک میان دو 

طرف به مردم هر دو کشور صدمه وارد می کند.
بیژن احمدی، رییس کنگره ایرانیان ـ کانادا معتقد است، از زمانی که 
دولت محافظه کار پیشین کانادا در سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود 
را با ایران قطع و دیپلمات های ایرانی را اخراج کرد، کانادا نتوانسته است 
به طور مستقیم با ایران گفت وگو کند. او افزود: کانادا مجبور است به 
کشورهای دیگری مثل ایتالیا برای ارتباط با ایران وابسته باشد و این 
سیاست درستی نیست؛ کانادا برای محافظت از منافع شهروندان خود 

باید با مقامات ایرانی به طور مستقیم صحبت کند.
به گفته رییس کنگره ایرانیان کانادا، بدون امکان روابط مستقیم میان 
مقامات دو کشور، ایرانیان کانادا نمی توانند پاسپورت خود را تمدید 
کنند یا مدرک فوت یا تولد دریافت کنند. هم چنین این به آن معنی 
است که ایرانی ها نمی توانند برای دیدار خویشاوندان خود در کانادا ویز 

دریافت کنند.
به گزارش ایسنا، در ماه فوریه استفان دیون، وزیر خارجه کانادا روند از 
سرگیری روابط را با اعالم اصالح طرح تحریم های کانادایی علیه ایران 
در راستای از سرگیری روابط کنترل شده اقتصادی شامل ممنوعیت 

گسترده واردات و صادرات و خدمات اقتصادی آغاز کرد.

اعتراف  سعودی ها به حمایت از گروه های تندرو
» زلمای خلیل زاد« سفیر پیشین آمریکا در عراق و افغانستان با تاکید 
بر » رویکرد مثبت سعودی ها به روابط با اسرائیل« گفت که سعودی ها 
اعتراف کرده اند از دهه شصت قرن گذشته میالدی تاکنون از گروه های 

تندرو و افراطی حمایت می کنند و هدف اصلی آنها ایران بوده است.
روزنامه های لبنانی السفیر و االخبار روز جمعه نوشتند که خلیل زاد 
در مقاله ای که در نشریه » پولیتیکو« منتشر شده است، افزود: یکی 
از مسئوالن ارشد سعودی برای من فاش کرد که کشور متبوعش از 
تندروی در جهان حمایت می کند و نگاهش به اسرائیل بسیار مثبت 

است. 
خلیل زاد که به تازگی به سعودی سفرکرده است، در مقاله خود اضافه 
کرد: در این سفر با مقامات سعودی مانند » سلمان بن عبدالعزیز« 
جانشین  سلمان«  محمدبن   « و  ولیعهد  نایف«  بن  محمد  پادشاه،» 

ولیعهد مالقات های متعددی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسئوالن ارشد سعودی به من گفت که 
با ناصریسم  اوایل دهه شصت میالدی و با هدف مقابله  از  کشورش 
مصر که خطری برای سعودی به شمار می آمد و به بروز جنگ بین 
دو کشور در مرزهای یمن منجر شد، از افراط گرایی و تندروی حمایت 

کرده است. 
افغانستان نوشت: سعودی ها بعداز  سفیر پیشین آمریکا در عراق و 
گراهای  اسالم  از  توانند  می  که  رسند  می  نتیجه  این  به  موفقیت 
تندرو)تکفیری های وهابی( به عنوان ابزاری مفید در سطحی وسیع 

استفاده کنند.
خلیل زاد ادامه داد: مسئوالن سعودی توضیح دادند که حمایت آنها از 
افراط گرایی شیوه ای بود برای ایستادگی در برابر اتحاد جماهیر شوروی 
که - عمدتا با همکاری ایاالت متحده - در جاهایی مانند افغانستان در 
سال ۱۹۸۰ صورت گرفت.  وی تاکید کرد: این شیوه موفق سعودی ها ) 
حمایت از تندروها( بعدها در چارچوب رقابت های ژئوپولتیک بین ایران 
و سعودی وعلیه جنبش های شیعی مورد حمایت ایران به کارگرفته 
شد.  سفیر پیشین آمریکا در عراق و افغانستان تصریح کرد: به مرور 
زمان سعودی ها دیدند حمایت آنها از افراط گری به ضرر خودشان و به 
یک تهدید واقعی علیه حکومت آنها و غرب تبدیل شده است و متوجه 
، حاال می  ایجاد شده توسط خودشان  این موجود وحشی  اند  شده 
خواهد خود آنها را هم ببلعد. زلمای خلیل زاد به نقل از مسئول سعودی 
نوشت: بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر در نیویورک به این مساله اعتراف 
نکردیم چون می ترسیدیم دست از حمایت ما بردارند یا مانند دشمن با 

ما رفتار کنند، برای همین حتی منکر این قضیه شدیم. 

خبر

درباره  گیری  تصمیم  تهران،  جمعه  خطیب 
اف.ای.تی.اف )گروه اقدام مالی برای مبارزه با 
پولشویی( را برعهده شورای عالی امنیت ملی 
دانست نه نماز جمعه و گفت: از سیاسی کردن 
مساله پرهیز شود، ورود جنجالی کار را خراب 

می کند.
آیت اهلل سید احمد خاتمی در خطبه دوم نماز 
با بیان این که نماز جمعه جای  جمعه تهران 
روشنگری است، ادامه داد: حادثه به این مهمی 
در نماز جمعه گفته نشود؟! اگر این روند پیش 
وارد  جمعه  امامان  گویند  می  روز  یک  برود، 
تحلیل مسایل سیاسی هم نشوند. نماز جمعه، 
نماز عبادی سیاسی است و باید در این مسایل 

ورود داشت.
خاتمی گفت: بله، تصمیم با تریبون نماز جمعه 
نیست. بر اساس نکته قرآنی در سوره نساء آیه 
۱۴۱، قرآن می گوید جامعه دینی باید مستقل 
باشد. در روایت معتبر هم از وجود مقدس نبی 
اکرم)ص( رسیده که دین اسالم برترین است و 

هیچ چیزی برتر از اسالم نیست. 
وی ادامه داد: اصل ۱۵۳ قانون اساسی هم می 
گوید هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه 
بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ ، ارتش و 

دیگر شئون کشور شود، ممنوع است. 
خطیب جمعه تهران اضافه کرد: با توجه به این 
شورای  گیرنده  تصمیم  است  درست  مطلب، 
امنیت ملی است اما قبل از این که به مرحله 
نهایی برسد آقایان اجازه نقد و بررسی عالمانه 
را بدهند. در این نقد و بررسی ها ابعادی از این 
مساله روشن می شود که به مسئولین کمک 

می کند.
خاتمی تاکید کرد: باید از سیاسی کردن مساله 
پرهیز کرد. متاسفانه هر مساله ای که در سطح 
رنگ  بالفاصله  افتد  می  اتفاق  کشور  کالن 
فوق  موضوع  این  گیرد؛  می  خود  به  سیاسی 
مسایل سیاسی است.موافقان منطقی بنویسند 
و  بنویسند  منطقی  هم  مخالفان  و  بگویند  و 

بگویند. 
وی با بیان اینکه ورود جنجالی در این مساله 
کار را خراب می کند، گفت: حکم نهایی در این 

عرصه با شورای عالی امنیت ملی است.
از  همچنین  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
نکته  دو  به  ملی خواست  امنیت  عالی  شورای 
مهم توجه کنند و گفت: استقالل کشور بسیار 
مهم است، اگر دیدند این قرارداد به استقالل 

کشور لطمه می زند، قاطعانه رد کنند.
طرف  کسانی  چه  با  ببینند  داد:  ادامه  وی 
هستند؛ با دشمنانی طرفند که بدعهدی جزو 
ذاتشان است. دیدید در برجام چه کردند؟ ما 
به همه قراردادهایی که مربوط به ما بود عمل 
این  به  توجه  با  کردند.  عمل  آنها  اما  کردیم 
گیری  تصمیم  قرارداد  این  با  رابطه  در  نکات، 

شود.
خاتمی همچنین به سرشماری نفوس و مسکن 
و  آمار  با  رابطه  در  اظهار داشت:  و  اشاره کرد 
تصمیم  برای  بینانه  واقع  آمارهای  ضرورت 
و  فرمودند  سفارش  آقا  کشور،  امور  در  گیری 

ان شاء اهلل مردم ما هم همراهی و همکاری می 
کنند تا آمارها دقیق باشد و در پی آن تصمیم 

گیری ها هم دقیق باشد. 
وی ادامه داد: اما رهبری یک جمله فرمودند که 
دستکاری در آمارها گناه کبیره است، فرمودند 
گناه است چون تدلیس است. تدلیس اخفاء و 
کتمان واقعیت هاست و زیربنای آن هم غش و 

کلک زدن است.
کبیره  اما  داشت:  اظهار  تهران  جمعه  خطیب 
آمار غلط  است چون فساد آن گسترده است. 
سرانجام سر از تصمیم های غلط درمی آورد و 
در  مصلحتی  هیچ  است.  کشور  به  آسیب  این 
این کشور باالتر از صداقت و شفافیت و با مردم 

روراست بودن نیست. 
این  صاحب  مردم  این  کرد:  تاکید  خاتمی 
انقالب هستند و حق آنهاست که آنچه مربوط 
به خودشان و به مصلحت است- اسرار را نمی 
و  صراحت  به   – بفهمد  دشمن  که  گوییم 

شفافیت برای مردم گفته شود.
خطیب جمعه تهران در بخش دیگری از خطبه 
ها در خصوص دولت عربستان گفت: گویاترین 
دولت  خصوص  در  ها  حرف  ترین  جامع  و 

عربستان فرمایشات مقام معظم رهبری بود. 
هایشان  تریبون  در  آنها  وقتی  افزود:  خاتمی 
بزرگ،  ملت  شما  به  را  ها  اهانت  بدترین 
دارند؛  محمدی)ص(  ناب  اسالم  احیاگران 
سزاوارترین جایی که باید به اراجیف آن پاسخ 
داده شود خطبه جمعه، آن هم خطبه جمعه ام 

القرای اسالم یعنی تهران است.
بر عربستان حاکم است  وی اضافه کرد: آنچه 
مکتب وهابیت است. بچه از کالس اول که می 
و  خوانند  می  شان  دینی  های  آموزه  در  رود 
می گویند که فالن فرقه کافرند، باید سربرید، 
و  دبیرستان  رود  می  تا  است.  هدر  خونشان 
دانشگاه ها، به کلی شستشوی مغزی داده می 

شود. این تفکر است که تکفیرپرور است.
شد:  یادآور  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
 ۱۹ سوریه  شرق  در  داعش  قربان،  عید  روز 
گوسفند  عین  و  بردند  مسلخ  به  را  جوان  نفر 
وهابی  سخیف  مکتب  تفکر  از  این  سربریدند. 

گری درآمده است. 

نشست  در  خوشبختانه  داد:  ادامه  خاتمی 
اخیری که با حضور علمای اهل سنت و االزهر 
در چچن برگزار شد، به صراحت اعالم کرده اند 
که وهابیت از اسالم بیگانه است و هیچ ربطی 

به اسالم ندارد.
وی اضافه کرد: دولت آل سعود در سال ۱۱۵۷ 
قمری یعنی ۲۸۰ سال قبل سر کار آمدند. در 
با وحشی گری،  این سه قرن، آل سعود فقط 
آدم کشی و غارتگری راهشان را پیش برده اند.
خطیب جمعه تهران با اشاره به اوضاع انسانی 
در یمن گفت: آنچه امروز در یمن می بینید به 
عنوان یک تابلو برای سه قرن جنایت آل سعود 
است. این جماعت اصلشان بر غارتگری و آدم 
کشی است و دولت سعودی، دولت ضد بشر، 
ضد حقوق بشر، دولت ضد قرآن و اسالم است.
با  دولت،  این  هاست  مدت  افزود:  خاتمی 
این را مخفی می  صهیونیست ها رفیق است؛ 
کردند. کدام صهیونیست ها؟ آنهایی که طبق 
اسالم  با  اینها  دشمنی  مائده،  سوره   ۸۲ آیه 
هم  اخیرا  البته  است؛  آشکار  و  روشن  بسیار 
علنی کردند.  وی ادامه داد: در جنگ ۳۳ روزه 
پشت  عربستان  دولت  غزه،  در جنگ  و  لبنان 
صحنه کمک به صهیونست ها بود. با توجه به 
این سه نکته که لکه ننگینی در دامن سعودی 
هاست، سعودی ها خائن حرمین شریفین و نه 
خادمین حرمین شریفین هستند و امیدواریم 
به این زودی ها جهان اسالم، سقوط آل سعود 

را جشن بگیرند.
در  ریزی  خون  جلوی  آن  با  که  گامی  هر  از 
سوریه گرفته شود استقبال می کنیم/ تا دست 
و  آرام  روز  است، سوریه  باز  در سوریه  آمریکا 

آرامش را نخواهد دید
خطیب جمعه تهران همچنین به موضوع آتش 
بس در سوریه پرداخت و گفت: ما از هر گامی 
ریزی در سوریه گرفته شود،  که جلوی خون 
استقبال می کنیم؛ آنچنان که نظام ما استقبال 
کرد، اما آمریکا و نوچه های آمریکا که تکفیری 

ها هستند بارها آتس بس را شکستند.
خاتمی با یادآوری این نکته که آنها آتس بس 
خواهند؛  می  خودشان  قوای  تجدید  برای  را 
افزود: دنیا بداند تا دست آمریکا در سوریه باز 

است، سوریه روز آرام و آرامش را نخواهد دید.
ها  تکفیری  که  جنایتکارانی  داد:  ادامه  وی 
سوریه  در  حضورشان  کنند؛  می  تغذیه  را 
اشغالگرانه است؛ تا وقتی آمریکای اشغالگر در 
سوریه است، مشکل حل نخواهد داشت، بلکه 

مشکل خود اینها هستند.
خطیب جمعه تهران همچنین به مناسبت های 
الحجه،  ذی   ۱۵ گفت:  و  کرد  اشاره  رو  پیش 
درخشان  خورشید  دهمین  والدت  سالروز 
امامی  است،  هادی)ع(  امام  حضرت  امامت، 
سازماندهی  و  شیعه  ساماندهی  عرصه  در  که 
وکالت، نقش ارزنده ای برای آماده سازی شیعه 

برای زندگی در عصر غیبت ایفا کردند. 
با گرامیداشت عید  آیت اهلل خاتمی همچنین 
غدیر خم با یادآوری این کالم امام راحل عظیم 
الشان که فرمودند غدیر یک روز نیست، اظهار 
داشت: غدیر باید همیشه باشد. روز عید غدیر 
با امامت است و والیت فقیه  روز تجلی بیعت 
ما قطره ای از دریای ناپیداکرانه والیت است. 

وی افزود: هیچ روزی از سال نیست که امامان 
دعوت  شادی  به  غدیر،  عید  روز  اندازه  به  ما 
باشند. بسیار سفارش شده که روز عید  کرده 
شده  تشویق  کنید.  صادر  شادی  فقط  غدیر 
خوب  غذای  بپوشید.  نو  لباس  دهید.  عیدی 
محمد  بر  فراوان  ببینید.  تدارک  خانواده  برای 

و آل محمد صلوات بفرستید. 
خطیب جمعه ادامه داد: معنایش این است که 
اهل بیت )ع( دوست دارند که روز عید غدیر 
ما  عزیز  مردم  اهلل  ان شاء  باشد.  واقعی  جشن 
تمام  سنگ  طبیعی  طور  به  کشور  سراسر  در 
می گذارند اما انتظار داریم همانطور که عرفه 
امسال باشکوه تر از سال های گذشته بود، غدیر 

امسال هم همان شکوه برتر را داشته باشد.
دفاع  هفته  آغاز  به  تهران  موقت  جمعه  امام 
یاد  به  هفته  این  گفت:  و  کرد  اشاره  مقدس 
ماندنی، سند افتخار ابدی برای این ملت است. 
امتحان سختی بود. اما آفرین بر شما مردم که 
درست از عهده امتحان برآمدید و پیش خدا، 

پیغمبر و امام زمان)عج( سربلند شدید. 
تمام  مقدس  دفاع  سال  هشت  افزود:  خاتمی 
به خدا  عشق  فرهنگ  جهاد،  فرهنگ  اما  شد. 
این فرهنگ است که ۳۷  نیست.  تمام شدنی 
نگه داشته  را پشت مرزها  سال دشمنان شما 
بر  خدا  درود  و  سالم  داشت.  خواهد  نگه  و 
و  مقدس  دفاع  شهیدان  بویژه  عزیز  شهیدان 

رحمت و رضوان خدا بر شما شهیدپروران.
خاتمی با بیان این که روز پنجشنبه روز آغاز 
سال تحصیلی است، گفت: کشور با دنیای امید 
روند.  می  جدید  تحصیلی  سال  استقبال  به 
جشن عاطفه ها گامی در این راستا است. آغاز 
سال تحصیلی جدا بهار است ولی آنگاه این بهار 
اندر بهار می شود که معلمان، دبیران و اساتید 
محترم بر دوششان احساس مسئولیت سنگین 

را داشته باشند. 
است.  داده شده  آنها  به  امانتی  داد:  ادامه  وی 
این امانت را ان شاء اهلل به درستی امانتداری 

کنند و نسل صالح به جامعه تحویل دهند.

آیت ا... خاتمی: تصمیم درباره FATF برعهده شورای عالی امنیت ملی است
مسلخ انسان ها نتیجه تفکر سخیف وهابی گری

وزیر امور خارجه کشورمان، به عنوان اولین سخنران اجالس 
وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در ونزوئال، ضمن تبریک به 
دولت و ملت ونزوئال بمناسبت ریاست جدید این سازمان، از 

میزبانی گرم و خوب آن کشور تشکر کرد.
محمدجواد ظریف گفت: اجالس جنبش عدم تعهد فرصت 
برای اعضا جهت بحث و بررسی چالش های فرارو  خوبی را 
بویژه در این مقطع حساس فراهم می کند. بر همین اساس 
عنوان خوب و مناسبی برای این نشست تحت عنوان »صلح، 
است؛  شده  انتخاب  توسعه«  برای  همبستگی  و  حاکمیت 
موضوعی که جنبش برای تأمین آن از ابتدای تشکیل از دهه 

۱۹۵۰ شکل گرفته است.
وی تاکید کرد: امروز  مداخله در امور داخلی کشورها، اشغال 
صلح،  متوجه  نه تنها  را  بی سابقه ای  تهدیدات  افراط گرایی  و 
همبستگی  متاسفانه  بلکه  کرده  جهانی  توسعه  و  امنیت 

اعضای عدم تعهد را نیز در معرض تهدید قرار داده است.
وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: در این شرایط دشوار 
به حقوق،  پایبندی کامل  و  و چالش برانگیز، خویشتن داری 
مقررات و هنجارهای بین المللی و اصول منشور ملل متحد 

امری ضروری است.
وی تصریح کرد: افراط گرایی خشونت بار و تروریسم، به همراه 
و  تزاید  به  رو  درگیری های  جمله  از  آن  ناگوار  پیامدهای 
بحران های انسانی ناشی از آن در زمره تهدیدات بسیار جدی 
است که توجه جدی تر ما در جنبش عدم تعهد را می طلبد.

ظریف هشدارداد:

توجه جدی تر به پیامدهای 
رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان پس از افراط گرایی خشونت بار و تروریسم

دیدار با کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا گفت، 
طرح  در  ایران  رسمی  عضویت  زودی  به 

هسته ای بین المللی ایتر اعالم می شود.
علی اکبر صالحی که به بروکسل سفر کرده 
یته  آقای کانی  با  است، گفت: در جلسه 
پیشنهادهای خوبی در چهارچوب تعهدات 
اتحادیه اروپا درباره روند اجرای برجام مطرح 

شد که در پیوست شماره سه آمده است.
با  کشورمان  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
بیان این که طرف های اروپایی پیشنهادهای 
در  هسته ای  های  همکاری  درباره  خوبی 
چهارچوب برجام مطرح کرده اند، افزود: به 
زودی در سمیناری که برگزار خواهد شد 
این طرح ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
صالحی در ادامه از برداشته شدن قدم های 
مثبت در زمینه همکاری های علمی و فنی 
خبر داد و تصریح کرد: به زودی موضوع 
عضویت ایران در پروژه ایتر )راکتور گرمای 
هسته ای بین المللی( به طور رسمی اعالم 

خواهد شد.
وی همچنین از استقبال طرف های اروپایی 
گداخت  پروژه  در  کشورمان  مشارکت  از 
 )JET( جت  به  موسوم  اروپا  هسته ای 
کمیسیونر  با  دیدار  در  گفت:  و  داد  خبر 

انرژی اروپا بحث هایی هم درباره فعالیت در 
چهارچوب یورو اتم صورت گرفت.

کشورمان  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
همچنین از پیشنهاد به طرف های اروپایی 
در زمینه علمی به ویژه »کوانتوم بیولوژی« 
و »کوانتوم انرژی« خبر داد و گفت: ما از یک 
ماه پیش مرکزی در این زمینه راه اندازی 
اروپایی  طرف های  با  شد  قرار  و  کرده ایم 

همکاری کنیم.
صالحی از آمادگی طرف های اروپایی برای 
و  علمی  برنامه های  از  مالی  حمایت های 

تحقیقاتی هسته ای کشورمان خبر داد.
بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
کشورمان  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 

روادید  مشکل  مورد  در  گفت:  ادامه  در 
دانشمندان اروپایی که آمریکایی ها به وجود 
داشتیم  خوبی  صحبت های  هم  آورده اند 
پیگیری های  مقابل  طرف  شد  قرار  که 
الزم را بکند تا موضوع روادید شامل حال 
و  آزادانه  بتوانند  آنها  و  نشود  دانشمندان 

بدون دغدغه به کشورمان مسافرت کنند.
کرده  اعالم  جدید  قوانین  وضع  با  آمریکا 
اتباع اروپایی که می توانستند بدون  است 
روادید به این کشور سفر کنند، در صورتی 
کشورهای  به  گذشته  سال  پنج  در  که 
کرده  سفر  ایران  و  سودان  عراق،  سوریه، 
باشند، برای مسافرت به آمریکا باید روادید 

دریافت کنند.

صالحی: 

به زودی عضویت رسمی ایران در طرح هسته ای ایتر اعالم می شود

وضعیت  کرد،  اعالم  دیروز  آلمان  صدراعظم 
و  است  بحرانی  و  حساس  اروپا،  اتحادیه 
مشکالت آن را نمی توان در طول برگزاری یک 

نشست حل و فصل کرد.
مرکل‹  ›انگال  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
اروپا  اتحادیه  به نشست سران  به هنگام ورود 
در براتیسالوا پایتخت اسلوواکی به خبرنگاران 
که  نیست  آسان  شرایط،  به  توجه  با  گفت، 
حلی  راه  نشست  یک  از  باشیم  داشته  انتظار 

برای مشکالت اروپا پیدا شود. 
وی گفت، ما در شرایط بحرانی و حساسی قرار 
داریم. ما باید با اعمال خود نشان دهیم که می 

توانیم بهتر باشیم.
باید در  اروپا  اتحادیه  مرکل خاطر نشان کرد، 
حوزه امنیتی، امنیت داخلی و خارجی، جنگ با 
تروریسم و همکاری های دفاعی پیشرفت کند 
اشتغالزایی  و  اقتصادی  زمینه های رشد  در  و 

بهتر شود.
در پی همه پرسی و اعالم انگلیس برای خروج 

این  عضو  کشور   ۲۷ سران  اروپا،  اتحادیه  از 
اتحادیه امروز جمعه در نشستی غیررسمی در 
تا  آمدند  گردهم  اسلواکی  پایتخت  براتیسالوا 

درباره آینده این اتحادیه بدون حضور انگلیس 
گفتگو کنند. 

اروپا دستور کار  دونالد توسک، رئیس شورای 

این نشست را ادامه اصالحات در این اتحادیه 
کشورهای  مرزهای  از  حفاظت  زمینه  در 
عضو، مبارزه با تروریسم و نیز مسائل مختلف 

اجتماعی و اقتصادی اعالم کرد.
جمله  از  اصلی  چالش  سه  گفت:  توسک 
مهاجرت غیرقانونی، تروریسم و ترس از جهانی 
بر سر  توافق  و  دارد  قرار  ما  روی  پیش  شدن 
اولویت های اصلی و آنچه می توان در ارتباط 
با این اولویت ها در چند ماه آینده انجام داد 
مواردی است که در نشست براتیسالوا باید به 

آن پرداخته شود.
اروپا هم اکنون با بحران آوارگان دست و پنجه 
و  خاورمیانه  از  آواره  هزار  و صدها  کند  نرمی 
شمال آفریقا برای فرار از فقر و خشونت راهی 

این قاره شده اند.
 ، اروپا  از مرزهای  بر اعالم آژانس حفاظت  بنا 
حدود ۱۱۸ هزار نفر در هشت ماه نخست سال 
۲۰۱۶ میالدی با عبور از دریای مدیترانه وارد 

اروپا شده اند.

مرکل: وضعیت اتحادیه اروپا بحرانی است
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واکنش سرلشکر سلیمانی به تالش تفرقه افکنانه دشمن
فرمانده نیروی قدس سپاه با صدور بیانیه ای به تالش تفرقه افکنانه 

اخیر دشمنان پیرامون وی، واکنش نشان داد.
و عملیات  دنبال فضاسازی های رسانه ای  به  نیوز،  به گزارش سپاه 
مقامات  برخی  نیز  و  بیگانه  رسانه های  اخیر  های  هفته  روانی 
محبوب،  فرمانده  سلیمانی  قاسم  پیرامون سرلشکر حاج  آمریکایی 
انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  والیتمدار  و  انقالبی   ، مردمی 
اسالمی وی در بیانیه ای تأکید کرد: با استعانت از خدای سبحان در 

همین جایگاه سربازی خواهم بود.

رایزنی دیپلمات عالیرتبه سوری با ظریف
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل، با وزیر امور خارجه کشورمان 

دیدار و گفت وگو کرد.
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد و رئیس  بشار جعفری 
هیأت سوریه در اجالس وزرا و سران کشورهای عضو جنبش عدم 
تعهد، در ونزوئال با محمدجواد ظریف دیدار و درباره آخرین تحوالت 

سوریه و همکاری های دوجانبه گفت وگو و تبادل نظر کرد.

نامه عربستان علیه ایران به شورای امنیت
 سازمان ملل متحد

نامه ای به شورای امنیت، مدعی شد که  ارائه  با  عربستان سعودی 
ایران قطعنامه ۲۲۱۶ درخصوص یمن را نقض کرده است.

حمالت  گذشته  نیم  و  سال  یک  از  بیش  از  عربستان  درحالیکه 
مستمر و همه جانبه ای را علیه مردم یمن آغاز کرده، اکنون با ارائه 
نامه ای به شورای امنیت مدعی شد که ایران قطعنامه ۲۲۱۶ یمن 

را نقض کرده است.
خبرگزاری رسمی عربستان )واس( تأکید کرد: »عبداهلل بن یحیی 
المعلمی« نماینده دائم عربستان در سازمان ملل، این نامه را عصر 

دیروز به رئیس شورای امنیت داد.
بر اساس گزارش »العالم«، عربستان در این نامه مدعی شده است 

که ایران سالح و مهمات در اختیار یمنی ها قرار می دهد.
و  ارتش  است  خواسته  امنیت  شورای  از  همچنین  عربستان 
عربستان،  به  حمالت  ادامه  خاطر  به  را  یمن  مردمی  کمیته های 

بازخواست کند.
سازمان ملل متحد چندی پیش نام ائتالف عربستان را در فهرست 
و  داد  قرار  درگیری ها  و  در جنگ ها  کودکان  حقوق  ناقضان  سیاه 
اعالم کرد که ۶۰ درصد کودکان یمنی در حمالت این ائتالف کشته 
شده اند، اما مدت کوتاهی پس از آن، عربستان به سازمان ملل فشار 
آورد که اگر نام این ائتالف را از فهرست خارج نکند، کمک های مالی 
به این سازمان را متوقف خواهد کرد و همین فشارها باعث شد تا 
دبیرکل سازمان ملل نام این ائتالف را از فهرست خارج و سپس در 

کنفرانس مطبوعاتی به این فشارها اذعان کند.

سرمایه گذاری 6هزار میلیارد اعتبار برای
 امور فرهنگی

میلیارد   ۵۰۰ و  هزار   ۶ فرهنگی  حوزه  در  گفت:  دولت  سخنگوی 
تومان در کشور برای امور فرهنگی سرمایه گذاری خواهد شد.

ایسنا، دکتر محمدباقر نوبخت  در گلزار شهدای رشت  به گزارش 
اظهار  در جمع خبرنگاران  واالمقام  به شهدای  احترام  ادای  ضمن 
کرد: در حوزه فرهنگی ۶هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان در کشور برای 

امور فرهنگی سرمایه گذاری خواهد شد.
وی تصریح کرد: بخش هایی از این اعتبار برای پروژه های فرهنگی 
گرفته  نظر  در  استان  این  فرهنگی  های  مجتمع  و  گیالن  استان 

خواهد شد.
از دو مسیر موضوع  اینکه دولت  بیان  با  ادامه  سخنگوی دولت در 
رشد اقتصادی و اشتغال جوانان را فراهم می کند یادآور شد: از یک 
سو برای فعال کردن واحدهای تولیدی راکد ۱۶ هزار میلیارد تومان 
توسط دولت در نظر گرفته شده که از این رقم ۷هزار و ۵۰۰ واحد 

در این سالی که نیمی از آن گذشت فعال خواهد شد.
این  از  تعدادی  این مجموعه سهمی دارد،  از  افزود: گیالن  نوبخت 
واحدها تسهیالت را دریافت و با اشتغالی که ایجاد خواهند کرد تا 
انسانی  بازار کار تحرکی در بخش اشتغال و نیروی  پایان سال در 

بودجود خواهند آورد.
وی خاطرنشان کرد: بخش دیگری که دولت در عرصه اقتصاد دنبال 

می کند طرح های عمرانی، واحدهای تولیدی نیمه تمام است.  

انتقاد کلینتون از سخنان ترامپ در مورد شلیک 
به قایق های ایرانی

انتخابات  برای  آمریکا  دموکرات  حزب  نامزد  کلینتون،  هیالری 
ریاست جمهوری از سخنان دونالد ترامپ در مورد لزوم شلیک به 
به  آمریکایی  ناوهای  به  شدن  نزدیک  صورت  در  ایرانی  قایق های 

شدت انتقاد کرد.
به گزارش  خبری هیل، دونالد ترامپ در واکنش به نزدیک شدن 
قایق های ایرانی به ناو آمریکایی گفته بود: قایق های ایرانی کوچکی 
که ناوهای زیبای ما را تهدید می کنند باید از روی آب ها محو شوند.

در خلیج  ایرانی  قایق  که هفت  مدعی شد  پنتاگون  هفته گذشته 
فارس به یک ناو آمریکایی نزدیک شده و مانور داده اند.

به گزارش ایسنا، بنا بر ادعای پنتاگون این قایق های ایرانی تا فاصله 
۳۰۰ متری این ناو پیش رفته بودند این در حالی است که سردار 
علی فدوی، فرمانده نیروی دریای سپاه پاسداران در واکنش به این 
ادعا گفت که قایق های ایرانی چند کیلومتر با ناو آمریکایی فاصله 

داشته اند. 
هیالری کلینتون ضمن انتقاد از مواضع نامعقول ترامپ در این باره 
ناوهای  به  نیروهای کشوری دیگر فقط  اگر  ترامپ می گوید  گفت: 
آمریکایی نزدیک شود باید به آن ها حمله کنیم و آن ها را از صحنه 

روزگار محو کرد.
او افزود: او )ترامپ( با چنین مواضعی جنگ دیگری را برای آمریکا 

ایجاد خواهد کرد.
نیروی  از  موضوع  این  به  واکنش  در  گذشته  جمعه  ترامپ  دونالد 
اقدامات  که  ایرانی  قایق های  به  تا  بود  خواسته  آمریکا  دریایی 

تحریک آمیز انجام می دهند شلیک کنند.
ترامپ از آغاز کمپین انتخاباتی خود همواره موضع سختی را علیه 
ایران اتخاذ کرده است. او توافق هسته ای برجام را یک شکست و 
اشتباه تاریخی برای آمریکا دانسته است و بارها دولت اوباما را مورد 

انتقاد قرار داده است.

جبهه النصره مورد حمایت آمریکاست
دستیار رئیس مجلس در امور بین الملل، با بیان 
آمریکاست،  حمایت  مورد  النصره  جبهه  اینکه 
گفت: با وجود توافق بر سر آتش بس در سوریه، 

آمریکا به تعهداتش پایبند نیست.
آتش بس  به  اشاره  با  امیرعبداللهیان  حسین 
توافق  وجود  با  داشت:  اظهار  سوریه  در  اخیر 
کامل  همراهی  و  سوریه  در  آتش بس  سر  بر 
تعهداتش  اجرای  به  آمریکا  سوریه،  حکومت 

پاییند نیست.
حمایت  مورد  النصره  جبهه  اینکه  بیان  با  وی 
آمریکاست، گفت: کاخ سفید هیچگاه این گروه 
شناخته شده تروریستی را که در لیست سیاه 
نداده  قرار  هدف  مورد  دارد  قرار  ملل  سازمان 
تا  را تغییر داده اند  نام آن  نیز  است؛ هم اکنون 

دوستان تروریست خود را نجات دهند.
دستیار رئیس مجلس در امور بین الملل تأکید 
کرد: تنها هدف آمریکا تالش برای حذف رئیس 

جمهور قانونی سوریه بشار اسد است.
هیچ  آمریکا  کرد:  تصریح  امیرعبداللهیان 
توجهی به وضعیت مردم سوریه ندارد و صرفا با 
أهداف انتخاباتی و سیاسی خسارتهای جانی و 
مالی مردم منطقه و سوریه را افزایش می دهد.

وی با اشاره به همکاری های ایران و روسیه در 
مردم،  از  و مسکو  تهران  موضوع سوریه گفت: 
ارتش و رییس جمهور قانونی سوریه در مقابل 
درک  می کنند؛  حمایت  قویا  تروریست ها، 

کرملین از تحوالت سوریه قابل تقدیر است.

گزارش عملکرد ایران در دوره ریاست 
بر جنبش عدم تعهد

بر اساس گزارش عملکرد ایران در دوره ریاست 
که  است  شده  تاکید  تعهد  عدم  جنش  بر 
شده،  تعیین   چارچوب های  در  توانست  ایران 
درون  در  وحدت  و  همبستگی  حفظ  ضمن 
جنبش، توان جنبش را مصروف انجام وظایف 

محتوای اش کند.
در بخش هایی از گزارش عملکرد ایران در دوره 
ریاست بر جنبش عدم تعهد آمده است: جنبش 
سازمان  یک  نهاد  عمده  طور  به  تعهد  عدم 
همه  تقریبا  که  معنا  این  به  است.  محور  ملل 
متحد  ملل  سیستم  داخل  در  آن  فعالیت های 
واقع  انجام می شود. جنبش در  نیویورک  و در 
از یک سو  ابزار هماهنگی مواضع بین اعضای 
جنبش در ارتباط با طیفی از همه موضوعات به 
از سوی  و  است  اقتصادی  موضوعات  استثنای 
دیگر بازوی مذاکراتی کشورهای در حال  توسعه 
یافته است. کشورهای در  با کشورهای توسعه 
مواضع  نخست  جنبش  داخل  در  حال  توسعه 
بشر، حفظ  حقوق  مثل  حوزه هایی  در  را  خود 
صلح، خلع سالح، امور حقوقی، اصالح سازمان 
ملل و مسائل منطقه ای در بین خود هماهنگ 
می کنند و سپس می کوشند تا مواضع هماهنگ 
توسعه یافته  کشورهای  با  مذاکرات  در  را  خود 
به عنوان رئیس دفتر  ایران  ببرند. سفیر  پیش 
این  تمامی  انجام  محور  سال   ۴ در  همآهنگی 

فعالیت ها بوده است.
در  تصمیم گیری  است:  آمده  گزارش  این  در 
می گیرد  اجماع صورت  طریق  از  داخل جنبش 
روش  این  ندارد.  جایی  آن  در  رای گیری  و 
تصمیم گیری ایجاب می کند که رئیس ناچار از 
انجام تالشی بیش از حد معمول در هر مورد برای 
نزدیک کردن نظرات متعارض به یکدیگر و ایجاد 
در  چراکه  شود،  ذی ربط  طرف های  بین  اجماع 
صورت عدم اجماع، مذاکرات می تواند به شکست 
امری در عین حال شکستی  بیانجامد و چنین 
از  می شود.  محسوب  نیز  دوره ای  ریاست  برای 
آن جا که هدف رئیس جنبش باید به طور عمده 
حفظ انسجام جنبش و اعتالی آن و جلوگیری 
تصمیم گیری  باشد،  آن  در  اختالف  و  تشتت  از 
بدون رای گیری مسوولیت مضاعفی  و  اجماع  با 
می گذارد.  جنبش  دوره ای  روسای  عهده  بر  را 
عنوان  به  جنبش  رئیس  می افزاید:  گزارش  این 
تالش  وظیفه  هماهنگ کننده،  و  تسهیل کننده 
برای اجماع سازی در درون جنبش را دارد. عمل 
به این وظیفه مستلزم انعطاف پذیری، میانه روی 
و عدم اصرار بر مواضع ملی خویش است. رئیس 
را در عرصه های  باید هم چنین جنبش  جنبش 
گروه بندی های  دیگر  با  مواجهه  و  مختلف 

بین المللی نمایندگی کند.
در بخش دیگری از ای تن گزارش آمده است: 
شده  تعیین   چارچوب های  در  توانست  ایران 
اعم  به طور  بین المللی  اداره یک نشست  برای 
و با توجه به محدودیت های جنبش عدم تعهد 
به طور اخص، ضمن حفظ همبستگی و وحدت 
در درون جنبش، توان جنبش را مصروف انجام 
وظایف محتوای اش کند و برای انجام این مهم 

فعالیت هایی به شرح زیر انجام شده است:
مذاکره  و  جنبش  داخل  در  مواضع  هماهنگی 
مواضع  مبنای  بر  توسعه یافته  کشورهای  با 

هماهنگ
جنبش  پنج گانه  کاری  گروه های  هماهنگی 
و  امنیت  شورای  در  جنبش  فراکسیون های  و 

کمیسیون تحکیم صلح
ایفای وظیفه نمایندگی و سخنگویی جنبش از 
طریق ارائه نظرات جنبش در نهادها و مجامع 

بین المللی
دفتر  بیانیه های  و صدور  اجماع  تدوین، کسب 
نظرات  منعکس کننده  که  جنبش  هماهنگی 

جنبش در ارتباط با تحوالت جاری است
تکنولوژی  و  علوم  وزیران  نشست  برگزاری 
کشورهای عضو جنبش در تهران در آباد ۱۳۹۲

نشست های  و  ماهانه  نشست های  برگزاری 
گروه های  نشست های  هماهنگی  و  فوق العاده 
کاری و دو فراکسیون جنبش در شورای امنیت 

و کمیسیون تحکیم صلح
و  تعهد  عدم  جنبش  فلسطین  کمیته  ریاست 

هماهنگی فعالیت های آن
و  اروپا  اتحادیه  تروئیکای  با  دوره ای  مذاکرات 
مکاتبات،  مالقات ها،  اقدامات،  از  طیفی  انجام 
از  لجستیک  و  دبیرخانه ای  امور  و  مصاحبه ها 
چهار  در  ایران  که  است  بوده  اقداماتی  جمله 

سال گذشته انجام داده است.

خبرخبر

مردم  مشکل  بزرگترین  گفت:  کشور  وزیر 
انقالب  معظم  رهبر  و  است  اقتصادی  مسائل 
اول  اولویت  را  آن  و  دارند  تاکید  اقتصاد  بر 

دولتمردان قرار داده اند.
عبدالرضا رحمانی فضلی  در نشست مشترک 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  و  اداری  شورای 
مقاومتی هفت شهرستان جنوب کرمان افزود: 
اقتصاد  بتوانیم  تا  شویم  بسیج  همگی  باید 
این  در  باید  همه  و  کنیم  عملی  را  مقاومتی 

زمینه فعال باشیم.
وی تصریح کرد: اداره اقتصاد کشور در زمینه 
رهبری  معظم  مقام  مدیون  مقاومتی  اقتصاد 
است و هر کسی برخالف نظر ایشان عمل کند، 

خالف رهبری قدم برداشته است.

وزیر کشور گفت: مردم پای کار نظام هستند 
و ما بدون حضور و مشارکت مردم موفق نمی 
گام  هم  دست  در  دست  مسئوالن  لذا  شویم 
های استواری برای کمک به مردم بردارند، چرا 

که ما امانتدار مردم هستیم.
وی اظهار کرد: تقویت نظام جمهوری اسالمی 
کمک به دین است که پایه آن بر دوش مردم 
است و برای اینکه بتوانیم جمهوری اسالمی را 
داشته  یاد  به  را  آن  عناصر  باید  کنیم  تقویت 

باشیم.
منطقه  کشورهای  در  گفت:  فضلی  رحمانی 
فتنه های زیادی وجود دارد اما با تدبیری که 
رهبری دارند، کشور از امنیت و آرامش بسیار 

خوبی برخوردار است.

وزیر کشور: اقتصاد اولویت اول دولتمردان است

ایران  استاندارد  و  کیفیت  بازرسی  شرکت 
خودروهای  ملی  ارزشیابی  گزارش   ،)ISQI(
امسال  مردادماه  به  مربوط  داخل  ساخت 
از  یک  هیچ  آن،  براساس  که  کرد  منتشر  را 
خودروهای داخلی در جایگاهی بیشتر از سه 

ستاره قرار نگرفتند.
در مردادماه امسال ۹۰ هزار و ۳۴۵ دستگاه 
خودرو سبک تولید شد که ۹۳ درصد از حجم 
تولیدات به خودروهای سواری و هفت درصد 

دیگر به خودروهای وانت اختصاص دارد.
ماه  این  در  کشور  تولیدی  خودروهای سبک 
شامل ۳۶ مدل خودرو در گروه سواری و هفت 
مدل در گروه وانت است؛ در مرداد ماه امسال، 
برلیانس  و  خراسان   ۴۰۵ پژو  خودروهای 
H۳۲۰ به ترتیب بیشترین و کمترین میزان 
اند و  تولید خودرو را به خود اختصاص داده 
وانت  و  سوز  دوگانه  نیسان  وانت  خودروهای 
تندر نیز به ترتیب بیشترین و کمترین میزان 
خود  آن  از  وانت  بخش  در  را  خودرو  تولید 

کرده اند.
ایران،  استاندارد  و  کیفیت  بازرسی  شرکت 
سطوح کیفی خودروهای سبک را در دو گروه 

وانت و سواری بررسی کرده است که 
بر اساس آن، خودروهای سواری داخلی تولید 
مرداد ماه امسال در پنج دسته قیمتی کمتر 
میلیون   ۵۰۰ تا   ۲۵۰ ریال،  میلیون   ۲۵۰ از 
ریال، ۵۰۰ تا ۷۵۰ میلیون ریال، ۷۵۰ تا یک 
میلیارد ریال و باالی یک میلیارد ریال تقسیم 
امتیازات  اساس  بر  گروه  هر  اعضای  و  بندی 

کیفی کسب شده، رده بندی شده اند.
ستاره های خودروهای کمتر از 250 تا 500 

میلیون ریال
خودروهای تیبا و سایپا x۱۱۱ )سایپا کاشان(، 
 x۱۳۱ سایپا( و سایپا( x۱۳۲ و x۱۳۱ سایپا
)پارس خودرو( در دسته قیمتی کمتر از ۲۵۰ 

 MVM۱۱۰S ،)میلیون ریال و تیبا ۲ )سایپا
)ایران  فارس  پارس  پژو  خودرو(،  )مدیران 
)ایران  مازندران  پارس  پژو  فارس(،  خودرو 
خودرو مازندران(، سمند تبریز )ایران خودرو 
خودرو  )ایران  پارس  پژو  و   ۴۰۵ پژو  تبریز(، 
خراسان(، پژو ۴۰۵، پژو پارس و سمند )ایران 
خودرو( در دسته قیمتی ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون 

ریال، تنها یک ستاره دریافت کردند.
پژو   ،۲۰۶SD پژو  دنا،  همچنین خودروهای 
 New MVM۳۱۵ و  خودرو(  )ایران   ۲۰۶
)مدیران خودرو( در دسته قیمتی ۲۵ تا ۵۰۰ 

میلیون ریال توانستند دو ستاره اخذ کنند.
ایران در  بازرسی کیفیت و استاندارد  شرکت 
گزارش خود می افزاید: خودروهای رانا، تندر 
۹۰، تندر ۹۰ اتوماتیک )ایران خودرو(، پارس 
تندر و تندر۹۰ )پارس خودرو( نیز در همین 
دریافت  ستاره  سه  توانستند  قیمتی،  کالس 

کنند.
ستاره ها در کالس قیمتی 500 تا 700 میلیون 

ریالی
میلیون   ۷۵۰ تا   ۵۰۰ قیمتی  کالس  در 
موتور،  کرمان  محصول   X۶۰ لیفان  ریال، 
دو   New MVMX۳۳ و   MVM۵۵۰
ستاره  یک  تنها  خودرو  مدیران  محصول 
برلیانس   ، رو  بن  محصول  آریو  و  گرفتند 
و  خودرو  پارس  محصول   H۳۲۰ و   H۳۳۰
ستاره  دو  موتور  کرمان  JAC S۵ محصول 
 S۷ هایما قیمتی  دسته ی  این  در  گرفتند؛ 
ستاره  سه  خراسان  خودرو  ایران  محصول 

گرفت.
سه ستاره ای که ستاره از دست داد

در کالس قیمتی ۷۵۰ تا یک میلیارد ریال نیز 
JAC S۵ )کرمان موتور(، تیگو ۵ محصول 
نیز  سایپا  محصول  کیاسراتو  خودرو،  مدیران 
دو ستاره گرفتند؛ در این دسته بندی قیمتی، 

ستاره  سه  موتور  بهمن  محصول   ۳ نیومزدا 
گرفت. بر اساس نظر شرکت بازرسی کیفیت 
قیمتی،  کالس  این  در  ایران،  استاندارد  و 
کیاسراتو تغییرات کیفی داشت و از سه ستاره 
در تیرماه خارج شد و به دو ستاره ها پیوست.

وانت های تک ستاره 
کیفی  سطوح  مورد  در  شرکت  این  گزارش 
گروه وانت نیز به این شرح است: وانت نیسان 
آریسان  وانت  زامیاد،  شرکت  سوز  گانه  دو 
شرکت ایران خودرو تبریز، وانت مزدا دوکابین 
محصول  زامیاد  دیزل  وانت  موتور،  بهمن 
بهمن  کابین  تک  مزدا  وانت  زامیاد،  شرکت 
موتور و وانت سایپا X۱۵۱ از نظر کیفی یک 
ستاره دارند و تنها وانت تندر محصول شرکت 
ایران خودرو سه ستاره به خود اختصاص داده 

است.
ارزشیابی کیفی خودروهای   در روش جدید 
دو  در  خودروها  ملی(،  آدیت  داخلی)روش 
ارزیابی  مورد  دینامیک  و  استاتیک  مرحله 

قرار می گیرند. در مرحله استاتیک، خودرو از 
همسطحی  فواصل،  ظاهری،  پارامترهای  نظر 
همه  عملکرد  دینامیک،  مرحله  در  و  رنگ  و 
فرمان،  ترمز،  مانند  خودرو  های  سیستم 
مورد   ... و  خودرو  الکترونیکی  های  سیستم 

ارزیابی قرار می گیرد.
و  ایمنی  ایرادات  بر  تمرکز  روش،  این  در 
که  نحوی  به  دارد  وجود  خودروها  اساسی 
اساسی  یا  ایمنی  ایرادات  بروز  صورت  در 
خط تولید خودروساز متوقف و از تحویل این 
می  عمل  به  جلوگیری  مشتری  به  خودروها 
آید. همچنین در صورت بروز ایرادات مهم و 
با نمره و وزن باالیی  ایرادات  این  عملکردی، 

در ارزیابی ها لحاظ می شود.
با  خودرو  هر  کیفی  سطح  و  نهایی  نمرات 
ومنعکس  تعیین  ها  گزارش  در  ستاره  نشان 
می شود؛ این روش مطابق استانداردها و رویه 
های جهانی است و درک آن برای کارشناسان 

و عموم سهل و آسان است.

خبرگزاری رویترز با اشاره به سیاست هسته 
تسلیحات  بر  تمرکز  و  آمریکا  جدید  ای 
کوچک و سایر کشورهای هسته ای، نوشت، 
ناپذیر  اجتناب  ای  وقوع جنگ هسته  ظاهرا 

است.
رویترز با بیان این مطلب که سیاست هسته 
تر  بزرگ  ای  زرادخانه  ایجاد  با  آمریکا  ای 
متشکل از تسلیحات کوچک تر، امکان از بین 
بردن توازن تروریسم را دارد، نوشت، وسوسه 
استفاده از تسلیحات کوچک تر بیشتر است. 
تسلیحات  اصطالح  به  پس  در  که  استداللی 
این  که  است  این  است  تاکتیکی  ای  هسته 
نابود می  را  تسلیحات، عرصه ای کوچک تر 
نتیجه،  در  و  دارند  کمتری  تبعات  و  کنند 
های  بمب  با  مقایسه  در  آنها  از  استفاده 
مرسوم چند هزار تنی، امن و بی خطر است. 
همین مساله می تواند باعث وسوسه استفاده 

از آنها شود. 
ای  هسته  های  قدرت  سایر  آنکه،  تر  مهم 
احتمال  به  آمریکا  کنند  تصور  است  ممکن 
زیاد از این تسلیحات کوچک استفاده خواهد 
کرد و این خطری است که می تواند به پایان 

جهان منتهی شود.

روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین‹  ›والدیمیر 
و  درآورده  حرکت  به  را  ای  هسته  شمشیر 
حتی تهدید کرده است که در کریمه پایگاه 

موشکی ایجاد می کند. 
هسته  کشورهای  از  دیگر  یکی  پاکستان، 
با سازمان های دولتی  ای، کشوری متشتت 
است.  هند  از  شاکی  و  ها  افراطی  با  مرتبط 
چین  با  و  است  شاکی  پاکستان  از  نیز  هند 

مناقشات ارضی دارد. 
برنامه  یک  با  ای  برنده  برگ  شمالی،  کره 
هسته ای در حال پیشرفت است که با وجود 
رد مساله کمک پاکستان، احتماال هنوز هم از 
کمک پاکستان برخوردار است. آزمایش های 
اخیر کره شمالی و انفعال چین در برابر این 

آزمایش ها، صبر آمریکا را لبریز کرده است.
بشریت  آیا  که  است  این  اساسی  حال سوال 
های  بازی  اسباب  چنین  داشتن  وجود  با 

خطرناک، از آنها استفاده نخواهد کرد؟
نظر  به  عجیب  شاید  کارشناسان،  گفته  به 
از  تر  امن  جهان  سرد،  اوج جنگ  در  برسد، 
االن بود. نه آمریکا و نه روسیه هیچکدام در 
آرزوی مرگ نبودند و مخاطرات را به وضوح 

درک می کردند.

اجتناب ناپذیری جنگ هسته ای به روایت رویترز

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
عنوان  به  مواد  مصرف  اینکه  به  اشاره  با 
چهارمین عامل مرگ کشور پس از تصادفات 
رانندگی، سکته های قلبی و سوختگی ها به 
به طور متوسط در هر  شمار می رود، گفت 
روز ۱۰فرد در ایران بر اثر مصرف مواد مخدر 

می میرند.
المللی  بین  کنگره  دهمین  در  مویدی  علی 
نیم  افزود:  رازی  همایش  سالن  در  اعتیاد 
مواد  خاموش  زلزله  پیامدهای  به  نگاهی 
بزرگترین  به عنوان  ها  روان گردان  و  مخدر 
بطور  که  است  آن  بیانگر  حاضر،  عصر  منکر 
میانگین در سال های اخیر روزانه حداقل ۱۰ 
نفر به علت ناخالصی های موجود در مواد و 
سوءمصرف آن ، جان خود را از دست داده و 
جامعه  بر  نیز  را  زیادی  پزشکی  های  هزینه 

تحمیل کرده اند.
بر  اقتصادی  لحاظ  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
 ۱۰ ساالنه،   ۱۳۸۳ سال  شاخص  اساس 
هزار میلیارد تومان هزینه و خسارت -بدون 
امر  برای  معنوی-  های  خسارت  محاسبه 
کشورمان  اقتصاد  بر  موادمخدر  با  مبارزه 

تحمیل می شود.

در  اختالل  ایجاد  با  اعتیاد  داد:  ادامه  وی 
شدن  درگیر  و  کشور  اقتصادی  سیستم 
غیرقانونی  معامالت  در  داخلی  های  سرمایه 
ناشی از خرید و فروش موادمخدر، سبب بروز 
مشکالت دیگر از جمله ریزش منابع انسانی 

شده است .
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
واسطه  به  اجتماعی  لحاظ  از  کرد:  تصریح 
ارتباط مستقیم بین استفاده از مواد و توسعه 
جرائم، شاهد افزایش آمار زندانیان ورودی به 
زندان ها طی ربع قرن اخیر بوده ایم، ضمن 
اعمال  و  مانند شرارت، سرقت  آنکه جرائمی 
منافی عفت در مقاطعی ، با درصدهای رشد 

مواجه بوده است.
متاسفانه  فرهنگی  لحاظ  از  افزود:  مویدی 
مصرف مواد در جامعه برای افراد در معرض 
خطر که فاقد هرگونه حمایت های اجتماعی، 
و  باورها  و  ای،  مقابله  مهارتهای  عاطفی، 
عنوان  به  هستند،  معنوی  های  نگرش 
سبک  از  جزیی  و  ذهنی  مثبت  هنجار  یک 
زندگی برای تفریح ،جلب توجه،کنار آمدن با 
مشکالت زندگی، کسب لذت کاذب ، دوری از 

استرس و اضطراب تلقی شده است.

مرگ روزانه۱۰ایرانی براثراستعمال مواد مخدر

با  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  رییس 
مبین  پتروشیمی  در  داده  رخ  حادثه  به  اشاره 
خود  گزارشات  کرد:  اظهار  عسلویه  منطقه  در 
را درباره خسارات و آسیب های وارد شده ارائه 
و  داده شده  بیشتر  دقت  برای  الزم  تذکرات  و 
اکنون هیاتی از بازرسان به منطقه اعزام و پیگیر 

این موضوع هستند.
از  یکی  عسلویه  اینکه  بیان  با  ابتکار،  معصومه 
تعداد  و  دنیاست  گازی  مجتمع های  مهم ترین 
زیادی از مجتمع های پتروشیمی و پاالیشگاهی 
در آنجا تجمع دارند، اظهار کرد: از ابتدای دولت 
اساسی  اقدامات  درباره  نفت  وزارت  با  یازدهم 
که باید در این منطقه انجام شود، وارد مذاکره 

شدیم.
وی افزود: جلسات کارشناسی و تخصصی در این 
پی  در  گذشته  ماه  و چند  انجام شد  خصوص 
این جلسات وزیر نفت برنامه مدیریت بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست عسلویه را ابالغ کرد که 

بسیار حائز اهمیت است.
رییس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان 
مشاوران  پیمانکاران،  تمام  اساس  براین  اینکه 
مکلف  هستند،  فعال  عسلویه  در  که  افرادی  و 
خود  قراردادهای  در  را   HSE برنامه  هستند 
قبل  سال های  در  متاسفانه  گفت:  کنند  لحاظ 
بود و  به صورت تشریفاتی مدنظر  این موضوع 

پیمانکاران برای آنکه قیمت های پایین تری ارائه 
در  را  آن  و  نادیده می گرفتند  را   HSE کنند 

قراردادهایشان حذف می کردند.
تاکید  مورد  موضوع  این  اکنون  افزود:  ابتکار 
شخص وزیر نفت و سازمان محیط زیست است 
به  و  محوری  و  جدی  کامال  صورت  به  باید  و 
عنوان یکی از مولفه های اصلی در قراردادها ذکر 

و اجرا شود.
بدون  پیمانکاری  هیچ  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داشتن برنامه نظام مدیریت محیط زیست نباید 
اجازه فعالیت داشته باشد، گفت: در حال حاضر 
عسلویه دارای برنامه  HSE است و ما به شدت 
بر آن نظارت می کنیم. این در حالی است که در 
سال ۹۲ هیچ جلسه ای در این باره در عسلویه 
اما  نداشتیم  آنجا  در  اداره ای  و  نمی شد  برگزار 
اکنون یک اداره خوب در این منطقه داریم که 
تقویت شده و اقدامات خوبی انجام می دهد. کار 
بسیاری در این منطقه انجام شده و حتی یک 
با نروژ در آنجا برگزار شد و  کارگاه بین المللی 
گزارشی از وضعیت آالینده ها ارائه شده که بسیار 

دقیق بود.
رییس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان 
تالش های  فلرها  زمینه  در  نفت  وزارت  اینکه 
جدیدی را انجام می دهد، اظهار کرد: قراردادی 
ماه گذشته در اهواز با حضور بنده منعقد شد 

که گام بسیار مهمی بود. اخیرا توافقات جدیدی 
در حال انجام است تا بتوانیم در پی آن شاهد 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و گازهای همراه 
باشیم و این موضوع از تکالیف ملی  ماست. با 
این برنامه ها ۳ مشکل اساسی زیست محیطی در 

منطقه قابل حل است.
ابتکار در پاسخ به پرسشی مبنی بر آلودگی ۱۰۰ 
برابری هوای عسلویه نسبت به تهران اظهار کرد: 
میزان آلودگی متفاوت بوده و ممکن است برخی 
به  باشد.  بیشتر  مواقع  برخی  و  مواقع کمتر  از 
آلودگی  و  آب  آلودگی  عسلویه مشکل  هرحال 
هوا دارد و بسیاری از ترکیبات آالینده های فرار 
در آنجا باالست و شرایط مطلوب نیست. از نظر 
وزارت نفت نیز شرایط مطلوب نیست و در حال 

تالش هستیم تا آلودگی ها کاهش پیدا کند.
گذشته  هفته  که  حادثه ای  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  اظهار  بود،  مبین  پتروشیمی  در  داد،  رخ 
خدمات  واحدها  مابقی  به  مبین  پتروشیمی 
می دهد و اختاللی که رخ داد باعث شد دو واحد 
دیگر نیز دچار مشکل شود و فلرهای آنها بسیار 
آلوده شد و دود سیاه و آلودگی بسیار شدیدی 
به  توجه  ضرورت  نشان دهنده  که  کرد  ایجاد 
HSE  است. رییس سازمان حفاظت از محیط 
زیست با بیان اینکه ما گزارشات خود را درباره 
و  کرده ایم  ارائه  حادثه  آسیب های  و  خسارت 

تذکرات الزم برای دقت بیشتر به این واحد داده 
از  شده است، گفت: در حال حاضر نیز هیاتی 
بازرسان سازمان به منطقه اعزام شدند و پیگیر 
این موضوع هستیم.  نسبت به هیچ کدام از این 
موارد غافل نیستیم و باید در واقعیت راهکارهای 
HSE، ضوابط  واقعی  اجرای  عملی که همان 
جمع آوری  زیست محیطی،  استانداردهای  و 
گازهای فلر و کاهش آلودگی هوا و آب است را 

مورد توجه قرار دهیم.
واحدها  از  بسیاری  متاسفانه  داد:  ادامه  ابتکار 
این  که  حالی  در  نمی کنند  رعایت  را  ضوابط 
الزامات را بارها اعالم کرده ایم و واحدها نیز از 
آن مطلع هستند. خوشبختانه نگاه خوبی درباره 
حفاظت از محیط زیست در وزارت نفت وجود 
دارد و وزارت نفت نیز برنامه های خوبی در این 
صورت  هر  به  دارد.  انجام  دست  در  خصوص 
می گذاریم  سر  پشت  را  بی توجهی  از  دوره ای 
پیمانکاری  می خواهند  شرکت ها  از  بسیاری  و 
کنند که هیچ شناختی از مسائل زیست محیطی 
ندارند و این مشکالت را ایجاد می کنند. اکنون 
دیگر این رویکرد تغییر کرده و می توانیم نسبت 

به آینده امیدوار باشیم.
فشار  تقلیل  ایستگاه  گذشته  چهارشنبه 
پارس  منطقه  در  مستقر  مبین  پتروشیمی 
جنوبی شهرستان عسلویه دچار حریق شده بود.

پیگیری حادثه عسلویه و اعزام هیات بازرسی به منطقه

ارزشیابی خودروهای ساخت داخل؛

هیچ خودرویی بیشتراز سه ستاره نگرفت
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آگهی احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  سیروان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
برای  برای   ۹۵۰۹۹۸۰۸۷۲۹۰۰۰۱۲ کالسه  پرونده  در   ۹۵۱۰۴۳۰۰۵۸۵۰۰۱۵۱
حجت اله پور موسی به اتهام تهدید و مزاحمت تلفنی و توهین تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع  و وقت رسیدگی برای مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ 
ساعت ۱۱/۰۰ تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم دراجرای مقررات ماده۳۴۴ قانون ایین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
دادرس دادگاه کیفری دو شهرستان سیروان 

استان ایالم- شهرستان سیروان – خیابان ولیعصر 

رونوشت آگهی حصروراثت 
به کالسه ۱/۲۸۰/۹۵از    دادخواست  به شرح  اهلل    آیت  فرزند  برهانی  آقای محمد 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
آیت اله برهانی فرزند عزیز      بشناسنامه ۳۸۳صادره از سواد کوه شمالی  در تاریخ 
۹۵/۱/۲۳اقامتگاه دائمی خودشهرستان تهران بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 
۱-محمد برهانی به ش ش ۱۲۱ پسر متوفی 

۲- مهری  برهانی به ش ش ۲۸۵۳ دختر متوفی 
۳- مژگان برهانی به ش ش ۹۹ دختر متوفی 
۴- صمد برهانی به ش ش ۴۶۳۰ پسر متوفی 

۵- سکینه برهانی به ش ش ۱۵۵ دختر متوفی 
۶- سیاره مظفری فرامرزی به ش ش ۲ همسر 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. م. الف ۹۵۰۷۰۶

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سیمرغ 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و احضار متهم 

کالسه پرونده ۹۵۰۳۴۹ وقت رسیدگی ۹۵/۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰ صبح 
شاکی روح اله حسن زاده متهم محبی حسنعلی ده 

حسب گزارشی که تسلیم مرجع قضائی گردیده و پس از طی تشریفات قانونی به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن متهم بنا 
به دستور دادگاه و به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از اطالع از تاریخ جلسه 
دادرسی جهت رسیدگی به اتهام در وقت مقرر باال در دادگاه حضور بهمرساند چنانچه 
بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود برابر مقررات اقدام می گردد عدم حضور متهم در 
جلسه دادگاه بدون اعالم عذر موجه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی و صدور رای 

مقتضی نخواهد بود 
ریس شعبه 102 دادگاه کیفری دو محمود آباد – همت اهلل نادی بابایی 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۱۰۴۰۰۱۳۶شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی بعثت تهران تصمیم نهایی شماره۹۵۰۹۹۷۰۲۱۰۴۰۰۴۹۷
خواهان:آقای غالمرضا بیگدلی فرزند غالمعلی

خوانده: آقای فریبرز درگاهی فرزند عسگر
خواسته ها: الزام به فک پالک خودرو و مطالبه خسارت دادرسی 

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم وبشرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید.

رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای غالمرضا بیگدلی به طرفیت آقای فریبرز 
درگاهی بخواسته صدور حکم برالزام خوانده به فک پالک اتومبیل به شماره انتظامی 
۷۴۹ م ۶۳ ایران ۳۳ خواهان حسب مندرجات دادخواست تقدیمی وصورتجلسه مورخ 
۹۵/۵/۱۰ دادرسی به طور خالصه بیان داشته با استناد به وکالتنامه تنظیمی شماره 
۲۸۶۰ مورخ ۹۰/۲/۲۵ دفتر خانه شماره ۴۱ تهران یکدستگاه خودرو سواری پیکان 
مدل ۱۳۷۵ به شماره شاسی ۷۵۵۵۸۱۸۹ وشماره موتور ۱۱۲۷۵۵۸۵۶۱ با شماره 
انتظامی ۷۴۹ م ۶۳ ایران ۳۳ را به خوانده فروخته وحسب وکالتنامه موصوف مقرر بوده 
نسبت به فک پالک انتظامی مذکور که متعلق به خواهان است نسبت به نصب پالک 
انتظامی جدید اقدام نماید لکن تاکنون اقدام به تعویض پالک مزبور ننمود لذا صدور 
حکم به شرح خواسته را تقاضا نموده خوانده نیز با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی 
در جلسه دادرسی حاضر نگردیده والیحه دفاعیه ای نیز تقدیم ننموده دادگاه بابررسی 
مستندات ابرازی ومالحظه پاسخ استعالم واصله از پلیس راهور به شماره ۳۸۷۵۹ مورخ 
۹۵/۲/۲۳ واعالم مالکیت خواهان نسبت به پالک موضوع خواسته از آنجا که پالک 
انتظامی موصوف متعلق به خواهان بوده وپس از فروش اتومبیل مذکور خوانده می 
بایست از باب ماتزم بودن به لوازم بیع انجام شده نسبت به تعویض پالک متعلق به 
خواهان از آن اتومبیل اقدام می نمود لذا خواسته خواهان را ثابت تشخیص مستندا به 
مواد ۵۱۹و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و۲۲۰ قانون مدنی رای بر محکومیت خوانده 
والزام وی به فک پالک انتظامی ۷۴۹ م ۶۳-ایران ۳۳ از اتومبیل پیکان سواری به شماره 
موتور وشاسی مذکور در صدور دادنامه وپرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر 
واعالم می نماید. رای صادره غیابی وظرف مهلت ۲۰ روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه وظرف۲۰روز دیگر قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه تجدید نظر می باشد.
110/68865 دادرس شعبه 187 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی 
تجدید انتخابات کانون انجمن های صنفی کارگری استان چهار محال و بختیاری

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ هیئت وزیران و به 
موجب صورت جلسه های مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ مجمع عمومی و هیئت مدیره و سایر 
مدارک تسلیمی اسامی هریک از ازاعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره کانون که 
از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ به مدت ۲سال و بازرسان که از تاریخ یاد شده به مدت ۱ سال 

انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:
۱-فضل اهلل نمازی                     رییس هیئت مدیره

۲-یعقوب طهماسبی                    نایب رییس
۳-علی اکبر روحانی                  خزانه دار 

۴-اسماعیل سنایی- حامد آقایی         اعضای علی البدل هیئت مدیره
۵-رضاعابدی                         بازرس اصلی

۶-رحیم ترابی                       بازرس علی البدل
ضمنا«برابر تبصره ماده ۲۱ اساسنامه کانون کلی اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهد آور 
با امضای رییس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی 

معتبر خواهد بود.
سید عباس جزایری- مدیر کل تعاون ،کارو رفاه اجتمائی استان

حصر وراثت
آقای حشمت اله حبیبی پور به شماره شناسنامه ۳۶ مطابق دادخواستی تقدیمی به 
کالسه پرونده ۹۵۰۹۹۸۱۰۱۰۵۰۰۴۴۲ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ام البنین عراقی در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- حشمت اله حبیبی پور 
ش ش  ۳۶ تاریخ تولد ۱۳۲۵   صادره از کنگاور  نسبت به متوفی همسر ۲- مهرداد 
حبیبی پور ش ش ۶۶ تاریخ تولد ۱۳۵۷ صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 
۳- مهدی حبیبی پور ش ش ۴۸۹۶ تاریخ تولد ۱۳۵۳ صادره از تهران  نسبت به متوفی  
فرزند ۴-حسین حبیبی پور ش ش ۲۴۵۸ تاریخ تولد ۱۳۴۹ صادره از تهران  نسبت 
به متوفی  فرزند ۵- اعظم حبیبی پور ش ش ۳۵۴۰ تاریخ تولد ۱۳۴۵ صادره از تهران  

نسبت به متوفی  فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را بااستناد ماده ۳۶۱ قانون امور 
حسب در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 
نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی 

مربوط صادر خواهد شد
110/68879   دبیر شعبه 55 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 تهران 

آگهی حصروراثت
آقای محمدصادق اسماعیلی طحان نام پدرصفرعلی بشناسنامه۶۸۹۳۶صادره ازدزفول 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که ۲۴۴/۱/۹۵ح 
مرحوم طوبی فتح اهلل بیاتی بشناسنامه۲۹۲۴صادره دزفول در تاریخ۱۳۹۵/۵/۵دردزفول 
اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتند از ۱-متقاضی باال۲-روح اله اسماعیلی طحان 
بشناسنامه۳۰۰دزفول۳-سعیداسماعیلی طحان بشناسنامه ۱۹۹۰۴۳۴۲۴۱دزفول۴-

متوفیه(۵-کبری  ۱۹۹۰۰۰۲۹۶۱دزفول)پسران  بشناسنامه  طحان  اسماعیلی  علی 
کالسه  ۲۶۴۶دزفول)دخترمتوفیه(والغیر.پرونده  بشناسنامه  طحان  اسماعیلی 
قانونی مراتب مزبوررادریک  انجام تشریفات  با  ۲۴۴/۱/۹۵ح درشورا ثبت شد.اینک 
نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. 
رئیس شعبه یکم دادگاه عمومی شهرستان دزفول 

حصر وراثت
خانم پروانه نیک فرد به شماره شناسنامه ۱۱۲۸۹ مطابق دادخواستی تقدیمی به کالسه 
پرونده ۳۶۰/۶۱/۹۵ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رحیم نیک فرد به شماره شناسنامه ۳۵۰ در تاریخ ۹۵/۲/۶ اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- اعظم 
زارعی ش ش  ۷۰۹۰ تاریخ تولد ۱۳۳۱   صادره از مشهد  نسبت به متوفی همسر 
۲- محمد سعید نیک فرد ش ش ۳۸۴۱ تاریخ تولد ۱۳۵۳ صادره از تهران  نسبت به 
متوفی  فرزند ۳- پروانه نیک فرد ش ش ۱۱۲۸۹ تاریخ تولد ۱۳۵۱ صادره از تهران  
نسبت به متوفی  فرزند ۴- پوراندخت نیک فرد ش ش ۱۰۰۸۹ تاریخ تولد ۱۳۶۰ صادره 

از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 
ومرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را بااستناد 
ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/68899   رییس شعبه 61 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 تهران

آگهی تحدید حدود اختصاصی
باستناد ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و امالک و بنا به درخواست شرکت سهامی معامالت 
خارجی وابسته به وزارت بازرگانی )شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران( تحدید 
و حدود اختصاصی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به شماره پالک ۲۲۵ فرعی از 
۵ – اصلی واقع بازرگان دهستان قلعه دره سی قطعه سه شهر ماکو بخش سه خوی در 
روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱ صبح شروع خواهد شد لذا بدینوسیله 
از مجاورین و صاحبان حقوق دعوت می شود که در موعد مقرر در محل حضور داشته 
باشند و عدم حضور مانع عملیات تحدیدی نخواهد شد و معترضین و صاحبان حقوق 
بر اساس ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و امالک به مدت یک ماه از تاریخ تنظیم صورت 
جلسه تحدیدی مهلت دارند در صورت داشتن اعتراض و براساس ماده ۸۶ آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ۱۳۸۰ باید ظرف مدت یک ماه گواهی تقدیم 
دادخواست را از دادگاه محل اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم نمایند در 
غیر اینصورت متقاضی تحدید و حدود می تواند با مراجع به دادگاه و اخذ گواهی عدم 

تقدیم دادخواست نسبت به ادامه عملیات ثبتی طبق مقررات اقدام نمایند.
محمود عباسپور-رئیس ثبت اسناد ماکو

تاریخ انتشار: رو شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

حصر وراثت
آقای امید صداقی به شماره شناسنامه ۰۰۱۰۵۹۶۷۱۲ مطابق دادخواستی تقدیمی به 
کالسه پرونده ۳۶۷/۶۱/۹۵ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان خلیل صداقی به شماره شناسنامه ۳۳۳ در تاریخ ۹۵/۲/۳ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱- علیرضا صداقی ش ش  ۳۲۱۹ تاریخ تولد ۱۳۴۹   صادره از تهران  نسبت به متوفی 
فرزند ۲- امیرحسین صداقی ش ش ۴۱۶۰ تاریخ تولد ۱۳۵۵ صادره از تهران  نسبت 
به متوفی  فرزند ۳- امید صداقی ش ش ۰۰۱۰۵۹۶۷۱۲ تاریخ تولد ۱۳۶۸ صادره از 

تهران  نسبت به متوفی  فرزند 
ومرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را بااستناد 
ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/68890   رییس شعبه 61 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 تهران 

آگهی حصر وراثت
آقای سیف اله توپداشی دارای شناسنامه شماره ۱۱۸۰ بشرح دادخواست به کالسه 
۳۶۲/۹۵ ش از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا توپداشی بشناسنامه ۶۱۳ در تاریخ ۹۵/۴/۳۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
۱- لطیفه اصغرزاده ش.ش ۲۲۲ ت.ت ۱۳۴۷ نسبت زوجه متوفی
۲- رقیه توپداشی ش.ش ۱۷۵ ت.ت ۱۳۵۲ نسبت دختر متوفی 
۳- ثریا توپداشی ش.ش ۱۰۵۱ ت.ت ۱۳۵۵ نسبت دختر متوفی 

۴- لیال توپداشی ش.ش ۲۸۲۰۰۵۸۵۴۱ ت.ت ۱۳۶۹ نسبت دختر متوفی 
۵- علی توپداشی ش.ش ۱۱۷۹ ت.ت ۱۳۵۸ نسبت پسر متوفی 

۶- سیف اله توپداشی ش.ش ۱۱۸۰ ت.ت ۱۳۵۸ نسبت پسر متوفی 
۷- سجاد توپداشی ش.ش ۴۲ ت.ت ۱۳۶۲ نسبت پسر متوفی

۸- حجت توپداشی ش.ش ۲۴۶ ت.ت ۱۳۶۵ نسبت پسر متوفی
۹- بهروز توپداشی ش.ش ۲۸۲۰۰۵۸۵۳۱ ت.ت ۱۳۶۹ نسبت پسر متوفی

 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارده شورای حل اختالف ماکو

متن آگهی
خواهان رونوشت حصروراثت خانم فاطمه نعمتی فرزند حسن به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه ۹۵۰۲۹۸ ازاین شعبه درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل حبیبی خوئی به شماره شناسنامه 
:۴۶۱۱۰۳۸۷۷۷ در مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵دراقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته وورثه 

حین الفوت آن منحصر است به:
۱-فاطمه نعمتی ش.ش ۱۶ مادر متوفی 

۲- داود حبیبی خوئی ش.ش ۸ پدر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مذبور یک نوبت آگهي میگرددتا چنانچه 
شخصي اعتراضي دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت گواهي صادر خواهد شد.

رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجانی- غفور عباسپور

آگهی مفقودی 
اینجانب سید رحیم مقیمی درونکالئی مالک خودرو وانت مزاد ۱۶۰۰ به شماره انتظامی 
ایران ۷۲-۵۱۲ج۷۲ شماره موتور ۱۸۷۴۶۹ شماره شاسی ۶۹۶۰۴۲۴۸ مدل ۱۳۶۹ به 
رنگ نقره ای متالیک اعالم می دارم به علت المثنی سند مذکور را نوده ام لذا چنانکه 
شخصی حقیقی یا حقوقی ادعائی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف ده روز ازتاریخ نشر 
آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به سازمان فروش گروه بهمن واقع در کیلومتر 

۱۳ جاده مخصوص کرج مراجعه نماید.
بابل 

گواهی نشر آگهی
آقای رحمان چراغی فرزند قیطاس به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه ۹۵۰۲۲۵ 
ش ح ۲ اردل درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
قیطاس چراغی فرزند موسی به ش ش ۴۱۹ متولد ۱۳۳۴ سرانجام در تاریخ ۶۳/۰۷/۲۶ 

دار فانی را بدرود گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- رحمان چراغی فرزند قیطاس به ش ملی ۴۶۸۹۴۱۰۶۱۵ )پسر متوفی(
۲-اعظم چراغی فرزند قیطاس به ش ملی ۴۶۸۹۴۱۰۳۱۳ )دختر متوفی(

۳-کشورچراغی فرزند سیف اله به ش ملی ۴۶۸۹۴۰۹۱۹۶ )همسر دایمی متوفی( 
والغیر

پس از تشریفات قانونی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار در یک نوبت آگهی شود 
تاهرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف 

یک ماه به شوراارائه واالگواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دو اردل – جواد کمالی

اگهی ابالغ وقت دادرسی 
به موجب پرونده کالسه فوق دادگاه انقالب مستقر در دهلران آقای پیمان افتخاری 
پور فرزند علیرضا به اتهام قاچاق مشروبات الکی موضوع گزارش مرجع انتظامی تحت 
تعقیب کیفری می باشد وقت رسیدگی برای روز یکشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ساعت ۱۱ 
صبح تعیین گردیده وبه علت مجهول المکان متهم طبق ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده در موعد مقرر فوق 
جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه حاضر شود و در صورت عدم حضور دادگاه غیابا 
رسیدگی خواهد نمود و چنانچه  منبعد ابالغیه بوسیله اگهی الزم باشد فقط یک نوبت 

و مدت آن ده روز خواهد بود.
دادرس دادگاه انقالب شهرستان دهلران

آگهی ابالغ
 احضاریه به آقای سید مهیار موسوی کوچکسرائی فرزند سید محسن 

در  انقالب  و  دادسرای عمومی  دادیاری شعبه ۶  پرونده کالسه ۹۴۱۳۵۴  بموجب 
خصوص شکایت آقای احمد مهام علیه شما مبنی بر کالهبرداری ... که در این شعبه در 
حال رسیدگی میباشد و چون شاکی آدرس شما را مجهول المکان اعالم نموده است 
لذا مقرر است ظرف مدت یکماه طبق ماده ۱۱۵ قانون از تاریخ نشر آگهی خود را به 
این شعبه معرفی نمایید و از خود دفاع کنید در غیر اینصورت تصمیم مقتضی صادر 

خواهد شد 
دفتر شعبه 6 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب بابل – علی عابدی برسمنانی 

آگهی ابالغ 
متهمین ۱- علی اکبری ۲- محمد متقی فرزند شیر آقا 

به موجب پرونده کالسه فوق شعبه ۴ بازپرسی دادسرابابل در خصوص شکایت مسعود 
نجف تبار بیشه فرزند احمد علیه شما مبنی بر آدم ربایی و ضرب و شتم و تهدید به 
مرگ که در این شعبه در حال رسیدگی میباشد و چون آدرس شما را مجهول المکان 
اعالم نموده لذا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری در یک نوبت آگهی و 
از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه در ساعت اداری ساعت ۸ صبح خودتان را به این 
شعبه معرفی و از خودتان دفاع نمایید در غیر اینصورت تصمیم مقتضی صادر خواهد شد 
بازپرس شعبه 4 دادسرای بابل – اصغری 

حصر وراثت
مفرح مصدق به شماره شناسنامه ۱۰۹ مطابق دادخواستی تقدیمی به کالسه پرونده 
۹۵۰۹۹۸۱۰۱۰۵۰۰۴۳۹ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان صدیقه مصدق به شماره شناسنامه ۳۳۳ در تاریخ ۹۵/۲/۳ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱- مفرح مصدق ش ش  ۱۰۹ تاریخ تولد ۱۳۲۴   صادره از رودسر  نسبت به متوفی 
خواهر ۲- کبری مصدق ش ش ۱۲۰۸ تاریخ تولد ۱۳۱۳ صادره از اراک  نسبت به 

متوفی  
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
110/68882   دبیر شعبه 55 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 تهران 

آگهی احضار متهم
شماره  کیفرخواست  موجب  به  تهران   ۷ ناحیه  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
۹۵۱۰۴۳۲۱۴۳۰۰۱۵۴۹ در پرونده کالسه ۹۵۰۴۸۲ برای کاوه دخت کاویانپور فرزند 
کمال به اتهام استفاده از سند مجعول تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۹۵/۸/۱۲ ساعت ۱۰/۳۰ صبح تعیین گردیده 
است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد ۱۱۵-۱۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به 
نشانی تهران ونک خیابان مالصدرا نبش کردستان پ ۶۴ مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد .
388085 م/الف                  مدیر دفتر شعبه 1033 دادگاه کیفری 2 تهران

دادنامه
تاریخ تنظیم:۹۵/۶/۱۳    شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰۲۶۱

دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۳۶ شعبه   ۹۴۰۹۹۸۲۱۴۳۷۰۱۱۸۹ کالسه  پرونده 
نهایی شماره  مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران )۱۰۳۶ جزایی سابق( تصمیم 

۹۵۱۰۴۶۲۱۹۱۱۰۰۰۶۳
شاکی: مهدی سلیمانی فرزند پرویز به نشانی شهریار اندیشه فاز ۱ ک نهم شرقی زرنگار 

پ ۷۶ واحد ۳
متهم: انوشیروان نوری زاده به نشانی مجهول المکان

اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی
رای دادگاه

درخصوص اتهام انوشیروان نوری زاده فاقد مشخصات بیشتری و مجهول المکان دایر بر 
بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به مصدومیت غیر عمدی اقای مهدی سلیمانی به 
شرح منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی نظریه 
های کارشناس رسمی دادگستری به امور تصادفات و پزشکی قانونی کیفر خواست 
تقدیمی نماینده محترم دادستان عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل دادرسی و 
عدم ارسال الیحه دفاعیه بزه منتسبه را محرز دانسته و در اجرای بند )پ( از ماده ۲۹۱ 
بند ) الف( از ماده ۷۰۹ و مواد ۵۶۳-۴۹۲-۴۸۸-۴۵۴-۴۵۲-۴۴۹-۴۴۸-۱۴۵-۷۱۰-
۶۳۵-۵۶۹ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسالمی 
مصوب ۱۳۷۵ با رعایت بند ۱ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف 
آن در موارد معین حکم بر محکومیت متهم راجع به جنبه خصوصی به پرداخت ۱- دو 
صدم دیه کامله بابت چهار عدد جراحت حارصه آرنج راست و چپ ، زانوی راست و چپ 
۲- دوازده درصد دیه کامله بابت ارش حارصه از خرد شدگی استخوان کشکک زانوی 
چپ و آسیب به نسوج نرم و محدودیت حرکت مفصلی در حق شاکی راجع به جنبه 
خصوصی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حل دولت صادرو اعالم می 
نماید رای صادره غیابی بوده  ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخوهی در این 

مرجع می باشد.
388101 م/الف          رئیس شعبه 1036 دادگاه کیفری دو تهران

حصر وراثت
به شماره شناسنامه ۲ مطابق  به وکالت سپیده حبیبی  اله خدابخش  آقای عطاء 
دادخواستی تقدیمی به کالسه پرونده ۹۵۰۴۸۴ از این شعبه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرا آگاهی کشه به شماره شناسنامه 
۶۲۷ در تاریخ ۸۱/۷/۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به ۱- عطاء اله خدابخش ش ش  ۲ تاریخ تولد ۱۳۲۵   صادره از 
جعفرآباد  نسبت به متوفی فرزند ۲-عنایت اله خدابخش ش ش ۱۵۰ تاریخ تولد ۱۳۳۰ 
صادره از علی آباد  نسبت به متوفی  فرزند ۳- عین اله خدابخش ش ش ۱ تاریخ تولد 
۱۳۲۰ صادره از شریف آباد  نسبت به متوفی  فرزند ۴- ویدا خدابخش ش ش ۴ تاریخ 

تولد ۱۳۲۷ صادره از جعفر آباد  نسبت به متوفی  فرزند
ومرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را بااستناد 
ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/68869   رییس شعبه 59 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 تهران 

حصر وراثت
آقای جهانبخش مطبوع به شماره شناسنامه ۵۸۶۸ مطابق دادخواستی تقدیمی به 
کالسه پرونده ۴۷۰/۵۹/۹۵ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ابوالقاسم مطبوع به ش ش ۱۶۵۹۸ در تاریخ ۹۴/۷/۲  در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱- جواد مطبوع ش ش  ۵۴۱۹۲ تاریخ تولد ۱۳۳۸   صادره از تهران  نسبت به متوفی 
فرزند ۲- جالل مطبوع ش ش ۴۳۶۸ تاریخ تولد ۱۳۴۰ صادره از تهران  نسبت به 
متوفی  فرزند ۳- جعفر مطبوع ش ش ۴۸۰۲ تاریخ تولد ۱۳۴۳ صادره از تهران  نسبت 
به متوفی  فرزند ۴- جمشید مطبوع ش ش ۸۸ تاریخ تولد ۱۳۴۷ صادره از تهران  
نسبت به متوفی  فرزند ۵- جهانبخش مطبوع ش ش ۵۸۶۸ تاریخ تولد ۱۳۵۱ صادره از 
تهران  نسبت به متوفی  فرزند ۶- لیدا مطبوع ش ش ۴۴۰۴ تاریخ تولد ۱۳۴۹ صادره 
از تهران  نسبت به متوفی  فرزند ۷- تاجیه ارون ش ش ۲۷ تاریخ تولد ۱۳۱۶ صادره از 

تهران  نسبت به متوفی  فرزند همسر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را بااستناد ماده ۳۶۱ قانون امور 
حسب در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 
نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی 

مربوط صادر خواهد شد
110/68872   رئیس شعبه 59 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 تهران 

دادنامه
تاریخ تنظیم:۹۵/۶/۱۳    شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰۰۰۷

دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۳۶ شعبه   ۹۴۰۹۹۸۲۱۴۳۲۰۱۰۰۵ کالسه  پرونده 
نهایی شماره  مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران )۱۰۳۶ جزایی سابق( تصمیم 

۹۵۱۰۴۶۲۱۹۱۱۰۰۰۶۲
شاکی: مجید جورکش فرزند مهدی به نشانی رسالت نیروی دریایی روبروی ایرانخودرو 

جنب پارکینگ کوهک – سوله ۲
متهمین: ۱- مهرناز پور حاجیان به نشانی سهروردی شمالی باالتر از عباس آباد ک امام 

یراق مرکزی ۲- محسن پور حاجیان به نشانی مجهول المکان
اتهام ها: ۱- تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات ۲- خیانت 

در امانت 
رای دادگاه

درخصوص اتهام محسن پور حاجیان فاقد مشخصات بیشتر و مجهول المکان دایر بر 
خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شرح منعکس در پرونده دادگاه با عنایت 
به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی اظهارات شهود و مطلعین کیفرخواست تقدیم 
نماینده محترم دادستان عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم ارسال 
الیحه دفاعیه بزه منتسبه را محرز دانسته و در اجرای ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسالمی 
مصوب ۱۳۷۵ حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی  در این مرجع است
388093 م/الف          رئیس شعبه 1036 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه
تاریخ تنظیم:۹۵/۶/۱۳    شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰۳۲۸

پرونده کالسه ۸۸۰۹۹۸۲۱۱۴۷۰۱۲۲۶ شعبه ۱۰۱۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی 
ولیعصر تهران )۱۰۱۵ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۸۶۵۰۰۸۱۶ 

شکات: ۱- افشین حضرتی فرزند جعفر ۲- صالح قلیزاده فرزند اکبر همگی به نشانی 
تهران بازار سرگلوبندک بازار عباس آباد ک دریشیان پ ۱۴ پارچه فروشی

متهم: ناصر پور زارع به نشانی مجهول المکان اتهام: کالهبرداری
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای ناصر پور زارع فاقد مشخصات دیگر دایر بر کالهبرداری و جعل و 
استفاده از سند مجعول با در نظر گرفتن عدم حضور طرفین و محتویات پرونده و اینکه 
چک ها بابت طلب آن ها از آقای پور زارع بوده است و صرف نظر از عدم حضور طرفین 
و عدم شناسایی شکات در اخطاریه و آگهی به متهم مذکور به جهت عدم وجود ارکان 
اتهام کالهبرداری و عدم احراز اتهام انتساب جعل و استفاده از سند مجعول و قرینه نحوه 
قبول تحویل چک ها از سوی شکات از متهم موصوف و سایر جهات در قضیه در معامله 
با تردید در احراز اتهامات باستناد ماده ۴ ق آ د ک حکم به برائت متهم موصوف را صادر 
و اعالم می دارد رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر می باشد. شماره 

بایگانی: ۹۵۰۳۲۸/۱۰۱۵
۳۸۸۱۰۰ م/الف              رئیس شعبه ۱۰۱۵ دادگاه کیفری ۲ تهران – صدوقی

آگهی
شاکی کمیته امداد امام ) ره( شکایتی علیه کاووس سوری و مهدی عیوضی گاوقلعه 
دایر بر اختالس بمیزان بیست میلیون ریال ) کاووس سوری( و نه میلیون ریال ) 
مهدی عیوضی گاوگله(   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۰۶ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر تهران 
)۱۰۱۴ جزایی سابق( واقع در تهران- خیابان خیام – خیابان بهشت – روبروی پارک 
شهر – ساختمان روزنامه رسمی کشور- مجتمع قضایی ولیعصر  ارجاع و به کالسه 
۹۴۰۹۹۸۲۱۳۵۴۰۰۰۹۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۵/۸/۱۲ و ساعت ۹:۰۰ 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
۳۸۸۰۹۴/ م الف    

مدیر دفتر شعبه 1006 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر تهران) شعبه 1006 جزایی سابق( 

دادنامه
تاریخ تنظیم:۹۵/۶/۱۳    شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰۴۳۸

پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۲۱۱۴۴۰۱۴۰۲ شعبه ۱۰۰۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی 
ولیعصر تهران )۱۰۰۵ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۸۵۵۰۰۸۲۹ 

شکات: ۱- محمد مهدی سلیمی نبی فرزند اسماعیل به نشانی تهران خ شریعتی خ 
خواجه عبداله انصاری پ ۱۰ واحد ۵

۲- عزیزاله قمری خان فرزند اسداله به نشانی تهران – خ خیام – کوچه شهید مهدویان 
احدی- کوچه شهید قمری خان-پ ۲۰

متهم: خسرو بقایی به نشانی مجهول المکان
اتهام ها: ۱- توهین ) فحاشی( و ۲- تهدید با چاقو

گردشکار: شکات شکایتی علیه متهم باال تقدیم داشته اند که پس از ارجاع به این شعبه 
و ثبت و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید
رای دادگاه

درخصوص اتهام خسرو بقائی که مشخصات بیشتری از وی در دسترس نمی باشد دائر 
بر تهدید با چاقو و توهین موضوع شکایت عزیزا... قهری خان و محمد مهدی سلیمی 
نبی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب ناحیه ۱۲ تهران و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه با ابالغ قانونی 
وقوع بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص و به استناد مواد ۶۰۷-۶۰۸ قانون 
مجازات اسالمی بخش تعزیرات و ماده ۱۹ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده 
را از بابت تهدید با چاقو به دو سال حبس تعزیری درجه شش و ۷۴ ضربه شالق تعزیری 
و از بابت توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم 
می نماید که مستندا به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ مجازات اشد 
قابل اجرا می باشد رای صادره در مورد متهم غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 

ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
388099م/الف      رئیس دادگاه شعبه 1005 دادگاه کیفری 2 تهران – غفاری

آگهی احضار متهم 
بدینوسیله به متهمین ۱- مظفر نظری فرزند قاسم ۲- محمد نیازی فعال مجهول المکان 
به اتهام سرقت احشام به تجویز ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری ابالغ می شود که ظرف مهلت یکماه پس از انتشار اگهی در 
دادسرای شهرستان دره شهر  حاضر شود در صورتی عدم حضور در این دادسرا راسا به 
موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود این آگهی یک نوبت در یکی از 

جراید کثیراالنتشار منتشر می گردد.
دادیار شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دره شهر

آگهی احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست(

مجتمع قضایی ولیعصر )عج( تهران به موجب پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۲۱۳۵۲۰۱۲۱۵ 
)۹۵۰۶۷۸( برای سید مهدی کیهان به اتهام سرقت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۹۵/۸/۸ ساعت ۸/۳۰ تعیین 
گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای 
مقررات مواد ۱۱۵-۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرردر 
دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

به عمل خواهد آمد.388089 م/الف      
  منشی دادگاه کیفری شعبه 1005 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی ولیعصر تهران

 ) شعبه 1005 جزایی سابق( محمد قدیمی

آگهی
در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به متهم سجاد اعالیی اتهام ضرب و 
جرح با چاقو شکایت آقای حمیدرضا محمودی تحت تعقیب کیفری هستند ابالغ می 
شود تا ظرف ک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه 
فوق در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۳ تهران حاضر شوند در 
غیر این صورت اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد دستور فرمائید در چاپ و ارسال نسخه 
ای از آگهی مذکور تسریع نمایند توضیح اینکه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
چاپ و نسخه ای از آن به این شعبه ارسال شود خ ونک خ پردیس دادسرای ناحیه ۳ 

تهران شعبه ۲ دادیاری
388088 م/الف     دادیاری شعبه 2 دادسرای ناحیه 3 تهران
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تببین عدالت جنسیتی در کوتاه مدت 
امکان پذیر نیست  

با  خانواده  و  زنان  درامور  جمهور  رییس  معاون 
بیان اینکه تبیین و فرهنگ سازی در زمینه تحقق 
عدالت جنسیتی برنامه کوتاه مدتی نیست، اظهار 
کرد: نمی توان با اعالم نگرانی صرف و بدون ارائه 
راهکار، مانع از برداشتن قدمی رو به جلو شد، اگر 
قرار باشد ما نه به عدالت جنسیتی بپردازیم و نه 
برابری جنسیتی پس چه رویکردی را می خواهیم 

معیار برنامه ریزی قرار دهیم؟.
می  تالش  کرد:  اظهار  موالوردی  شهیندخت 
کنیم از طریق طرح مفهوم عدالت جنسیتی در 
همایشها و نشست های تخصصی مانند همایش 
ملی زن، اعتدال و توسعه و بهره  مندی از نظرات 
و دیدگاه های صاحبنظران و کارشناسان و رسانه ای 
کردن آن به تبیین و واکاوی شاخصه ها و مولفه های 

این رویکرد بپردازیم.
وی تاکید کرد: عدالت جنسیتی شاخه ای از عدالت 
برای  شاخص هایی  زمانی که  تا  است  اجتماعی 
عدالت جنسیتی تعیین نکرده ایم نمی توانیم آن را با 
مفاهیم دیگر مانند برابری جنسیتی مقایسه کنیم و 
پیشاپیش حکم به یکی بودن این دو مفهوم بدهیم.
موالوردی با اشاره به الیحه احکام مورد نیاز برای 
این  ماده ۳۱  گفت:  توسعه  ششم  برنامه  اجرای 
الیحه چارچوب و ریل گذاری درستی در حوزه زنان 
و خانواده انجام داده است که در صورت تصویب 
در مجلس پس از پنج سال دستاوردهای آن خود 
را نشان خواهد داد. معاون رییس جمهور درامور 
زنان و خانواده اضافه کرد: از زمان کنفرانس پکن 
در سال۱۹۹۵ که هیات ایرانی به ریاست آیت اهلل 
تسخیری، موضوع عدالت جنسیتی مطرح است. در 
این کنفرانس به پیشنهاد آیت اهلل تسخیری ایران به 
جای برابری جنسیتی متعهد به اجرای برنامه های 

خود در چارچوب عدالت جنسیتی شد.

ناامیدی یک مسوول از تخصیص بودجه 
حوزه جوانان

و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون   
جوانان گفت: بودجه جوانان در قانون بودجه سال 
جاری ۴۷ میلیارد تومان است اما به عنوان معاون 
ساماندهی امور جوانان اعالم می کنم که این حوزه 

بیش از ۷ میلیارد تومان بودجه ندارد.
محمدرضا رستمی اظهار کرد: پیگیری های مکرری 
در سال جاری انجام داده ام تا بودجه مصوب برای 
اجرای برنامه های حوزه جوانان تخصیص داده شود 

ولی تاکنون هیچ توفیقی به دست نیاورده ام.
وی با بیان اینکه با ۷ میلیارد تومان نمی توان اقدام 
موثری در حوزه جوانان انجام داد، گفت: ۴۷ میلیارد 
تومان در مجلس مصوب شده و سازمان مدیریت 
آن را ابالغ کرده است اما ۷ میلیارد تومان آن به 
جوانان تخصیص داده و مابقی آن در بخش های 

دیگر وزارت ورزش و جوانان صرف می شود.

جشنواره ملی ازدواج با تأخیر آذرماه برگزار می شود
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان از به 
تأخیر افتادن برگزاری جشنواره ملی ازدواج خبر داد و گفت: این 

جشنواره با تأخیر در آذرماه برگزار خواهد شد.
ازدواج  ملی  جشنواره  نشدن  برگزار  علت  مورد  در  صبحی  ناصر 
و  حد  از  بیش  استقبال  دلیل  به  گفت:  ازدواج،  هفته  با  همزمان 
تقاضاهای متعدد متقاضیان قرار شد این جشنواره با تأخیر برگزار 

شود.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به در پیش بودن ماه های محرم و 
صفر امیدواریم بعد از این ایام و در اواخر آذرماه شاهد برگزاری این 

جشنواره باشیم.
این در حالی است که قرار بود جشنواره ملی ازدواج همزمان با هفته 
ازدواج در شهریورماه و با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شود، 
تا رئیس جمهور  همچنین گویا رایزنی هایی نیز صورت گرفته بود 
نیز میهمان جشنواره ملی ازدواج باشد که مانند سال های گذشته 
این جشنواره به تأخیر افتاد و امیدواریم آذر ماه شاهد برگزاری این 

جشنواره باشیم.

موانع فرهنگی، اعتیاد زنان را پنهان می کند
مواد  با  مبارزه  اینکه  بر  تأکید  با  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر 
با  متناسب  روش های  باید  گفت:  دارد،  نیاز  روز  دانش  به  مخدر 
علت های اصلی مواد مخدر در نظر گرفته شود و به هیچ وجه نباید 

مثل گذشته نگاه کالسیک به این امر داشت.
بعد  گفت:  اعتیاد  دانش  بین المللی  کنگره  دهمین  در  ربیعی  علی 
توزیع و همچنین  با  مقابله  و  با مواد مخدر  مبارزه  زیاد  از تجارب 
پیشگیری از این بالیای خانمانسوز در طول سالیان زیاد نیازمند آن 
هستیم که سازمان های متولی این امر به سمت دانایی محوری سوق 
پیدا کنند و متوجه شوند که مبارزه با اعتیاد به دانش روز نیاز دارد.

زیادی  جانبازان  و  شهدا  مخدر  مواد  با  مبارزه  امر  در  افزود:  وی 
از جنگ های  بیش  تعداد  این  حتی  که  است  شده  راه  این  تقدیم 
جمهوری  از  را  زیادی  انرژی  متأسفانه  و  بوده  دنیا  در  محدود 
از  بیش  باید  کرد:  نشان  خاطر  ربیعی  است.  گرفته  ایران  اسالمی 
گذشته برنامه ریزی دانش محور در امر مقابله با مواد مخدر صورت 
با مواد مخدر  مبارزه  بهزیستی و ستاد  الحمدهلل سازمان  گیرد که 

شیوع شناسی خوبی را در این مسیر انجام داده است.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: باید روش های متناسب 
با علت های اصلی مواد مخدر در نظر گرفته شود و به هیچ وجه نباید 

مثل گذشته نگاه کالسیک به این امر داشت.
ربیعی اظهار داشت: علت های اصلی اعتیاد در جامعه امروز تنهایی 
اجتماع،  در  عمیق  تحوالت  اجتماعی،  زندگی  سبک های  افراد، 
تغییرات نگرشی، انتظارات متفاوت از زندگی و فاصله منحنی زندگی 
از انتظارات و واقعیت های آن، شکاف های موجود در اجتماع و بر هم 
خوردن سنت های خانواده در برآورده کردن نیازهای فرزندان بخشی 
از این علل اصلی هستند که باید با روش های متناسب با علت های 

اصلی با آنها مقابله کرد.
متأسفانه  کرد:  نشان  خاطر  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر 
آگاهی بخشی در موضوع اعتیاد توسط دستگاه ها به صورت افراطی 
و تفریطی اجرایی می شود در حالی که این موضوع باید به صورت 
برای  را  ویژه ای  برنامه های  باید  لذا  گیرد  صورت  مستمر  و  مداوم 

کودکان و زنان به خصوص در خانواده و مدارس در نظر گرفت.

خبرخبر

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومي عادي )نوبت دوم(
جلسه مجمع عمومي عادي شرکت تعاوني مصرف اداره کل ورزش و جوانان )نوبت دوم( در روز چهارشنبه مورخ 
95/6/24 ساعت 14 در محل سالن اجتماعات اداره کل برگزار مي گردد. از کلیه داوطلبان اعضاي شرکت تعاوني دعوت 

مي شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
یادآوري میشود:

1-در صورتیكه حضور عضوي در مجمع میسر نباشد مي تواند حق حضور و اعمال راي از سوي خود را به نماینده تام 
االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ کس نمیتواند نمایندگي بیش از سه عضو را بپذیرد. و هر شخص غیر عضو 
تنها یک راي خواهد داشت. اضافه مي شود برگه هاي نمایندگي مزبور با امضا اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاوني 
معتبر خواهد بود بدین منظور عضو متقاضي اعطاي نمایندگي باید حداکثر ظرف مدت .... روز از تاریخ انتشار این آگهي 
به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارك موید عضویت در تعاوني و کارت شناسایي معتبر در محل دفتر تعاوني 
حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضي و اهلیت نماینده، برگه نمایندگي مربوطه توسط مقام مذکور تائید 

و برگه ورود  به مجمع عمومي براي نماینده صادر گردد.
2- اعضاي که تمایل به کاندیداتوري هیات مدیره/ بازرسان را دارند درخواست کتبي )فرم مشخصات( حداکثر ظرف 
مدت )7( روز از تاریخ انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي به همراه داشتن مدارك الزم )کپي شناسنامه- مدرك 

تحصیلي، تخصصي و تجربي، کارت ملي، کارت پایان خمت )آقایان( و 2 قطعه عكس( در به دفتر تحویل نمایند.
2-این مجمع با حضور هر تعداد از اعضای تعاونی رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانوني 

براي کلیه اعضا اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- گزارش کتبي هیات مدیره از عملكرد سال 94  2- گزارش کتبي بازرس از عملكرد سال 94
3- طرح و تصویب صورتهاي مالي سال 94 شامل عملكرد، سود و زیان و ترازنامه

4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادي هیات مدیره براي سال 95  5- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي مدت 
یكسال مالي

هیات مدیره

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

5/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانكار 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.

ابالغ نوبت دوم 
خواهان / شاکی علی نژادحسینی  دادخواستی به طرفیت خوانده/ 
قوام  دخت  وزرین  قوام  وابراهیم  مراغه  مقدم  میدخت  آذر  متهم 
دعاوی  خواسته  به  بختیارسوری    و  قوام  زهره  و  قوام  محمود  و 
نموده  اسالمشهر  شهرستان  عمومی  های   دادگاه  تقدیم  غیرمالی 
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  ششم   شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
بعدازمیدان  اسالمشهرـ  در  واقع  اسالمشهر  شهرستان  دادگستری 
اسالمشهر  قضایی  مجتمع    - شیرازی  شهیدصیاد  خیابان   – نماز 
که  گردیده  ثبت   ۹۵۰۹۹۸۲۸۸۵۶۰۰۴۶۲ کالسه  به   و  ارجاع 
شده  تعیین   ۰۹:۰۰ ساعت  و   ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ آن  رسیدگی  وقت 
در خواست  و  متهم   بودن خوانده/  المکان  علت مجهول  به  است. 
۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه  خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 
مراتب یک  دادگاه  و دستور  امور مدنی  در  انقالب  و  های عمومی 
خوانده  تا  شود  می  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت 
مراجعه  دادگاه  به  ان  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   /
ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و 
/ گردد.م  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را 

۱۳۰۹ الف 
منشی دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان 
اسالمشهر - زهراعربی

متن آگهی 
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۶۶۱۰۵۰۰۶۱۴ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۶۶۱۰۵۰۰۴۶۱ خواهان : آقای 
قربان دارابیگی فرزند صید محمود با وکالت آقای محمد طاهر کنعانی فرزند جعفر 
بگ به نشانی تهران – بزرگراه اشرفی اصفهانی میدان پونک خیابان پانزدهم پالک 
۱ واحد ۲-۰۹۱۲۱۹۰۷۷۴۳ –خوانده : خانم فریده قاضی فرزند روح الدین به نشانی 
مجهول المکان –خواسته ها:۱-الزام به تنظیم سند رسمی اجاره )غیر منقول ( ۲-مطالبه 

خسارت دادرسی 
رای دادگاه : در خصوص آقای قربان داراب بیگی با وکالت آقای محمد طاهر کنعانی 
به طرفیت خوانده خانم فریده قاضی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره 
غیر منقول یک باب مغازه به پالک ثبتی ۱۹۰/۹/۱۱۹ بخش یک خرم آباد به عالوه 
کلیه خسارات دادرسی با عنایت به جامع محتویات پرونده تصویر قرارداد اجاره عادی 
مورخه ۱۳۵۱/۱۲/۱شمسی فی مابین مورث خوانده و خواهان و تصویر رسیدهای 
بانکی پرداخت اجاره بها و تصویر دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۶۱۴۷۰۰۳۴۵ مورخه 
۱۳۹۴/۴/۲۵ موضوع پرونده کالسه ۹۰۰۹۹۸۶۶۱۰۵۰۰۷۴۱ صادره از شعبه سوم 
دادگاه تجدید نظر استان لرستان که حکایت از وجود رابطه استیجاری فی ما بین 
خواهان و خوانده به قائم مقامی از مورث ایشان دارد و با توجه به نتیجه استعالم به 
عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد به شماره ۱۱۴/۱/۳۴۴۴۲ 
مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ که حکایت از مالکیت خوانده نسبت به شش دانگ ملک 
پالک ثبتی ۱۱۹ فرعی از ۱۹۰۹ اصلی بخش یک خرم آباد و اینکه حسب نظریه 
کارشناسی منتخب که مصون از ایراد اعتراض باقی مانده ملک موضوع قرارداد اجاره 
منعقده فی ما بین خواهان و مورث خوانده با ملک پالک ثبتی ۱۱۹ فرعی از ۱۹۰۹ 
اصلی بخش یک خرم آباد مطابقت دارد و با توجه به اینکه خوانده دفاعیاتی دال 
بر رد ادعای خواهان و یا بی اعتباری اسناد ارائه شده ایشان به عمل نیاورده دعوی 
خواهان از نظر دادگاه وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد ۷ و ۱۱ 
از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ و ماده ۴۶ از قانون ثبت اسناد 
و امالک کشور حکم به الزام خوانده به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم 
سند رسمی اجاره نامه عین مستاجره)مغازه تصرفی خواهان ( در پالک ۱۱۹ فرعی 
از ۱۹۰۹ اصلی بخش یک خرم آباد طبق اجاره نامه مورخه ۱۳۵۱/۱۲/۱شمسی و 
شرایط مقرردر اجاره نامه و مقررات ماده ۱۱قانون روابط موجر و مستاجرفی ما بین 
خواهان و خوانده صادر و اعالم می گردد و همچنین حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت ۱/۱۴۶/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت حق الوکاله وکیل که در صورت قطعیت دادنامه در مرحله بدوی ۶۰ درصد حق 
الوکاله وکیل محاسبه و وصول خواهد شد و پرداخت هزینه های انتشار آگهی که 
توسط اجرای احکام محاسبه و وصول خواهد شد و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال 
بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد ضمنا جهت اجرای 
تصویری از قرارداد اجاره مورخه ۱۳۵۱/۱۲/۱ صفحه ۱۴ پرونده جهت تنظیم سند 
رسمی اجاره به دفتر خانه تنظیم کننده سند ارسال می گردد .رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و پس از آن ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – حجت اهلل سلیمیان 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
شماره  به  که  خواستی  در  شرح  به  بابا  سید  فرزند  میری  حسین  سید  آقای 
۹۵/۳۲۴/ش/۲این شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که آقای سید بابا میری فرزند سید قاسم به شماره شناسنامه ۸۴۶۹صادره 
از بهشهر در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ در اقا متگاه دائمی خودشهرستان بهشهر فوت نموده 

وورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از /عبارتست از : 
۱ سید مرتضی میری ش.ش ۴۳۶ تاریخ تولد ۴۵/۸/۱ )پسر متوفی(

۲سید اسماعیل میری ش.ش ۷۱۳۳تاریخ تولد ۴۹/۶/۲۵)پسر متوفی(
۳سید صالح میری ش.ش ۷۵۰۵ تاریخ تولد ۵۱/۹/۲۵)پسر متوفی(

۴سید حسین میری ش.ش ۸۴۶۹ تاریخ تولد ا/ا/۵۵)پسر متوفی(
۵ سید رسول میری ش.ش ۱۶۷۱ تاریخ تولد ۵۹/۹/۱۸ )پسر متوفی(
۶سید ه بلقیس میری ش.ش ۴۷۱ تاریخ تولد ۴۷/۶/۱)دختر متوفی(

۷سیده فاطمه میری ش.ش ۱۱۷۳ تاریخ تولد ۶۱/۶/۳۰)دختر متوفی(
۸سیده رقیه اسدی میری ش.ش ۲۲۰ ت.ت ۳۲/۱۱/۹)همسر متوفی(

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

خواهد شد . م.الف ۹۵۰۴۵۵
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بهشهر 

ابالغ 
رای دادگاه به خواندگان مجهول المکان نوروز علی داداشی و سیده مهناز شاکری 

رای دادگاه 
در خصوص دعوی بانک رفاه کارگران استان مازندران با نمایندگی حقوقی آقای گلی 
بطرفیت خواندگان ۱_فاطمه نمدچیان فرزند قاسم ۲_مرتضی  بارئی طبری فرزند 
موسی با وکالت خانم هاشمی به وکالت از هر دو خوانده ۳_سیده مهناز شاکری فرزند 
سید مهدی ۴_نوروز علی دادشی کالئی فرزند محمد علی بخواسته مطالبه وجه به 
مبلغ ۵۸۷/۱۰۹/۹۰۹ریال به استناد قرار داد تسهیالت شماره ۱۳۱۹۳۰۰۱۷مورخ 
۱۶/۶/۹۳تنظیمی فیما بین اصحاب دعوی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات 
ابرازی خواهان که داللت بر استقرار دین بمیزان و مبلغ خواسته بر عهده خواندگان 
داشته و بقاء اصول و مستندات مذکور در ید خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب 
وجه مزبور و استمرار دین بر ذمه خواندگان دارد و خواندگان نیز نسبت به دعوی 
مطروحه و مستندات ابزاری دفاع و ایراد موجه و محکمه پسند بعمل نیاورده اند لذا 
دادگاه با تمسک به اصل استصحاب و به استناد ماده ۱۹۸ق .آ.د.م دعوی مطروحه را 
صحیح و ثابت تشخیص و خواندگان را بپرداخت تضامنی مبلغ ۵۸۷/۱۰۹/۹۰۹ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۳۰/۹۳۸/۵۰ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله از باب 
تسبیب در حق خواهان دعوی محکوم مینماید و نیز خواندگان بپرداخت تضامنی مبلغی 
بابت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید مستند مزبور تا زمان اجرای حکم بر مبنای 
قرار داد در حق خواهان محکوم که دائر ه اجرای احکام مکلف به محاسبه و وصول از 
محکوم علیه می باشد رای صادره نسبت به خواندگان رویف اول و دوم حضوری و ظرف 
۲۰ روز بعد از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان است و 
نسبت به خواندگان دیگر غیابی و ظرف ۲۰ روز بعد از ابالغ قابل واخواهئ در این دادگاه 
و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان است

رییس شعبه پنجم دادگاه حقوقی بابل کمال الدین قاسمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
ملی ۲۰۶۳۵۰۹۱۹۰به شرح  با شماره  دارای ش ش ۳  پور درزی  نصراله  مرتضی 
دادخواست به کالسه ۹۵/۸۹۵/۱۰از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مشهدی آقا نصراله پور درزی به ش ش ۲۱با شماره 
ملی ۴۹۸۹۲۲۹۳۶۳در تاریخ ۲۱/۵/۹۵اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن منحصر است به 
۱_مرتضی نصراله پور  درزی فرزند مشهدی آقا و رحیمه با ش ش ۳متولد ۱۳۵۵ محل 

تولد بابل پسر متوفی 
۲_یداله نصراله پور درزی فرزند مشهدی آقا و رحیمه به ش ش ۱۷۴متولد ۱۳۵۶محل 

تولد بابل پسر متوفی 
متولد  به ش ش ۱۸۰  رحیمه  و  آقا  مشهدی  فرزند  درزی  پور  نصراله  ۳_اسداهلل 

۲۳۵۸محل تولد بابل پسر متوفی 
۴_محمد نصراله پور درزی فرزند مشهدی آقا و رحیمه به ش ش ۲۰۵۰۱۲۹۸۴۱متولد 

۱۳۶۸محل تولد بابل پسر متوفی 
به ش ش ۴۳۶متولد  رحیمه  و  آقا  مشهدی  فرزند  درزی  پور  نصراله  ۵_مجتبی 

۱۳۶۲محل تولد بابل پسر متوفی 
۶_مریم نصراله پور درزی فرزند مشهدی آقا و رحیمه به ش ش ۵۳۶متولد ۱۳۵۹ محل 

تولد بابل دختر متوفی 
۷_رحیمه عموئی درزی فرزند علی اکبر و سکینه به ش ش ۵متولد ۱۳۲۹ محل تولد 

بابلسر همسر 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 بع دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل

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

آگهی موضوع ماده۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۵۵۰۰۲۸۵۲هیات 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 بهزاد چگینی 
نژاد فرزند مقصود بشماره شناسنامه ۲۸۶۳در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۱۹۱۸/۳۹مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک۳۲اصلی واقع در مغرورآباد 
خریداری از مالک رسمی آقای علی اصغر چگینی نژاد  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 امالک نظرآباد

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه اقای مهدی محمد پور شیخی به اتهام مزاحمت تلفنی طی پرونده کالسه 
۹۳۰۳۸۴ازسوی این شعبه تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه بواسطه مشخص 
نبودن محل اقامت وی مقدور نبوده لذا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون ایین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر اگهی در شعبه اول دادیاری جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر در صورت عدم حضور ظرف مهلت مقرر اقدام مقتضی 

معمول خواهد شد . م.الف ۹۵۰۴۵۹
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب بهشهر – کریمی زاد 

متن آگهی 
مورخ  الطرفین در سند رسمی رهنی شماره ۱۴۹۶۶  داور مرضی  انتخاب  به  نظر 
۱۳۹۳/۵/۲۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۹ شهرستان خرم آباد و درخواست مرتهن علیه 
راهن مبنی بر صدور رای به پرداخت مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت عدم 
انجام تعهد مندرج در سندفوق الذکر بدین وسیله به آقایان اردشیر زیودار فرزند آلی به 
شماره ملی ۴۱۹۸۷۲۸۵۴۲ و علی دلفانی فرزند محمد به شماره ملی ۴۰۷۲۷۸۱۲۳۱ 
ابالغ می گردد در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۸ راس ساعت ۱۰ صبح در نشانی : خرم آباد –جاده 
کمربندی –باالتر از پادگان ۵۷ سپاه ابوالفضل )ع( مرکز فروش نمایندگی سایپا دیزل به 
جهت رسیدگی به درخواست مرتهن حضور یابند عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور 
رای نبوده و رای داور با توجه به تراضی در بند ۹ قرارداد قطعی و غیر قابل تجدید نظر 

خواهی است. 
داور قرارداد –ناصر مرادی

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز وانت پیکان به شماره شهربانی ۳۳-۵۵۲م۱۴ شماره شاسی 

۱۸۱۷۷۶۸۳ مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است . 
بهشهر 

آگهی مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پیکان به شماره شهر بانی ۷۲- ۹۴۹ج۴۵به 

شماره شاسی ۷۳۴۴۰۰۶۸ مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور 
شبکه های  فعالیت  گفت:  مجازی  فضای 
اجتماعی بیگانه در ایران برخالف سیاست 
کلی اقتصاد مقاومتی است و برخی دست 
این  کشور  مجازی  فضای  اندرکاران 
ترجیح  داخلی  شبکه های  بر  را  ها  شبکه 

می دهند.
کل  دادستانی  عمومی  روابط  گزارش   به 
رابطه  در  آبادی  خرم  عبدالصمد  کشور، 
مبنی  دولتی  مسئوالن  برخی  اظهارنظر  با 
شبکه های  فعالیت  ادامه  با  موافقت  بر 
اجتماعی خارجی در کشور گفت: اکثریت 
طریق  از  رایانه ای  جرایم  اتفاق  به  قریب 
ارتکاب  خارجی  اجتماعی  شبکه  های 

می یابند.
وی افزود: اگرچه ضابطان قضایی امکانات 
و تخصص کافی برای کشف تمامی جرایم 

را  مجازی  فضای  در  مجرمین  شناسایی  و 
دارند؛ اما باتوجه به اینکه هزینه کشف جرم 
از  بیشتر  خارجی  اجتماعی  شبکه های  در 
ایرانی  مجرمین  لذا  است،  داخلی  شبکه های 

احساس  خارجی  اجتماعی  شبکه های  در 
دارند. بیشتری  امنیت 

حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  آبادی  خرم 
تهاجم  ابزار  خارجی  اجتماعی  شبکه های 
همه  گفت:  هستند،  دشمن  فرهنگی 
کشور  در  فعال  خارجی  اجتماعی  شبکه های 

مدیریت  صهیونیستی  عوامل  توسط  ما 
طریق  از  کشور  کالن  اطالعات  و  می شوند 
قرار  صهیونیست ها  اختیار  در  شبکه ها  این 

می گیرد.
امور  در  کشور  کل  دادستان  قضایی  معاون 
اجتماعی  شبکه های  فعالیت  مجازی  فضای 

اقتصاد  سیاست های  برخالف  را  خارجی 
مسائل  از  افزود:  و  دانست  مقاومتی 
بگذریم،  که  امنیتی  و  سیاسی  فرهنگی، 
در  خارجی  اجتماعی  شبکه های  فعالیت 
به  مربوط  کلی  سیاست  برخالف  کشور 
دست  از  برخی  و  است  مقاومتی  اقتصاد 
اندرکاران فضای مجازی کشور شبکه های 
داخلی  شبکه های  بر  را  بیگانه  اجتماعی 

می دهند. ترجیح 
شبکه های  فعالیت  اینکه  بیان  با  وی 
ایده  برخالف  کشور  در  خارجی  اجتماعی 
است،  اطالعات  ملی  شبکه  اندازی  راه 
ملی  شبکه  اندازی  راه  ادعای  کرد:  اظهار 
برای  زمینه  کردن  فراهم  بدون  اطالعات 
اجتماعی  شبکه های  به  مردم  مهاجرت 

داخلی، شعاری بیش نیست.
دولت  کرد:  تاکید  پایان  در  آبادی  خرم   
تقویت و گسترش  باید هرچه سریع تر زمینه 
و  داخلی  اجتماعی  شبکه های  فعالیت 
به  از شبکه های خارجی  مهاجرت شهروندان 

داخلی را فراهم کند.

معاون دادستان کل کشور تاکید کرد:

لزوم تسریع زمینه تقویت شبکه های اجتماعی داخلی
برخی دست اندرکاران، شبکه های اجتماعی بیگانه را ترجیح می دهند

افزایش ضریب سختی کار برای 3 گروه 
از معلمان

در  گفت:  استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس 
استثنایی  مدارس  در  نیروها  نگه داشت  برای  هستیم  تالش 
جذابیت های کاری را ارتقاء و بخصوص برای سه گروه معلمان 
چندمعلولیتی  چندپایه  کالس های  معلمان  دبستان،  اول 
را  کار  سختی  ضریب  اوتیستیک،  آموزان  دانش  معلمان  و 

افزایش دهیم.
مجید قدمی درباره استمرار خدمت معلمان مدارس استثنایی 
اظهار کرد: معلمان مدارس ما به لحاظ آنکه با آموزش دانش 
آموزان استثنایی آشنا هستند  تدریس به دانش آموزان عادی 
برایشان آسانتر است. هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد 
ادامه  عادی  مدارس  در  می توانند  مقررات  و  قوانین  طبق  و 

خدمت بدهند.
وی افزود: پیش بینی می کنیم امسال و سال آینده ۸۰۰نفر 
برای حفظ  بازنشسته شوند. در صدد هستیم  ما  از همکاران 
و  کنیم  دریافت  را  نفر   ۱۰۰۰ استخدام  مجوز  فعلی  شرایط 

مکاتبات و پیگیری های الزم در این زمینه انجام شده است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه ۱۳۰ 
به  مهر  ابتدای  از  فرهنگیان  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  از  نفر 
رفاه  نظام جامع  راه اندازی  استثنایی می آیند، درباره  مدارس 
نیروها  پرداخت حقوق  نظام  تغییر در  معلمان گفت: هرگونه 

باید در شورای حقوق و دستمزد به تصویب برسد.

میانجی گری در فاجعه منا را نپذیرفتیم
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: عربستان هنوز گامی برای 
برنداشته  منا  فاجعه  شهدای  و  حادثه دیدگان  حقوق  احقاق 

است.
سعید اوحدی ، با اشاره به پیگیری فاجعه منا گفت: ما آماده 
نتیجه رسیدن مطالبات  به  برای  از همه ظرفیت ها  استفاده 
ایران  اسالمی  جمهوری  حقوق  و  منا  شهدای  خانواده های 

هستیم.
به گزارش مهر،وی با اشاره به اولین سالگرد حادثه منا گفت: 
با همکاری بنیاد شهید و ۷ کمیته از جمله کمیته حقوقی این 

مراسم برگزار و تمام مطالبات، پیگیری خواهد شد.
رئیس سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه میانجی گری هیچ 
کشوری در فاجعه منا را نپذیرفتیم و همه اخبار در این باره 
کذب است، افزود: وکالی کشورهای اسالمی نظرات مختلفی 
ارائه دادند. باید اجازه دهیم بررسی ها انجام و بهترین راهکار 
در پیش گرفته شود، ضمن اینکه وکالی بسیاری از کشورهای 

غیرمسلمان هم آمادگی وکالت این پرونده را اعالم کرده اند.
برای  جدی  اراده  عربستان  که  مطلب  این  بیان  با  اوحدی 
پرداختن به این موضوع را ندارد، تصریح کرد: اگر عربستان 
اراده جدی داشت، حکم آن دو پلیس مجرم را در کشوری 
آنهاست،  بیانگر جرم  اسناد،  که میزبان حجاج است و همه 
اعالم می کرد. اوحدی تاکید کرد: تا امروز از سوی عربستان 
گامی برای احقاق حقوق حادثه دیدگان و شهدای فاجعه منا 

برداشته نشده است.

پاسخگویی مستقیم دکتر نوربخش به تماس های 
تلفنی بیمه شدگان 

دو  در  بار  برای دومین  اجتماعی  تأمین  مدیرعامل سازمان 
هفته اخیر با حضور در مرکز ارتباطات مردمی این سازمان 
به تعدادی از تماس های تلفنی بیمه شدگان پاسخ داد و در 
جریان مهمترین خواسته ها و مشکالت مطرح شده از سوی 

تماس گیرندگان با این مرکز قرار گرفت.
به گزارش   اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، 
 )CRM(اجتماعی تأمین  سازمان  مردمی  ارتباطات  مرکز 
به سواالت، مشکالت،  تلفنی  به صورت  اندازی  راه  از زمان 
شکایات و پیشنهادات اقشار گوناگون ذی نفعان این سازمان 
از جمله بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان رسیدگی 

می کند.
و  ها  از خواسته  دقیق  و  منظم  های  گزارش  مرکز  این  در 
مدیران  به  گیرندگان  تماس  سوی  از  شده  مطرح  مسائل 
ارائه می شود  اجتماعی  تأمین  حوزه های مختلف سازمان 
و اقدامات الزم برای برآورده شدن مطالبات و رفع مشکالت 

مورد توجه قرار می گیرد.
دکتر سید تقی نوربخش در بازدید از مرکز ارتباطات مردمی 
و  واحد  این  عملکرد  ارزیابی  به  اجتماعی  تأمین  سازمان 
چگونگی پاسخگویی و پیگیری مشکالت مطرح شده از سوی 
تماس گیرندگان پرداخت و همچنین شخصا به چند مورد 

تماس تلفنی نیز پاسخ داد.
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آ گهی احضار متهم 
۹۵۰۳۴۶

با توجه به کیومرث بساطی علیه سامان فشی در پرونده کالسه ۹۵۰۳۴۶د۲ شعبه دوم 
دادیاری مالرد دائر بر اتهام تخریب عمدی خودرو لذا با توجه به عدم دسترسی به نامبرده 
و مجهول المکان  بودن وی وی به مدارک به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری بدینوسیله به متهم ابالغ میشود ظرف یکماه از تاریخ انتشار این احضاریه در 
یکی از روزنامه های کثیر االنتشار جهت ادائ توضیح در این شعبه دادسرا حاضر شوید 
در غیر اینصورت تصمیم مقتضی بصورت غیابی اتخاز خواهد شد . ضمنا به تجویز ماده 
۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شما دارای حق به همراه داشتن 

یک نفر وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات نیز میباشد.۴۶۹/الف/م
اسداللهی – دادیار شعبه دوم دادرسی عمومی و انقالب مالرد 

حصر وراثت
خانم انسیه زرشکی به شماره شناسنامه ۶۳۹۵ مطابق دادخواستی تقدیمی به کالسه 
پرونده ۳۶۲/۶۱/۹۵ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد زرشکی به شماره شناسنامه ۱۱۰ در تاریخ ۹۴/۷/۲۷ اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- انسیه 
زرشکی ش ش  ۶۳۹۵ تاریخ تولد ۱۳۶۱   صادره از تهران  نسبت به متوفی فرزند 
۲- فاطمه زرشکی ش ش ۲۷۸۰ تاریخ تولد ۱۳۶۰ صادره از تهران  نسبت به متوفی  
فرزند ۳- محسن زرشکی ش ش ۳۰۷۳۴ تاریخ تولد ۱۳۶۶ صادره از تهران  نسبت به 
متوفی  فرزند ۴- زهرا زرشکی ش ش ۸۱۵۳۲۴۳-۰۰۱ تاریخ تولد ۱۳۷۴ صادره از 
تهران  نسبت به متوفی  فرزند ۵- حمیده امانی ش ش ۶۸۶ تاریخ تولد ۱۳۴۱ صادره 

از خمین  نسبت به متوفی  همسر
ومرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را بااستناد 
ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/68894   رییس شعبه 61 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 تهران 

ابالغ
 رای دادگاه به خوانده مجهول المکان نعمت اله ذبیحیان آقا محلی 

رای دادگاه 
در خصوص دعوی آقای غالمعلی میرزائی کالئی فرزند یونسعلی با وکالت خانم پری ناز 
جلیل پور بطرفیت خواندگان ۱- سید عباس حاجی اسدی فرزند سید جعفر ۲- نعمت 
اله ذبیحیان آقا محلی فرزند حسین ۳- محمد آتشکار فرزند یداله ۴- عطیه خواجه 
فرزند رضا بخواسته صدور حکم مبنی بر اثبات مالکیت راجع به یکباب منزل مسکونی 
باستناد فروشنامه عادی مورخ ۹۳/۲/۲۷ تنظیمی فیمابین خواهان و خواندگان ردیف 
سوم و چهارم و ابطال معامله خوانده ردیف اول و دوم باستناد فروشنامه مورخ ۸۷/۹/۱۵ 
تنظیمی فیما بین خواندگان ردیف اول و دوم با عنایت به مجموعه اوراق و مندرجات 
پرونده و بویژه اقرار خوانده ریدیف اول به حقانیت دعوی مطروحه از سوی خواهان و  نیز 
نظر باینکه خواهان دعوی در منزل مسکونی مورد نظر تصرف داشته و در آن سکوت 
دارد که خود اماره قوی بر مالکیت نامبرده بر پالک فوق می باشد و دلیل و یا مستند 
قانونی که تو آن معارضه با مودای اماره مذکور را داشته باشد ارائه نگردید و خواندگان 
هم در قبال دعوی اقامه شده و مستندات ابرازی دفاع و ایرادی معمول نداشتند دادگاه 
دعاوی اقامه شده را وارد و ثابت تشخیص و باستناد ماده ۳۵ قانون مدنی حکم به اثبات 
مالکیت خواهان بر پالک موضوع دعوی و ابطال معامله فیمابین خوانده ردیف اول و دوم 
راجع به آن پالک را صادر و اعالم می نماید و اما چون وکیل خواهان دعوی خسارات 
دادرسی را مسترد نموده است دادگاه باستناد بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م قرار رد دعوی 
مطالبه خسارات را صادر و اعالم می نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و 
سوم و چهارم حضوری و ظرف ۲۰ روز بعد از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
تجدید نظر مرکز استان است و نسبت به خوانده ردیف ۲ رای صادره غیابی محسوب و 
ظرف ۲۰ روز یعد از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز بعد از ابالغ 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان است 
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی بابل – کمال الدین قاسمی

رای هیات/نوبت اول

آگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۰۳۸ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای علی حیدری    فرزند غالمحسین  به شماره شناسنامه ۶ در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۱۵۰ متر مربع پالک ۷۵۳فرعی از ۸ اصلی واقع در ورامین 
خریداری از مالک رسمی اقای علی حیدری  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف ۵۰۷ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۶/۲۷ تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/۷/۱۱

محمد رحیم پور راینی رییس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین 

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای نور محمد حاجی تبار مرزناکی  دارای شماره شناسنامه ۲۳۳-۲۰۶۱۱۸۲۱۱۹  به 
شرح دادخواست به کالسه ۱۰/۹۰۵/۹۵از   این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود حاجی تبار مرزناکی       بشناسنامه 
۱۵-۲۰۶۱۱۷۹۹۱۶ در تاریخ ۹۵/۴/۱۱اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-علی محمد حاجی تبار مرزناکی فرزند محمود و سکینه به ش ش ۱۲متولد ۱۳۳۶ 

محل تولد بابل پسر متوفی
۲- نور محمد حاجی تبار مرزناکی فرزند محمود و سکینه به ش ش ۲۳۳متولد ۱۳۴۱ 

محل تولد بابل پسر متوفی
۳- بهرام حاجی تبار مرزناکی فرزند محمود و سکینه خاتون به ش ش ۵۵۰متولد 

۱۳۴۵ محل تولد بابل پسر متوفی
۴- اصغر حاجی تبار مرزناکی فرزند محمود و سکینه به ش ش ۵۵۱متولد ۱۳۴۷ محل 

تولد بابل پسر   متوفی
 ۵- ایران حاجی تبار مرزناکی فرزند محمود و سکینه به ش ش ۱متولد ۱۳۲۸ محل 

تولد بابل دختر  متوفی
۶- خیر النساء حاجی تبار مرزناکی فرزند محمود و سکینه به ش ش ۱۹۳متولد ۱۳۳۱ 

محل تولد بابل دختر  متوفی
۷- مهر دخت حاجی تبار مرزناکی فرزند محمود و سکینه به ش ش ۵۵۲متولد ۱۳۴۹ 

محل تولد بابل دختر  متوفی
۸- محرم اسمعیل پور فرزند برارجان و کلثوم به ش ش ۵۴۴ متولد ۱۳۳۵ محل تولد 

بابل همسر 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. 
شعبه دهم شورای حل اختالف بابل مهدی زاده 

آگهی احضار متهم
۹۴۰۵۳۴

با توجه به گزارش اداره جهاد کشاورزی مالرد علیه منوچهر بزرگ چمنی در پرونده 
کالسه ۹۴۰۵۳۴د۲ شعبه دوم دادیاری مالرد دائر بر تغییر کاربری غیر مجاز لذا با توجه 
به عدم دسترسی به نامبرده با توجه به عدم دسترسی به نامبرده و مجهول المکان  بودن 
وی وی به مدارک به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدینوسیله به متهم 
ابالغ میشود ظرف یکماه از تاریخ انتشار این احضاریه در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار جهت ادائ توضیح در این شعبه دادسرا حاضر شوید در غیر اینصورت تصمیم 
مقتضی بصورت غیابی اتخاز خواهد شد . ضمنا به تجویز ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شما دارای حق به همراه داشتن یک نفر وکیل دادگستری 

در مرحله تحقیقات نیز میباشد .۴۷۰/الف/م
اسداللهی – دادیار شعبه دوم دادرسی عمومی و انقالب مالرد

آگهی حصر وراثت
آقای عبدالعزیز بالکی بردیان دارای شناسنامه شماره  بشرح دادخواست به کالسه 
۷۰۰۶۵۸ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عبدالحمید بالکی بردیان بشناسنامه ۲۰۹ در تاریخ ۹۵/۶/۲۴ اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به زوجه دائمی و سه 

فرزند ذکور و شش فرزند اناث بنامهای ذیل:
۱-عبدالعزیز بالکی بردیان فرزند عبدالحمید : پسر متوفی

۲- رشید بالکی بردیان فرزند عبدالحمید : پسر متوفی 
۳- مولود بالکی بردیان فرزند عبدالحمید : پسر متوفی 

۴- طاووس بالکی بردیان فرزند عبدالحمید : دختر متوفی 
۵- فرخ لقا بالکی بردیان فرزند عبدالحمید : دختر متوفی 
۶- فریده بالکی بردیان فرزند عبدالحمید : دختر متوفی 
۷- پروانه بالکی بردیان فرزند عبدالحمید : دختر متوفی
۸- زهرا بالکی بردیان فرزند عبدالحمید : دختر متوفی

۹- پروین بالکی بردیان فرزند عبدالحمید : دختر متوفی
۱۰-فاطمه رحیمی فرزند اسماعیل : همسر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳۶۲ 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 

اخطاریه رفع نقص
در خصوص دادخواست خانم گل جمین نوخاصی بطرفیت آقای محمد عزیزی نسب 
با موضوع صدور گواهی عدم  امکان سازش پرونده در شعبه دوم حقوقی دادگستری 
شهرستان جوانرود برای روز دوشنبه مورخ ۹۵/۷/۲۶ در ساعت ۱۲:۰۰ ظهر تعیین وقت 
گردیده است بدلیل مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان پرونده مراتب 
تعیین وقت یک نوبت در روزنامه چاپ می گردد تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 

وقت رسیدگی در جلسه حاضر شود.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود- آواز ولدی

ابالغ 
در خصوص دادخواست خواهان علی اوسط قربانپور بطرفیت خواندگان رامین بزرگ زاده 
و نیما و داریوش و آنا همگی بزرگ زاده بخواسته ابطال صورتمجلس تفکیکی شماره 
۵۰۴۱۱/۳مورخه ۴/۱۲/۸۲و ابطال سند مالکیت که با توجه به مجهول المکان بودن در 
تاریخ ۱۱/۱۱/۹۵روز دوشنبه ساعت ۳۰/۹در راستای ماده ۷۳قانون آیین دادرسی مدنی 

در این دادگاه حاضر شوید
مدیر دفتر شعبه 6 حقوقی بابل 

آگهی
۹۵۰۳۷۰

نظر به اینکه شکایتی از طرف  اتاق اصناف مالرد علیه آقای داوود افضلی به اتهام فک 
پلمپ غیرقانونی  در کالسه پرونده ۹۵۰۳۷۰ در شعبه ۱۰۳ کیفری شهرستان مالرد 
وقت رسیدگی مورخ ۹۵/۹/۷ساعت ۹/۳۰ تعیین گردید است نظریه مجهول المکان 
بودن مشتکی عنه فوق مراتب احضار نامبرده برای شرکت در جلسه رسیدگی برای یک 

نوبت از طریق این آگهی دعوت گردد.۴۶۵/الف/م
    مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو مالرد - محمد باهوش

آگهی
۹۵۰۳۰۱

نظر به اینکه شکایتی از طرف نسرین کاید خورده علیه آقای بهزاد نیازی به اتهام 
مزاحمت تلفنی در کالسه پرونده در شعبه ۱۰۳ کیفری شهرستان مالرد وقت رسیدگی 
مورخ ۹۵/۹/۱۴ساعت ۹ تعیین گردید است نظریه مجهول المکان بودن مشتکی عنه 
فوق مراتب احضار نامبرده برای شرکت در جلسه رسیدگی برای یک نوبت از طریق این 

آگهی دعوت گردد.۴۷۸/الف/م
    مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو مالرد  محمد باهوش

آگهی
۹۴۱۱۸۴

نظر به اینکه شکایتی از طرف جهاد کشاورزی شهرستان مالرد علیه آقای حسین 
محمدی به اتهام تغییر کاربری در کالسه پرونده۹۴۱۱۸۴ در شعبه ۱۰۳ کیفری 
شهرستان مالرد وقت رسیدگی مورخ ۹۵/۹/۱۳ساعت ۹ تعیین گردید است نظریه 
مجهول المکان بودن مشتکی عنه فوق مراتب احضار نامبرده برای شرکت در جلسه 

رسیدگی برای یک نوبت از طریق این آگهی دعوت گردد.۴۷۷/الف/م
    مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو مالرد  محمد باهوش

آگهی
۹۵۰۰۸۵

نظر به اینکه شکایتی از طرف اداره برق شهرستان مالرد علیه آقای محمد رضا نهر 
خلجی به اتهام استفاده از برق بدون حق انشعاب  در کالسه پرونده در شعبه ۱۰۳ 
کیفری شهرستان مالرد وقت رسیدگی مورخ ۹۵/۹/۱۵ساعت ۹ تعیین گردید است 
نظریه مجهول المکان بودن مشتکی عنه فوق مراتب احضار نامبرده برای شرکت در 

جلسه رسیدگی برای یک نوبت از طریق این آگهی دعوت گردد. ۴۷۹/الف/م
    مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو مالرد  محمد باهوش

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده ۱۱۵ و ۱۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری به اقای سید علی حسینی فرزند صادق  فعال متواری و مجهول المکان ابالغ 
میگردد  تا ظرف مدت یکماه پس از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام  انتسابی مبنی 
بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی درخصوص شکایت 
شیما جعفری به همراه داشتن یک ضامن معتبر )کارمند رسمی( در این مرجع حاضر 
شوید عدم حضور پس ازمهلت مقرر موجب تصمیم قانونی خواهد شد ضمنا میتوانید 

یک وکیل همراه داشته باشید .
دادیار شعبه هفتم هفتم دادسرای عمومی و انقالب ایالم- عادل بازیار

آگهی
۹۵۰۸۲۷

نظر به اینکه شکایتی از طرف  سیده مریم رضوی علیه آقای منوچهر مزرعی به اتهام 
ترک انفاق وضرب وجرح عمدی  در کالسه پرونده ۹۵۰۸۲۷ در شعبه ۱۰۳ کیفری 
شهرستان مالرد وقت رسیدگی مورخ ۹۵/۹/۷ساعت ۹/۳۰ تعیین گردید است نظریه 
مجهول المکان بودن مشتکی عنه فوق مراتب احضار نامبرده برای شرکت در جلسه 

رسیدگی برای یک نوبت از طریق این آگهی دعوت گردد.۴۶۴/الف/م
    مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو مالرد - محمد باهوش

آگهی حصر وراثت
آقای ماکان رضائی دارای شناسنامه شماره ۲۷۴۰۵۹۰۵۰۴ بشرح دادخواست به کالسه 
۵۷/۹۵/۶۹۶/ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان داود رضائی بشناسنامه ۹۸ در تاریخ ۹۵/۳/۲۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به :
۱-ماکان رضائی فرزند داود ش.ش ۲۷۴۰۵۹۰۵۰۴ پسر متوفی

۲- شهناز گل گشائی فرزند خدامعلی ش.ش ۲۰۲ همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳۶۲ 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

اگهی ابالغ وقت دادرسی 
به موجب کالسه ۹۴۰۹۹۸۰۸۶۸۱۰۰۱۹۱ دادگاه عمومی دهلران آقای پیام رحمانی 
فرزند غالم به اتهام صدور چک بالمحل موضوع شکایت محمد علی کرمی تحت تعقیب 
کیفری می باشد وقت رسیدگی برای روز شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ساعت ۹ صبح تعیین 
گردیده وبه علت مجهول المکان متهم طبق ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده در موعد مقرر فوق 
جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه حاضر شود و در صورت عدم حضور دادگاه غیابا 
رسیدگی خواهد نمود و چنانچه  منبعد ابالغیه بوسیله اگهی الزم باشد فقط یک نوبت 

و مدت آن ده روز خواهد بود.
رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی و کیفری دهلران 

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقایان ۱- یاسر صید مرادی فرزند محمد۲- احمد رضا حسن پور فرزند 
عیسی فعال مجهول المکان به اتهام حمل مواد مخدر از طرف این بازپرسی تحت 
پیگرد می باشد بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبردگان ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه یکم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دهلران جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود و در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد.
بازپرس اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دهلران 

از  فرار  نوع  یک  و  مذموم  پدیده  یک  قاچاق  اشاره: 
و  آیندگان  مردم،  دولت،  قبال  در  اقتصادی  تعهدات 
حتی گذشتگان و به عبارتی روشن تر فروختن مملکت 
به بیگانه است. از سویی می توان از این معضل اقتصادی 
به عنوان نوعی پشت پا زدن به الگوی مصرف داخلی و 
یک خیانت بزرگ به مجموعه تولیدی و مولد کشور و 
به معنای کامل تر، یک فرار مالیاتی صد در صدی نام 
برد. همه این  اوصاف، تعاریفی است که می توان برای 

قاچاق به کار برد. 
پدیده قاچاق کاال در کشور ما به عنوان یک چالش 
اقتصادی و اجتماعی مطرح و عالوه بر اینکه تهدیدی 
جدی بر سر راه تجارت آزاد است، هزینه های زیادی نیز 
بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند. در واقع قاچاق 
کاال از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را 
کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، 
فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات 

صنعتی داخلی و ... می شود.
استان مرزی کردستان با داشتن ۲۲۷ کیلومتر مرز 
مشترک با کشور عراق در سال های اخیر به یکی از 
اصلی ترین مبادی ورود کاالی قاچاق به کشور تبدیل 
شده و این بحث در اشتغالزایی، اقتصاد، تولید و حتی 

گردشگری استان تأثیرات منفی زیادی گذاشته است.
در این نوشتار سعی شده است ضمن بیان تعاریف و 
مفهوم قاچاق، به تشریح آثار مخرب و تبعات منفی 
این معضل بر اقتصاد و اشتغال کردستان و کشور و 
هم چنین بررسی قوانین بازدارنده موجود و بحث مبارزه 
با آن بپردازیم. قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی 
به معنای کاری است که پنهانی و با تردستی انجام 
می گیرد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق تعریف ویژه ای 
دارد؛ حمل و نقل کاال از نقطه ای به نقطه ای دیگر، خواه 
دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد که کارشناسان آن 
را قاچاق داخلی نامیده اند و خواه از یک نقطه در داخل 
و یک نقطه در خارج از کشور باشد که آن را قاچاق 

خارجی می گویند.
سالمت جامعه نباید با کاالهای قاچاق غیر استاندارد 

مورد تهدید قرار گیرد
عبدالمحمد زاهدی، استاندار کردستان معتقد است 
سالمت جامعه نباید با کاالهای قاچاق غیر استاندارد 
مورد تهدید قرار گیرد و باید با قاطعیت با پدیده قاجاق 

مبارزه کرد.
وی مقوله سالمت شهروندان را بحثی با اهمیت و مهم 
از  برای جلوگیری  باید  دارد  اعتقاد  و  عنوان می داند 
آسیب ها و خسارت های ناشی از قاچاق، اقالمی نظیر 
داروی غیر  و  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  مواد غذایی، 
استاندارد را معدوم کرد و نباید سالمت مردم را نادیده 

گرفته شود.
وی پیشنهاد کرد پوشاک قاچاق ضبط شده، پس تأیید 

نظیر  اجرایی  دستگاه های  طریق  از  بودن  بهداشتی 
آموزش و پرورش و دیگر دستگاه ها حمایتی جامعه 
در اختیار نیازمندان قرار گیرد و خواستار نظارت بیشتر 
دانشگاه علوم پزشکی و متولیان بهداشت و درمان استان 

در این زمینه شد.
برای  نظارت ها  تشدید  خواستار  کردستان  استاندار 
جلوگیری از ورود احتمالی گل و گیاه قاچاق از طریق 
مرزهای استان برای حمایت از بخش تولید گل و گیاه 
در استان و کشور شد و می گوید: برای جلوگیری  از 
قاچاق سوخت در مبادی مرزی استان باید با هماهنگی 
استان های هم جوار قوانین و مقررات یکسانی اتخاد شود.
زاهدی ارائه فاکتورهای متحد الشکل و قانونی توسط 
اتحادیه و دیگر دستگاه های متولی و مرتبط با طال و 
به  مقابله  برای  اساسی  راهکاری  را  استان  جواهر در 
هرگونه قاچاق و عرضه غیر قانونی طال و جواهر عنوان 
کرد و مشارکت علما، روحانیون و امامان جماعت استان 
در ترغیب مردم برای مقابله با قاچاق کاال و ارز در استان 

را ضروری دانست. 
وی با بیان اینکه برخی سوء استفاده ها در تعریف کاالی 
همراه مسافر در مبادی مرزی استان صورت می گیرد، 
خواستار تعریف صحیح از عنوان کاالی همراه مسافر 
برای تفکیک از قاچاق کاال توسط باندهای قاچاق در 

استان  شد.
اثرات قاچاق بر اشتغال جبران ناپذیر است

دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس برجسته مسائل 
اقتصادی قاچاق را عاملی برای کاهش اشتغال و ایجاد 
تورم می داند و معتقد است این پدیده مذموم می تواند 
تورم وارداتی را به درون نظام قیمت های داخلی تزریق 
و حتی ذخایر علمی و ارزشی طبیعی و غیر طبیعی 

کشور را ضایع کند.
وی قاچاق را عاملی برای افزایش آمار بیکاری پنهان 
اعالم کرد و اعتقاد دارد قاچاق یک نوع اشتغال کاذب 
و یا به تعبیری، بیکاری پنهان است که نه تنها ارزش 
افزوده ای برای نظام اقتصادی ایجاد نمی کند بلکه ارزش 
افزوده تولید داخلی را نیز ضایع کرده و کاالهای وارداتی 
دیگر کشورها را جایگزین کاالهای تولید شده در داخل 

می کند. 
این استاد دانشگاه قاچاق را یک بیکاری پنهان دانست 
که عالوه بر این خصلت، در افزایش بیکاری آشکار نیز 
قاچاق  این شرایط کاالی  در  و می گوید:  است  موثر 
تولید  ترتیب  این  به  و  داخلی شده  تولید  جایگزین 
داخلی کاهش می یابد و کاهش تولید داخلی نیز به 

معنای کاهش اشتغال در کشور خواهد بود. 
سهم  تأثیر  برآورد  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
پدیده هایی هم چون پول شویی،  اقتصاد زیرزمینی، بازار 
سیاه و قاچاق که جزیی از همه این موارد است بر اقتصاد 
کشور را رقمی بالغ بر ۲۰ درصد اعالم کرد و معتقد است 

ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ما رقمی حدود ۵۰۰ 
میلیارد دالر در سال است و اگر حتی یک درصد از آن 
سهم قاچاق باشد، رقمی بالغ بر ۵ میلیارد دالر می شود، 
با یک حساب و کتاب سرانگشتی می توان به این نتیجه 
رسید که با این مقدار پول در سال می توان تا حد یک 
میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد. او در تشریح تفاوت 
میان واردات کاال به صورت قانونی و قاچاق، واردات کاال 
به صورت قاچاق را نوعی اختصاص ارزش افزوده به بیگانه 
و گرفتن حق ارزش افزوده از عوامل و تولیدات داخلی 
دانست و اعتقاد دارد با توجه به عدم پرداخت عوارض و 
حقوق گمرکی واردات کاالی قاچاق، این عدم پرداخت 
خسارات جبران ناپذیری به نظام اجتماعی و امنیتی 
کشور وارد و دولت را وادار می کند که ساالنه میلیاردها 
از قاچاق هزینه کند، در واقع  تومان برای جلوگیری 
می توان گفت وجود قاچاق و قاچاقچی هزینه های امنیتی 

زیادی را بر کشور تحمیل می کند. 
نخبگان مبارزه با قاچاق کاال را به گفتمان جمعی 

تبدیل کنند
دکتر حامد قادرزاده، مدیر اتاق فکر استان کردستان 
و  هنجارها  بروز  در  مؤثر  پدیده ای  را  کاال  قاچاق 
نامالیمات اقتصادی می داند و معتقد است: مبارزه با این 
پدیده شوم باید از سوی نخبگان جامعه به یک گفتمان 

جمعی تبدیل شود.
قاچاق  حوزه  در  موفقیت  الزمه  دانشگاه  استاد  این 
تبیین  سمت  به  کاربردی  صرفاً  اقدامات  هدایت  را 
استراتژی های کوتاه، میان و بلندمدت عنوان کرد و 
اعتقاد دارد امروزه عدم توسعه یافتگی در نقاط مرزی 
موجب شده زنگ خطر خالی شدن آنها از سکنه بیش 

از سایر نقاط به گوش برسد.
مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان توجه به 
دو اصل مهم در بحث ایجاد و پایداری امنیت را امری 
ضروری می داند و می گوید ایجاد امنیت بدون توجه به 

کارگزاران اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود و رفتارهای 
برخوردی و ابزاری که در گذشته وجود داشت و امروز 

کم رنگ شده، نیز نمی تواند منتج به نتیجه شود.
این اقتصاد دان معتقد است پدیده قاچاق در مناطق 
مرزی هم چون کردستان ریشه در تاریخ دارد از این 
صورت  راحتی  به  نیز  آن  کامل  کردن  ریشه کن  رو 
نمی گیرد، اما باید برای رفع آن با نگاهی کارشناسانه 

چاره اندیشی کرد.
رییس گروه اقتصاد دانشگاه کردستان با بیان اینکه اگر 
می خواهیم مرزها امن و پدیده شوم قاچاق کاال نیز 
مهار شود باید در بحث آگاه سازی مردم بیشتر تالش 
کرد، می گوید: نیروی انتظامی باید با بهره گیری از توان 
مراکز علمی و افراد موثر که در جامعه تاثیرگذار هستند 

تاثیرات منفی این پدیده را برای مردم تبیین کند.
او برجسته  کردن مسائل دینی و استفاده از ظرفیت 
روحانیون دینی به منظور شفاف سازی در مورد دیدگاه 
دین اسالم نسبت به این پدیده شوم را در مقابله با 
قاچاق کاال تاثیرگذار خواند و می گوید: ایجاد زمینه های 
الزم برای توسعه فعالیت های اقتصادی پایدار به منظور 
تأمین معیشت مرزنشینان از دیگر مواردی است که باید 

در این راستا مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
وی رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در مرزها 
را از دیگر اقدامات مؤثر در بحث ریشه کنی و مقابله 
با پدیده قاچاق کاال و ارز عنوان کرد و گفت: فرهنگ 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید توسط نخبگان استان به 
یک گفتمان جمعی تبدیل شود و در بستر فضاهای 
مجازی تأثیرات مخرب و زیان بار قاچاق بر بخش های 
مختلف اقتصادی، اشتغال و غیره تبیین و اطالع رسانی 
شود. این فعال اقتصادی تکرار صرف شوم بودن این 
پدیده را تا زمانی که به یادگیری تبدیل نشود بی ارزش 
دانست و اعتقاد دارد مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید با 
تکرار به یادگیری و رفتار جامعه تبدیل شود تا شاهد 

خروجی مطلوب آن باشیم.
توانمند کردن مرز و مرزنشینان اصلی ترین راهکار 

مبارزه با قاچاق کاال است
دکتر عبدالناصر شجاعی استاد دانشگاه و عضو هیأت 
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج معتقد است 
اصلی ترین عاملی که می تواند از ضربه پذیر بودن جامعه 
به ویژه ساکنان مرزی جلوگیری کند توانمند کردن مرز 

و مرزنشینان در زمینه های مختلف است.
وی با بیان اینکه بسیاری از تعامالت اقتصادی در بعد 
جغرافیایی معنی پیدا می کند اعتقاد دارد کشور عراق 
امروزه فرصت هایی که تولیدکنندگان ما در داخل کشور 

با آن روبه رو نیستند را برای آنان فراهم کرده است.
ایجاد و  ایجاد نمایشگاه های دائمی،  اقتصاد دان  این 
توسعه زیرساخت های اقتصادی، ارائه آموزش های الزم 
در بحث فعالیت های اقتصادی به مرزنشینان و ایجاد 
بازارچه های مرزی و شهری از جمله شاخصه های مهمی 
دانست که می تواند نقش بسزایی در کاهش روند قاچاق 

کاال و ارز داشته باشد.
برخورد سلبی راهکار مقابله با قاچاق کاال نیست

 احدا... دارابی، نماینده کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز کردستان برخورد سلبی، مبارزه و بگیر و ببند را 
راهکار ریشه کنی قاچاق کاال نمی داند و معتقد است: 
داخلی  تولیدات  از  استفاده  زمینه  در  فرهنگ سازی 
می تواند بهترین راهکار برای مقابله با قاچاق کاال و ارز 
باشد. وی قاچاق کاال که امروزه در مرزهای کردستان 
ابعاد گسترده ای پیدا کرده را موجب وارد شدن لطمات 
و تاثیرات منفی زیادی بر پیکر صنعت و تولید استان 
دانست و اعتقاد دارد زیان ۲۰ میلیارد دالری به صورت 
ساالنه به حوزه اقتصاد کشور تنها گوشه ای از تاثیرات 
منفی پدیده شوم قاچاق کاال است و ضرباتی که قاچاق 
به بخش های تولیدی و حوزه اشتغال هر جامعه وارد 

می کند بسیار گسترده و جبران ناپذیر است.
وی با بیان این نکته که امرار معاش و اقتصاد زندگی 
بیش از ۴۰ هزار خانوار در مرزهای کشور از محل ورود 
زمانی که  تا  تأمین می شود، می گوید:  و خروج کاال 
زیرساخت های الزم برای تأمین نیازهای این خانوارها 
تامین نشود نمی توان به ریشه کن شدن قاچاق کاال در 

مرزهای استان امیدوار بود.
 قاچاق کاال اقتصاد کالن  جامعه را مورد هجمه و 

زیان قرار داده است 
دکتر یعقوب احمدی، رییس دانشگاه پیام نور سنندج 
قرار  زیان  و  مورد هجمه  برای  عاملی  را  کاال   قاچاق 
گرفتن اقتصاد کالن  جامعه عنوان کرد و معتقد است 
قاچاق کاال در واقع یک موضوع چند وجهی با الیه های 
مختلف است که تاثیرات آن باید از زوایای مختلف مورد 

بررسی و کالبد شکافی قرار گیرد.
جامعه  دیدگاه  از  قاچاق  ارزیابی  دانشگاه  استاد  این 

را  اقتصاد  بر  آن  منفی  تأثیرات  تبیین  و  شناختی 
ضروری ترین اقدام برای معرفی تبعات زیانبار این معضل 
اقتصادی به مردم می داند و اعتقاد دارد آگاهی بخشی در 
مورد تأثیرات منفی قاچاق کاال در دو حوزه اشتغال و 
اقتصاد باید به صورت ویژه در دستور کار متولیان امر 

قرار گیرد.
این اقتصاد دان با بیان اینکه منافع اقتصادی ناشی از 
قاچاق کاال تنها مختص بخش کوچکی از جامعه است، 
می گوید: آسیب ها و لطمات این پدیده شوم بر پیکره 
کل جامعه فشار وارد می کند و اقتصاد کالن، تولید و 
اشتغالزایی هر جامعه را مورد هجمه و زیان قرار داده 

است.
وی میزان ورود و خروج کاالی قاچاق از مرزهای آبی 
را بیشتر از مرزهای زمینی کشور اعالم کرد و ضعیف 
شدن بنیان اقتصاد جوامع از مهم ترین تأثیرات قاچاق 

کاال دانست.
این کارشناس مسائل اقتصادی دید امنیتی به مرزها 
را دیدگاهی اشتباه دانست و با اشاره به این نکته که 
در عصر کنونی با توجه به توسعه تجارت بین المللی، 
به مرزها به عنوان یک محرک توسعه ای نگاه می شود، 
معتقد است روی آوردن ساکنان مرزها به بازار کشورهای 
همسایه به دالیلی از جمله طبیعت بنیان های تاریخی، 
دور افتادگی و در حاشیه قرار گرفتن، شرایط اقلیمی و 
پراکندگی جمعیت در نقاط صفر مرزی از دالیل افزایش 

نرخ قاچاق کاال در مناطق مرزی کشور است.
او کشیدن دیوار به دور مرز در بحث مبارزه با قاچاق 
کاال را در زمان حاضر اقدامی غیر اساسی و روی آوردن 
دولت ها به ایجاد بازارچه های مرزی و توسعه و تقویت 
آنها را عملی کاربردی دانست و می گوید: ایجاد تعاونی و 
بازارچه های مرزی که از سال ۷۱ در کشور مورد توجه 
و اجرا قرار گرفت اقدام خوبی در آن زمان بود، اما سوال 
مهم این است که این بازارچه های مرزی تا چه میزان در 
این حوزه موفق عمل کرده اند و یا چه مشکالتی دارند.

او ایجاد امنیت سیاسی مرزها، تقویت و تامین امنیت 
اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری محلی، ایجاد اشتغال 
و افزایش نقدینگی، ارتقای سطح مشارکت مردمی در 
بحث تامین و تثبیت امنیت را از مهم ترین کارکردهای 
ایجاد و تقویت بازارچه های مرزی دانست و بازارچه های 
قاچاق کاال در  برای کاهش  بستر مناسبی  را  مرزی 

مناطق مرزی هم چون کردستان می داند.
اجرای  و  قوانین مدغن  اجرای  و  با وضع  است  امید 
معضل  بازدارنده  و  پیشگیرانه  برنامه های  و  سیاست  
قاچاق کاال از کردستان و کشور اسالمیمان؛ ایران رخت 
بربندد و با صرفه جویی ها و بازگشت سرمایه ای که در 
این حوزه عاید کشور می شود، عالوه بر ایجاد یک نظام 
اقتصادی هدفمند در حوزه تولید، میلیون ها شغل برای 

جوانان این مرز و بوم ایجاد گردد.

قاچاق، گاچاگ و یا خاچاخ؛

تجارت بی ریشه و مجرمانه ای که ساالنه یک میلیون فرصت شغلی را می سوزاند
شرمین پیمانکار
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اولین پیروزی ایران در جام جهانی فوتسال
تیم ملی فوتسال ایران در دومین بازی خود در جام جهانی این رشته 

ورزشی در کلمبیا، مقابل مراکش به پیروزی رسید.
شاگردان محمد ناظم الشریعه در دومین دیدار مرحله گروهی خود در 
جام جهانی کلمبیا دیروز به مصاف مراکش رفتند و در پایان به پیروزی 

پنج بر سه رسیدند.
گل های ایران در این بازی را حسین طیبی در دقیقه ۱۰، مهدی جاوید 
در دقیقه ۱۵، حسن زاده در دقیقه ۱۶ و ۲۳ توکلی در دقیقه ۱۷ به ثمر 

رساندند.
در این بازی نیز همچون بازی اول، صمیمی، اسماعیل پور، حسن زاده، 
جاوید، توکلی در ترکیب اولیه ایران قرار داشتند و شاگردان ناظم الشریعه 

از همان دقایق ابتدایی بازی را هجومی دنبال کردند.
قفل دروازه مراکش در دقیقه ۱۰ بازی توسط طیبی شکست و در ادامه 
مهدی جاوید در دقیقه ۱۵ و بعد از اینکه حسن زاده ضربه پنالتی را از 
دست داد، گل دوم ایران را به ثمر رساند. مراکشی ها بعد از دریافت دو گل 
به خود آمدند و روی غفلت بازیکنان ایران، گل اول خود را به ثمر رساندند 
اما این پایان کار نبود و در ادامه حسن زاده روی پاس جاوید، گل سوم 
ایران را زد و توکلی روی پاس حسن زاده، اختالف گل را با حریف به عدد 
سه افزایش داد. اما مراکشی ها در دقیقه پایانی بازی از روی نقطه پنالتی 
دوم به گل دوم خود رسیدند. نیمه نخست بازی با نتیجه چهار بر دو به 
سود ایران به پایان رسید. صمیمی در این نیمه با دریافت کارت زرد در 

این بازی، دیدار ایران مقابل آذربایجان را از دست داد.
با شروع دوم، مراکشی ها برای جبران گل های خورده دست به حمالت 
متعددی زدند و فضا برای گلزنی بیشتر ایران باز شد. اصغر حسن زاده در 
دقیقه سوم نیمه دوم دروزاه خالی مراکش را باز کرد و بعد از این گل بازی 
گره خورد. دو تیم هرچه زدند به در بسته خورد تا اینکه مراکشی ها روی 
یک ضد حمله و روی حرکت تکنیکی در دقیقه ۳۲ گل سوم را وارد دروزاه 
صمیمی کردند. در دقایق پایانی بازی مراکش از سیستم پاورپلی یا پنج 
نفره استفاده کرد تا بتواند تفاضل دو گل را جبران کند. در این لحظات تیم 
ملی ایران فرصت داشت تا دروزاه خالی حریف را باز کند اما با بی دقتی این 

اتفاق نیفتاد تا بازی با نتیجه پنج بر سه به پایان برسد.
 تیم ملی فوتسال ایران در آخرین بازی مرحله گروهی از ساعت ۳:۳۰ 

بامداد دوشنبه به مصاف جمهوری آذربایجان خواهد رفت.

عذرخواهی دی بوئر از هواداران اینتر
سرمربی اینتر بعد از شکست خانگی در لیگ اروپا به انتقاد از عملکرد 

شاگردانش پرداخت و از هواداران عذرخواهی کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از میدیاست، اینتر در لیگ اروپا شروع ناامید 
کننده ای داشت. این تیم که در جوزپه مه آتسا به مصاف هاپوئل رفت با دو 

گل تن به شکست داد.
طبیعی است که فرانک دی بوئر از عملکرد شاگردانش راضی نباشد. 
این سرمربی هلندی بعد از بازی گفت: ابتدا باید از همه هوادارانی که به 
ورزشگاه آمدند تا اینتر را تشویق کنند عذرخواهی کنم. بازی خوبی را به 
نمایش نگذاشتیم. وقتی نمی توانیم در ورزشگاه خانگی خود به پیروزی 

برسیم یعنی مشکل داریم.
او ادامه داد: در نیمه نخست فرصت های زیادی را روی دروازه حریف 
خلق کردیم، اما متاسفانه از آنها استفاده نکردیم. وقتی گل او را خوردیم 
اطمینان داشتم که به بازی بر می گردیم، اما متاسفانه تمرکز الزم را 
نداشتیم و به همین خاطر هم بازنده بازی شدیم. از این شکست بسیار 

ناراحت هستم و امیدوارم که در دیدارهای بعدی جبران کنیم.

تیم ملی فوتبال پنج نفره ایران
 فینالیست شد

تیم ملی فوتبال پنج نفره ایران اعزامی به پارالمپیک 
به فینال راه  برابر آرژانتین  باپیروزی  ۲۰۱۶ ریو، 

یافت.
برابر  پیروزی  با  ایران  نفره  پنج  فوتبال  تیم ملی 

آرژانتین فینالیست شد.
تیم ملی کشورمان در این دیدار در وقت قانونی 
به تساوی صفر - صفر رسید و در ضربات پنالتی 

آرژانتین را از پیش رو برداشت و فینالیست شد.
این دیدار با تشویق تیم ایران توسط تماشاگران 

برزیلی ها همراه بود.
بازیکنان هر دو تیم ایران و آرژانتین در یک دیدار 
صفر   - صفر  تساوی  به  قانونی  وقت  در  نزدیک 
رضایت دادند و ضربات پنالتی در پایان بازی، مجوز 

صعود ایران به دیدار فینال این رقابت ها بود.
در نهایت ملی پوشان کشورمان با حساب دو بر یک 

در ضربات پنالتی پیروز شدند.

شروع طوفانی مدافع عنوان قهرمانی 
لیگ برتر فوتسال زنان

دیدارهای هفته  نخست لیگ برتر فوتسال زنان با 
پیروزی پر گل دانشگاه آزاد آغاز شد.

در دیدارهای هفته  نخست لیگ برتر فوتسال زنان 
۱۰ تیم به مصاف یکدیگر رفتند که دانشگاه آزاد 
مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی پر گل یازده بر 
یک از سد سایپا گذشت . در سایر دیدارهای این 
هفته  بازرگانی امیر نوشهر دو بر یک کارای شیراز 
را شکست داد. دختران کویر کرمان با نتیجه  ۹ بر 
صفر هیات فوتبال تبریز را شکست دادند، تیم ملی 
حفاری ایران نیز با نتیجه  پنج بر یک از سد پاالیش 
نفت آبادان گذشت و هیات فوتبال رشت نیز با 
نتیجه  چهار بر یک سپاهان اصفهان را شکست داد.

دیدار تیم های شهرداری زنجان با شهرداری تبریز 
و تیم بابل و شهرداری رشت نیز دیدارهای معوقه 

هفته  نخست بودند.

راه حل اسکولز برای میانه میدان یونایتد
ستاره سابق شیاطین سرخ براین باور است که خط 
میانی این تیم مشکل دارد و باید سران یونایتد به 
دنبال جذب تونی کروس و یا لوکا مودریچ از رئال 

باشند.
با وجود این که منچستر یونایتد در فصل جابه جایی 
تابستانی با پل پوگبا و هنریک میختاریان قرارداد 
امضا کرد، اما پل اسکولز بر این باور است که  هنوز 
میانه میدان شیاطین سرخ مشکل دارد و باید ژوزه 

مورینیو بازیکن جدید جذب کند.
بازیکنان  خود  میدان  میانه  در  یونایتد  منچستر 
زیادی در اختیار دارد تا جایکه حتی مورینیو اجازه 
تمرین کردن به باستین شواین اشتایگر را نمی دهد.

خبرخبر

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

سید ناصر عسگری تخته چوبی نام پدر سید یحیی به نشانی چهار محال وبختیاری – 
اردل-میانکوه-روستای شیاسی منزل شخصی

مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم 
رضاکوچکی عزم نام پدر علی به نشانی مجهول المکان

محکوم به:
مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹۵۰۰۲۳ مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
۹۵۰۹۹۷۳۸۵۵۰۰۰۵۴ محکوم علیه محکوم است به یکصدوپنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا اجرای کامل حکم 
براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و مبلغ سه میلیون وسیصدو سه هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در حق 

صندوق دولت رأی صادره غیابی است.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.)ماده ۳۴قانون اجراي احکام مدني(۲. - 
ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.

۳.مالي معرفي کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعدادیا مقدار 
وقیمت همه اموال منقول وغیر منقول،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي 
که به هر عنوان نزد بانک ها وموسسات مالي واعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاي مذکور وکلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد۸و۳قانون نحوه 
اجراي محکومیت مالي ۱۳۹۴(.۴-خود داري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراي حکم ،حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.)ماده۳۴قانون 
اجراي احکام مدني وماده۲۰ق.م.اوماده ۱۶قانون نحوه اجراي محکومیت مالي۱۳۹۴(۵-
انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال 
براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي 
معادل نصف محکوم به یا هردومجازات میشود.)ماده۲۱قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي۱۳۹۴(.۶.چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود.تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجراي محکومیت مالي۱۳۹۴(
متصدی اموردفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان اردل – محمدصالحی

دانامه 
حقوقی  عمومی  دادگاههای  هفتم  شعبه  کالسه ۹۳۰۹۹۸۱۱۱۰۷۰۰۶۷۳  پرونده 

شهرستان بابل دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۱۱۱۰۷۰۱۴۴۱ 
خواهان » بانک مهر اقتصاد مدیریت شعب استان مازندران با نمایندگی خانم رزا شجاعی 

زند فرزند محمد علی به نشانی شهرستان بابل 
خواندگان : ۱- محمد رضا بحری تبار فرزند علی اصغر به نشانی شهرستان بابل خ 
موزیرج شمالی پایین محله جنب مدرسه راهنمایی رمضانیان ۲- علی اصغر محمد زاده 
سرستی فرزند حسن به نشانی شهرستان بابل میدان کشوری روبروی بانک رفاه شعبه 

شهید بهشتی گل فروشی 
۳- محمود احمدی طالشیان فرزند یعقوب به نشانی شهرستان بابل گتاب روبروی پمب 

بنزین الستیک فروشی 
خواسته : مطالبه وجه بابت ... 

رای دادگاه خانم رزا شجاعی زند بوکالت از بانک مهر اقتصاد بطرفیت آقایان علی اصغر 
محمد زاده و محمد رضا بحری تبار و محمود احمدی طالشیان با ارائه دادخواستی 
مدعی بستانکارای از خواندگان به مبلغ صدو پنج میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل شده است و توضیح داده خوانده بموجب یک 
فقره چک به شماره ۱۴۷۴۶۳۲۱/۸۹۲ مورخ ۹۳/۵/۲۰عهده پست بانک از خواندگان 
طلبکار است تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارد نظر به محتویات پرونده دادخواست 
خواهان تصویر مصدق چک به شماره مارالذکرو گواهی عدم پرداخت و اینکه خواندگان 
هم در جلسه دادگاه حاضر نشده ایراد یا دفاع موثریبه 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 ۱۹۸و 
۵۱۵و ۵۱۹.۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۷۹و۳۱۰و۳۱۳و۳۱۴ تجارت ۱و۲ 
قانون مسئولیت مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک اصالحی سال ۸۲ 
خواندگان را به نحو تضامن به پرداخت مبالغ آتی محکوم می نماید ۱- صدو پنج میلیون 
)۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰(ریال بعنوان اصل طلب ۲- سه میلیون و چهار صد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی ۳-خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از 
سر رسید چک لغایت وصول محکوم به ۴- حق الوکاله وکیل به مبلغ ۳۷۲۰۰۰۰ ریال 
رای صادره غیر حضوری و ظرف مهلت 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 حقوقی بابل – محسناتبار 

 آگهي مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(
در رابطه با پرونده اجرائي ۹۴۰۴۰۳ دادگستري شهرستان بن به طرفیت آقاي فرهاد 
هاشمي علیه آقاي محمد حیدري اموال توقیف شده ذیل متعلق به آقاي محمد حیدري 
از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ کارشناسي زیر 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 ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰/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 ۷۲ حبه شش دانگ قریه بن پالک 
۱۹۰ اصلي ثبت شده در دفتر اسنادرسمي شماره ۷۰ به شماره ۶۶۹ که مفروز نشده و 
فاقد پالک ثبتي مفروز مي باشد . ملک فوق با عرصه اي به مساحت ۱۶۹۱ متر مربع و 
محصور و داراي زیر بنایي به مساحت ۱۳۶ 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 ۲۵ اصله درخت 
مثمر نیز دارا مي باشد وطبق استعالم از شهرداري بن میزان ۱۴۳/۳ متر مربع عقب 
نشیني در ضلع جنوبي و ضلع شرقي دارد که پس از عقب نشیني مساحت ملک مذکور 
۱۵۴۷/۷ متر مربع مي باشد و ارزش ملک طبق نظریه کارشناسي ۲۹۱۵۸۶۰۰۰۰ ریال 
معادل ۲۹۱۵۸۶۰۰۰ تومان )دویست و نود ویک میلیون و پانصد وهشتاد وشش هزار 

تومان(برآورد شده است.
جهت کسب اطالع بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید.       ۰۹۱۳۹۸۶۵۲۹۸ 

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

اجرائیه

مشخصات محکوم له/محکوم لهم
دانش احمدی ده کهنه فرزند علی فتح به نشانی اردل ده کهنه روگر

مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم
۱- رجبعلی سواری جوزستانی نام پدرسیدعلی به نشانی دوپالن روستای جوزستان 

مشایخ
۲- سهراب احمدی به نشانی مجهول المکان

محکوم به:
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵۱۰۰۹۳۸۴۹۴۰۰۶۷۹ وشماره 
تنظیم  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹۴۰۹۹۷۳۸۴۹۴۰۱۸۰۹ مربوطه  دادنامه 
مدل ۱۳۷۷  پیکان ۱۶۰۰  سواری  خودرو  مالکیت  انتقال  رسمی  سندوشناسنامه 
سفیدرنگ به شماره موتور ۱۱۱۲۷۷۱۲۰۲۵ و شماره شاسی ۷۷۴۱۴۵۹۰ به شماره 
انتظامی ۷۳ ب ۴۶۶ ایران ۴۸ و پرداخت مبلغ ۷۳۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت حق االجرادر حق صندوق دولت .   

  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.)ماده ۳۴قانون اجراي احکام مدني(۲. 

-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.
۳.مالي معرفي کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعدادیا مقدار 
وقیمت همه اموال منقول وغیر منقول،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي 
که به هر عنوان نزد بانک ها وموسسات مالي واعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاي مذکور وکلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد۸و۳قانون نحوه 
اجراي محکومیت مالي ۱۳۹۴(.۴-خود داري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراي حکم ،حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.)ماده۳۴قانون 
اجراي احکام مدني وماده۲۰ق.م.اوماده ۱۶قانون نحوه اجراي محکومیت مالي۱۳۹۴(۵-
انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال 
براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي 
معادل نصف محکوم به یا هردومجازات میشود.)ماده۲۱قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي۱۳۹۴(.۶.چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود.تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجراي محکومیت مالي۱۳۹۴(
مدیر دفتر دادگاه بخش شعبه دادگاه عمومی بخش ناغان – سید محمود صالحی پور

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه  به شرح دادخواست  به شماره ملی :۴۶۲۳۰۹۸۸۸۵  آقای قاسم فالحی 
۳۷۳/۹۵ ش ۱ س از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان آقا گل فالحی چمعالی به شماره ملی :۴۶۲۰۸۳۰۳۴۸ در تاریخ 
۱۳۹۵/۰۵/۲۱دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
۱-صدیقه ابراهیمی دهکردی به شماره ملی :۴۶۲۱۴۱۵۳۵۲ زوجه دائمی

۲-اکبر فالحی چمعالی به شماره ملی :۴۶۲۲۸۹۸۷۵۶فرزند ذکور
۲-محمد فالحی چمعالی به شماره ملی:۴۶۲۲۹۷۳۹۴۴فرزند ذکور

۳-سبزعلی فالحی چمعالی به شماره ملی:۴۶۲۳۰۴۷۳۱۸ فرزند ذکور
۴-قاسم فالحی به شماره ملی:۴۶۲۳۰۹۸۸۸۵فرزند ذکور

۵-خدیجه فالحی چمعالی به شماره ملی: ۴۶۲۲۷۹۴۰۴۷ فرزند اناث
۶-زینب فالحی چمعالی به شماره ملی:۴۶۲۲۸۶۴۸۹۴ فرزند اناث

۷-گل چهره فالحی چمعالی به شماره ملی:۴۶۲۲۹۳۷۹۲۱ فرزند اناث والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مذبور یک نوبت آگهي می نماید تا هرکسی 
اعتراضي دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 
یک ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد واال گواهي حصر وراثت 

صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان- صولت سلطانی سامانی

آگهی احضار متهم 
۹۳۰۹۳۶

با توجه به پرونده کالسه ۹۳۰۹۳۶د۵ شعبه پنجم دادیاری مالرد آقای علیرضا غالملو 
متهم است به تغییر کاربری غیر مجاز باغها واراضی زراعی لذا با توجه به عدم دسترسی 
به نامبرده با توجه به عدم دسترسی عدم دسترسی به نامبرده و مجهول المکان  بودن 
وی وی به مدارک به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدینوسیله به متهم 
ابالغ میشود ظرف یکماه از تاریخ انتشار این احضاریه در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار جهت ادائ توضیح در این شعبه دادسرا حاضر شوید در غیر اینصورت تصمیم 
مقتضی بصورت غیابی اتخاز خواهد شد . ضمنا به تجویز ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شما دارای حق به همراه داشتن یک نفر وکیل دادگستری 

در مرحله تحقیقات مقدماتی به نامبرده ابالغ میگردد .۴۶۲/الف/م
سعید مرادی – دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مالرد 

رای هیات/نوبت اول
آگهی موضوع ماده ۳ قانون

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۳۱۸ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای ابراهیم سردار آبادی    فرزند حسینعلی  به شماره شناسنامه ۴۰۲ در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۰۶/۰۴ متر مربع پالک ۴۴فرعی از ۲ اصلی واقع 
در ورامین خریداری از مالک رسمی خانم صغری دوقحطی  محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۶/۲۷ تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/۷/۱۱

محمود داودی قائم رییس واحد ثبتی  م الف 493   

آگهی احضار متهم 
۹۵۰۶۰۷

با توجه به پرونده کالسه ۹۵۰۶۰۷د۵ شعبه پنجم دادیاری مالرد آقای علی نوروزی 
متهم است به تغییر کاربری غیر مجاز باغها واراضی زراعی لذا با توجه به عدم دسترسی 
به نامبرده با توجه به عدم دسترسی عدم دسترسی به نامبرده و مجهول المکان  بودن 
وی وی به مدارک به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدینوسیله به متهم 
ابالغ میشود ظرف یکماه از تاریخ انتشار این احضاریه در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار جهت ادائ توضیح در این شعبه دادسرا حاضر شوید در غیر اینصورت تصمیم 
مقتضی بصورت غیابی اتخاز خواهد شد . ضمنا به تجویز ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شما دارای حق به همراه داشتن یک نفر وکیل دادگستری 

در مرحله تحقیقات مقدماتی به نامبرده ابالغ میگردد .۴۶۳/الف/م
سعید مرادی – دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مالرد 

آگهی احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  سیروان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
۹۵۱۰۴۳۰۰۵۸۵۰۰۱۵۳ در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۸۷۲۴۰۰۰۱۰ برای علی 
میرزا بیگی به اتهام تخریب و تصرف عدوانی و تخریب مقدار ۳۰۰۰ متر مربع 
اراضی ملی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخه ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ ساعت ۱۰/۰۰ تعیین گردیده است 
.با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم دراجرای مقررات 
متهم جهت  تا  منتشر  نوبت  مراتب یک  دادرسی کیفری  ایین  قانون  ماده۳۴۴ 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.بدیهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
دادرس دادگاه کیفری دو شهرستان سیروان 

استان ایالم- شهرستان سیروان – خیابان ولیعصر 

آگهی احضار متهم
۹۵۰۰۲۷

با توجه به شکایت آب و فاضالب شهر تهران در پرونده کالسه ۹۵۰۰۲۷ شعبه 
سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب مالرد آقای امیر غیاثی متهم است به 
حفر غیر قانونی چاه و بهره برداری ازآن لذا با توجه به عدم دسترسی به نامبرده 
با توجه به عدم دسترسی به نامبرده و مجهول المکان  بودن وی وی به مدارک 
به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدینوسیله به متهم ابالغ میشود 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار این احضاریه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
جهت ادائ توضیح در این شعبه دادسرا حاضر شوید در غیر اینصورت تصمیم 
مقتضی بصورت غیابی اتخاز خواهد شد . ضمنا به تجویز ماده ۱۹۰ قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شما دارای حق به همراه داشتن یک نفر 

وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات نیز میباشد .۴۶۷/الف/م
دادیار شعبه ی سوم دادسرای مالرد – مرتضوی استوار 

آگهی
۹۴۱۳۰۷

نظر به اینکه شکایتی از طرف میکائیل روحی جبه دار علیه آقای یوسف محمد جعفرزاده 
به اتهام تخریب وتوهین  در کالسه پرونده۹۴۱۳۰۷ در شعبه ۱۰۳ کیفری شهرستان 
مالرد وقت رسیدگی مورخ ۹۵/۹/۱۶ساعت ۹ تعیین گردید است نظریه مجهول المکان 
بودن مشتکی عنه فوق مراتب احضار نامبرده برای شرکت در جلسه رسیدگی برای یک 

نوبت از طریق این آگهی دعوت گردد.
۴۷۶/الف/م

    مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو مالرد - محمد باهوش

مفقودی
 شناسنامه مالکیت سواری سمند seبا شماره شهربانی ۴۱۹و۴۳ ایران ۷۲ با شماره 
شاسی naacn۱cm۳df۲۲۷۷۶۴ و شماره موتور ۱۲۴k۰۲۳۶۵۹۰ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد مالک متعهد میگردد مسئولیت ناشی از ضمانت کشف 

هر گونه فساد احتمالی را بعهده را بعهده خواهد گرفت 
محمود آباد

در  کشورمان  پرآوازه  کماندار  نعمتی،  زهرا 
مرحله فینال رقابت های ریکرو تیراندازی باکمان 
و  شد  پیروز  چین  از  حریفی  برابر  پارالمپیک 
هفتمین طالی کاروان ایران را به نام خود ثبت 

کرد.
زهرا نعمتی قهرمان دوره گذشته پارالمپیک که 
بازی های المپیک را نیز تجربه کرده و پرچمدار 
فینال  مرحله  در  بود،  المپیک  در  ایران  کاروان 
پارالمپیک  باکمان  تیراندازی  ریکرو  رقابت های 
برابر چون یان وو از کشور چین قرار گرفت و با 
نتیجه ۶ بر ۴ پیروز شد و هفتمین طالیی کاروان 

منا شد.
نیز صاحب  مسابقات  این  گذشته  دوره  در  وی 
مدال طال شده بود و در رقابت های میکس تیم نیز 
با ابرهیم رنجبر مدال نقره گرفت. نعمتی دومین 
ورزشکار زن پرافتخار ایران بعد از ساره جوانمردی 
است که در بازی های پارالمپیک برزیل دو نشان 

کسب کرده است.

ساره جوانمردی در رشته تیراندازی دو مدال طال 
کسب کرده است.

در رقابت رده بندی نیز کماندار لهستان با نتیجه 

برابر حریفی از کره جنوبی پیروز شد و صاحب 
مدال برنز شد.

کاروان ایران تاکنون موفق به کسب ۶ طال، ۶ نقره 

و ۵ برنز در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو شده 
پارالمپیک  روز هشتم  تا  ایران  مدال های  است. 

۲۰۱۶ ریو به شرح زیر است:
مجید  )تیراندازی(،  جوانمردی  ساره  طال: 
خالوندی  محمد  )وزنه برداری(،  فرزین 
)تیراندازی  رحیمی  غالمرضا  و  نیزه(  )پرتاب 
با کمان(، ساره جوانمردی )۵۰ متر خفیف(. 
نعمتی  زهرا  و  )وزنه برداری(  رحمان  سیامند 

)تیراندازی باکمان(
علیرضا  وزنه(،  )پرتاب  پاکباز  سامان  نقره: 
رنجبر  و  نعمتی  دیسک(،  )پرتاب  قلعه ناصری 
)میکس ریکروی تیمی(، سجاد محمدیان )پرتاب 
سجاد  و  نیزه(  )پرتاب  حیدری  عبداهلل  و  وزنه( 

نیک پرست )پرتاب نیزه(
ابراهیم  برنز: پیمان نصیری )دوی ۱۵۰۰ متر(، 
صادق زاده  علی  کمان(،  با  )تیراندازی  رنجبر 
و  )دوومیدانی(  عظیمی  اسداهلل  و  )وزنه برداری( 

جواد حردانی )پرتاب نیزه(.

نعمتی، هفتمین طالیی ایران در پارالمپیک ریو

روزنامه  توسط  تنها  طال  توپ  برنده  انتخاب 
نگاران برتر اروپایی خواهد بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از آس، جایزه توپ 
طال فیفا از سال ۲۰۱۰ با جایزه فرانس فوتبال و 
برترین بازیکن فیفا یکی شد اما به علت تمدید 
نشدن قرارداد فیفا و فرانس فوتبال این جایزه 
ژانویه امسال دوباره به تنهایی به نشریه فرانسوی 
اختصاص پیدا می کند. و به این ترتیب برنده 
توپ طال تنها با رای روزنامه نگاران برتر اروپایی 

مشخص خواهد شد.  
توپ طال مانند بازی های یورو در سال ۱۹۵۶ 
به وجود آمد. در سال ۲۰۱۰ جوزف بالتر به 
گروه آمائوری انتشارات روزنامه اکیپ فرانسه و 
فرانس فوتبال ۱۵ میلیون یورو پرداخت کرد تا 
از حقوق این جایزه بهره ببرد. به این ترتیب فیفا 

در معتبرترین جایزه جهانی حضور پیدا کرد.
با آمدن جیانی اینفانتینو به راس فیفا، رابطه این 
سازمان با فرانس فوتبال سرد شد و در نهایت 
ادامه همکاری قطع و پنج شنبه شب به صورت 

رسمی این موضوع اعالم شد.
اکنون فیفا باید تصمیم بگیرد که جایزه بهترین 
نه؟  یا  گرداند  برمی  دوباره  را  جهان  بازیکن 
برنده این جایزه از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۹ با رای 
کاپیتان های تیم ملی و روسای فدراسیون های 

فوتبال جهان تعیین می شد.
لیگ  در  قهرمانی  از  پس  رونالدو  کریستیانو 
با  قهرمانان به همراه رئال مادرید و فتح یورو 
تیم ملی پرتغال شانس نخست کسب توپ طال 
است. مهاجم پرتغالی پیش از این سه بار این 

جایزه را کسب کرده بود.

توپ طال به خانه بازگشت 

تغییر در انتخاب برنده توپ طال  

سرمربی تیم فوتبال پنج نفره ایران در بازی های 
نفره  پنج  فوتبال  گفت:  ریو  پارالمپیک ۲۰۱۶ 
ایران اکنون به کمتر از مدال طالی بازی های 

پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو راضی نیست.
جواد فلفلی پس از صعود تاریخی فوتبال پنج نفره 
ایران به فینال بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو 
در گفت و گو با خبرنگاران گفت: صعود به بازی 
فینال فوتبال پنج نفره بازی های پاراالمپیک ریو 
را لطف خداوند و توسل بازیکنان به امام رضا )ع( 
می دانم. وی با بیان اینکه »بازیکنان با جان و دل 
در این مسابقه بازی کردند و در طول بازی ها نیز 
به عشق محبت امام رضا)ع( به میدان رفتند«، 
گفت: بازیکنان پیش از هر مسابقه به ائمه اطهار 
و امام هشتم شیعیان توسل می جویند و خدا را 

شکر که تا این مرحله موفق بوده اند.
سرمربی تیم فوتبال پنج نفره ایران گفت: این 
پیروزی تاریخی را به مردم ایران و به خصوص 

تبریک می  نابیانایان  و  جامعه ورزش معلوالن 
گویم. مسابقه خیلی ویژه ای را بردیم که برای ما 

از فینال مهمتر بود.
فلفلی افزود: برای رسیدن به فینال فوتبال پنج 
نفره بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو باید از سد 
تیم قدرتمند آرژانتین می گذشتیم و به همین 
و  شد  اتخاذ  بازی  این  در  خاصی  تدابیر  دلیل 
بازیکنان نیز همه خواسته های کادر فنی را به 

درستی در زمین مسابقه اجرا کردند.
وی در خصوص مسابقه فینال نیز گفت: بازی 
فینال با برزیل است که تیم قدرتمندی است و 
از حمایت تماشاگران برخوردار است. قطعا در آن 
بازی نیز تاکتیک ویژه ای در دستور کار خواهد 
شد تا به یاری حق و دعای مردم به مدال طال 

دست پیدا کنیم.
سرمربی تیم فوتبال پنج نفره ایران گفت: از همه 

مردم می خواهم ما را دعا کنند.

سرمربی تیم فوتبال پنج نفره ایران: 

طالی پارالمپیک را می خواهیم
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آگهی حصر وراثت
آقای محمد آریا منش  شماره شناسنامه: ۱۴۳۳ کدملی:  ۰۶۰۱۶۳۳۷۳۳  فرزند: 
طهماسب  متولد: ۱۳۵۰  صادره از زرندیه  به استناد شهادت نامه گواهی فوت و فتوکپی 
شناسنامه ورثه در خواستی بشماره ۹۵/ح ۲۷۸/۲ تقدیم این حوزه نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان طهماسب آریا منش فرزند حسینقلی به شناسنامه شماره ۲۴۸ 
کدملی : ۵۳۸۹۶۵۹۲۵۲  طبق گواهی فوت شماره: ۱۲۱۸۷۹  ف/ ۱۸ در تاریخ ۹۴/۴/۳ 

در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از... 
۱- ابوالفضل آریا منش    متولد: ۱۳۴۳      فرزند: طهماسب   کدملی: ۰۶۰۱۶۳۱۶۰۹              

ش.ش: ۱۲۲۱            صادره : ساوه       پسر متوفی 
۲-جعفرآریامنش       متولد: ۱۳۴۶          فرزند: طهماسب          کدملی: 

۰۶۰۱۶۳۲۰۹۵     ش.ش: ۱۲۶۹             صادره : ساوه          پسر متوفی 
۳- محمد آریا منش         متولد: ۱۳۵۰   فرزند: طهماسب              کدملی:  

۰۶۰۱۶۳۳۷۳۳  ش.ش: ۱۴۳۳         صادره: زرندیه     پسر متوفی 
۴- مه لقا دمرچلی       متولد: ۱۳۴۰         فرزند: طهماسب              کدملی:  

۰۶۰۳۲۲۰۷۱۱    ش.ش:۱۸               صادره : ساوه          دختر متوفی   
۵- معصومه دمرچلی       متولد:۱۳۴۸        فرزند: طهماسب                 کدملی:  

 ۰۶۰۱۶۳۲۸۴۲
  ش.ش:۱۳۴۴         صادره : ساوه          دختر متوفی   

۶- فاطمه آریامنش         متولد:۱۳۵۸           فرزند: طهماسب                  کدملی:      
۰۴۹۰۷۲۴۴۵۰        ش.ش:۱۷۳۷       صادره : ری           دختر متوفی   

۷- اکرم دمرچلی        متولد:۱۳۶۰             فرزند: طهماسب                کدملی:۰۰۷۷۱۳۷۸۹۲
  ش.ش:۶۱۸۰             صادره: تهران           دختر متوفی   

اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک 
نوبت منتشر شود تا چنانجه هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامهای متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی الزم صادر خواهد 

شد. م/الف ۱۳۰۷ 
اکبرنیا-رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قطعه یک ایالم 

۱.خانم حربیه ملکی فرزند حسن به کد ملی ۴۴۹۰۵۶۷۱۰۳ به استناد رای شماره 
۱۳۹۴۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۲۸۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ششدانگ یک باب ساختمان ،به 
مساحت ۹۵/۲۷متر مربع پالک  شماره ۳۴۴ فرعی از۱۶۸۱ اصلی واقع در ایالم –خ 
جانبازان – کوچه شهید فریاد زاده خریداری شده  از وراث مرحوم رمضان ملکی و 

منتسب به مالکیت منصور پور نصرت 
 در صورتیکه اشخاص  ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند می توانند ظرف 
مدت دو ماه در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین 
اگهی اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد 
دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است در صورتیکه اعتراض 
در مهلت واصل نگردد یا معترض گواهی دادخواست را به دادگاه عمومی محل را ارائه 

نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت مانع از متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۰۶/۲۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۵/۰۷/۱۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – صفری

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

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

برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۶۰۰۲۰۰۱۷۲۱هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم پروین عسکری فرزند سیامک 
بشماره شناسنامه ۳۳۳۰۷۴۰۴۲۶  صادره از اسالم آبادغرب در یک باب ساختمان به 
مساحت ۲۳۶،۲۳ متر مربع پالک ۲۶۴۰ فرعی از ۱ اصلی واقع در اسالم آباد غرب 
خیابان شهید مطهری سنگ معدن  شامل مبایعه نامه عادی و عدم دسترسی به مالک 
اولیه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵،۰۶،۱۰تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵،۰۶،۲۷

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۲۰۹۹۸۰۸۴۱۸۰۰۷۰۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم 

تصمیم نهایی ۹۵۰۹۹۷۰۸۴۲۸۰۰۶۴۱ 
شاکی : اداره کل مسکن و شهرسازی ایالم به نشانی ایالم نشانی ایالم خیابان آیت اله 

حیدری 
متهم :۱- آقای محمد رستمی فرزند الیاس به نشانی ایالم جانبازان خیابان ملک الشعرء 
کوچه گلستان ۲- عزیز محبی فرزند صفر مجهول المکان ۳- مرتضی سنجابی فرزند 

علی مجهول المکان 
گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از 

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید 
رای دادگاه 

درخصوص اتهام اقایان ۱- محمد رستمی فرزند الیاس دایر بر تصرف عدوانی اراضی 
ملی مساحت ۱۰۲/۲۰ مترمربع از محدوده ی پالک ۱۱۷۹ اصلی و خرید اراضی 
فرزند علی هر دو مجهول  فرزند صفر ۳- مرتضی سنجابی  ملی ۲- عزیز محبی 
المکان دائر بر فروش اراضی ملی به متهم ردیف اول ، موضوع کیفر خواست شماره 
ی ۹۳۱۰۴۳۰۸۴۳۹۰۱۸۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ و شکایت اداره کل راه و شهرسازی 
استان ایالم با نمایندگی هادی رحمانی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شکایت 
شاکی گزارش مرجع انتظامی تصویر سند مالکیت اداره شاکی به شماره ۴۳۲۷۸ نظریه 
کارشناسان رسمی مشاهدات و کروکی تنظیم از محل موضوع پرونده و دفاعیات بالوجه 
متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و عدم حضور در وقت رسیدگی از نظر این 
دادگاه بزهکاری مشارالیه ها محرز و مسلم دانسته شده و به استناد ماده ۱۹ و ۱۳۴ 
قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷۵ 
و ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده ۱ قانون تشدید مجازات 
مرتکبین اختالس ارتشا و کالهبرداری متهم ردیف اول را بابت تصرف عدوانی به یکسال 
حبس تعزیری و رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق و بابت خرید اراضی ملی مستندا 
به ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسالمی به دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید که فقط 
مجازات اشد قابل اجرا می باشد و در خصوص اتهام متهمین  ردیف دوم و سوم متهمین 
را بابت فروش اراضی ملی به ۳ سال حبس تعزیری و ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی 
درحق صندوق دولت و رد مال اخذ شده محکوم می نماید .رای صادره شده غیابی و 
ظرف بیست روز قابل واخواهی در این مرجع و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم تجدید نظر استان ایالم است .
رونوشت برابر با اصل و اداریست مدیر دفتر شعبه ۱۰۲ دادگاه  عمومی دو شهرستان 

ایالم
دادرس علی البدل شعبه 102 دادگاه کیفری 2 ایالم  

هیات موضوع قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند 
۱-برابر راي شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۱۲۵۷ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه 
متقاضي آقاي حسین عبادی قره بابا فرزند صالح بشماره 
شناسنامه ۱۷۳ صادره از تکاب در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۱۴۹/۸۰ مترمربع پالک ۸۶۶۴  فرعي 
از یک اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۱۰۸۳ فرعي 
واقع درشهرستان تکاب- شریف آباد– کوچه روحی زاده 
خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی حنیفه ای 

محرز گردیده است.
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۱۲۵۸ شماره   راي  برابر   -۲
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره  صدیق   فرزند  مرادی  عبداله  آقاي  متقاضي 
شناسنامه ۳ صادره از تکاب در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۶۵/۸۰ مترمربع پالک ۸۶۶۵ فرعي از یک 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۱۰۸۳ فرعي واقع در 
شهرستان تکاب- شریف آباد- کوچه فرامرزی خریداری 
از مالک رسمی آقای محمود کشاورز محرز گردیده است.
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۱۲۵۹ شماره   راي  برابر   -۳
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره  اکبر  علی  فرزند  اسدی  یحی  آقاي  متقاضي 
شناسنامه ۱ صادره از تکاب در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۱۷۵/۸۸ مترمربع پالک ۸۶۶۶ فرعي از یک 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۱۰/۸۳ فرعي واقع در 
شهرستان تکاب – شریف آباد –کوچه زارعی خریداري 
از مالک رسمي آقایان غالمرضا احتساب و سلیمان ایمانی 

محرز گردیده است.
۴- برابر راي شماره  ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۱۲۶۰ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
جبار مرادی فرزند فتح اله بشماره شناسنامه ۲۲۸ صادره 
از شاهین دژ در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۱۸۹/۸۰ مترمربع پالک ۸۶۶۷ فرعي از یک اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک ۱۰۸۳ فرعي واقع در شهرستان 
تکاب –شریف آباد- کوچه کوره بالغ خریداري از مالک 

رسمي آقای محمد بختکی محرز گردیده است.
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۱۲۶۱ شماره   راي  برابر   -۵
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي سید حامد اسمعیلی فرزند سید مصطفی 
بشماره شناسنامه ۷۸۲ صادره از دیواندره در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۱۵۲مترمربع پالک ۸۶۶۸ 
فرعي از یک اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۱۰۸۳ 
فرعي واقع در شهرستان تکاب –شریف آباد – انتهای 
جاده کوره بالغ  خریداري از مالک رسمي آقای چراغعلی 

کشاورز محرز گردیده است.
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۱۲۶۷ شماره   راي  برابر   -۶
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي ناصر پیشکار فرزند محمد صالح بشماره 
شماره   راي  برابر  و  دیواندره  از  صادره   ۵۶ شناسنامه 
قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۱۲۶۸
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي انور بشکار فرزند 
محمدصالح بشماره شناسنامه ۳۵۶ صادره از دیواندره هر 
کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک 
باب خانه)عرصه ملک اوقاف است( به مساحت ۱۷۴/۱۹ 
مترمربع پالک ۸۶۶۹ فرعي از یک اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک ۶۷۹ فرعي واقع در شهرستان تکاب – 
خیابان بهشتی – کوچه شهید رستمی خریداری از مالک 
رسمی آقایان عبدالحسین امدادی و محمد و علی هر دو 

علیاری محرز گردیده است.
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۱۲۶۹ شماره   راي  برابر   -۷
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي سید اسداهلل بهرامی تپه بر فرزند سید 
محمود بشماره شناسنامه ۴۰۹ صادره از تکاب و برابر رای 
شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۱۲۷۰ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای ابراهیم 
ملکی فرزند محمدخان بشماره شناسنامه ۷۴۴ صادره 
از تکاب هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
به  است(  اوقاف  ملک  )عرصه  مغازه  باب  یک  اعیانی 
مساحت ۱۸/۵۰مترمربع پالک ۸۶۷۰ فرعي از یک اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک ۸۴۵ و۸۴۶ فرعی واقع در 

شهرستان تکاب –خیابان انقالب – جنب بازارچه روز 
خریداري از مالک رسمی آقایان عیسی رحیمی و فرح و 

محمد هر دو اقیانوسی محرز گردیده است.
۸- برابر راي شماره  ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۱۲۷۲ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
حسین حامدی فرزند علی بشماره شناسنامه ۷۲۲ صادره 
از تکاب و برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۱۲۷۳ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقای رضا حامدی فرزند علی بشماره شناسنامه 
۲ صادره از تکاب هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ اعیانی یک باب خانه )عرصه ملک اوقاف است( 
به مساحت ۱۵۹/۱۰مترمربع پالک ۸۶۷۱ فرعي از یک 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۱۰۳۹ فرعی واقع 
در شهرستان تکاب –خیابان بهشتی – روبروی پارک 
ملت خریداري از مالک رسمی رستم نعلبندی و فرید 
و حوریه و عیسی هر سه سرحدی و بهجت سنندجی 

محرز گردیده است. 
۹- برابر راي شماره  ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۱۲۸۸ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
قاسم نوریان قرخلو فرزند یداله بشماره شناسنامه ۱۱۸۵ 
صادره از تکاب در ششدانگ اعیانی یک باب خانه)عرصه 
ملک اوقاف است( به مساحت ۲۲۹/۷۸ مترمربع پالک 
۸۶۷۲ فرعي از یک اصلي مفروز و مجزی شده از پالک 
۱۰۵۴ فرعی واقع در شهرستان تکاب-خیابان شهدا-

اداره  رسمي  مالک  از  کوچه شهید حامدی خریداري 

اوقاف و امور خیریه شهرستان تکاب محرزگردیده است.
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۱۲۷۸ شماره   راي  برابر   -۱۰
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره  عبداله  فرزند  رضازاده  رحمت  آقاي  متقاضي 
شناسنامه ۱۸۷۷ صادره از تکاب در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۹۵/۴۵ مترمربع پالک ۸۶۷۳ فرعي از 
یک اصلي مفروز و مجزی شده از پالک  ۱۰۵۵فرعی 
واقع در شهرستان تکاب – خیابان شهدا – کوچه نصر 
خریداري از مالک رسمي آقایان محمدباقر و علی اوسط 

هر دو بلوری محرزگردیده است.
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۱۲۸۹ شماره   راي  برابر   -۱۱
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره  مراد  فرزند  قهرمانی  صادق  آقاي  متقاضي 
شناسنامه ۹ صادره از تکاب در ششدانگ اعیانی یک 
باب خانه )عرصه ملک اوقاف است( به مساحت ۹۸/۴۰ 
مترمربع پالک ۸۶۷۴ فرعي از یک اصلي مفروز و مجزی 
شده از پالک ۱۰۵۷ فرعی  واقع در شهرستان تکاب – 
خیابان امام- کوچه شهید فرهادپور خریداری از مالک 
رسمی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تکاب محرز 

گردیده است.
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۱۲۸۶ شماره   راي  برابر   -۱۲
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
بالمعارض متقاضي آقاي حسین موسوی دورباش فرزند 
سید محسن بشماره شناسنامه ۳۳۲ صادره ازتکاب در 
ششدانگ اعیانی یک باب خانه)عرصه ملک اوقاف است( 

به مساحت ۱۳۶/۰۹ مترمربع پالک ۸۶۷۵ فرعي از 
از پالک ۱۵/۵۸۱۳و  یک اصلي مفروز و مجزی شده 
باقیمانده ۱۵ فرعی واقع در شهرستان تکاب – بلوار 
شهید نسرین پور- پشت ترمینال روستائی خریداري از 
مالک رسمي اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تکاب 

محرز گردیده است.
 ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۲۰۰۱۲۸۷ شماره   راي  برابر   -۱۳
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره  علی  فرزند  سعیدی  حسین  آقاي  متقاضي 
شناسنامه ۲۰۷ صادره ازتکاب در ششدانگ اعیانی یک 
باب خانه)عرصه ملک اوقاف است( به مساحت ۱۲۱/۷۳ 
مترمربع پالک ۸۶۷۶ فرعي از یک اصلي مفروز و مجزی 
شده از پالک ۱۵/۵۸۱۳و باقیمانده ۱۵ فرعی واقع در 
شهرستان تکاب – خیابان بسیج- کوچه شهید فتوحی 
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رسمي  مالک  از  خریداري 

شهرستان تکاب محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اخذ  از  و وپس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
نمایند.  تقدیم  قضائي  مراجع  به  را  دادخواست خود 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.
محمد طلوعي- رئیس ثبت اسناد و امالک تکاب
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ تاریخ انتشار نوبت 

دوم : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به  یک  شماره  شناسنامه  دارای  زالوآبی  خانی  امیر  آقای 
کالسه ۲/۲۹۶/۹۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حاتم خانی به شناسنامه۴۰۷ در تاریخ ۹۵/۴/۱۷ در 

اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
امیرخانی زالوآبی شماره شناسنامه  یک متولد ۱۳۴۷/۶/۱  نسبت پسر  متوفی

صابر خانی شماره شناسنامه ۳۳۴۱۵۳۷۹۳۷  متولد ۱۳۶۰/۸/۲۰  نسبت  پسر متوفی
سجاد خانی شماره شناسنامه ۳۳۳۰۱۳۸۵۵۶  متولد۱۳۶۹/۱۲/۸   نسبت پسر  

متوفی
مرضیه خانی زالوآبی شماره شناسنامه  ۶۶۲ متولد  ۱۳۵۰/۶/۱ نسبت دختر متوفی

گلوریا خانی شماره شناسنامه۳۳۴۰۹۴۰۱۱۸   متولد ۱۳۵۶/۵/۴  نسبت دخترمتوفی
فوزیه خانی  زالوآبی شماره شناسنامه ۳۳۴۰۹۳۹۶۸۳  متولد  ۱۳۵۴/۴/۱ نسبت  دختر 

متوفی
شکوفه خانی زالوآبی شماره شناسنامه ۷۴۹ متولد ۱۳۵۷/۶/۴  نسبت  دختر متوفی

بهاره خانی شماره شناسنامه  ۳۳ متولد۱۳۶۴/۱۰/۱۰   نسبت دختر  متوفی
قمرناز مرادی شماره شناسنامه  ۳۳۴۱۵۰۴۹۲۳ متولد ۱۳۳۰/۶/۴  نسبت همسر  

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 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.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگاه روانسر

آگهی مفقودی 
سند کمپانی سواری پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۸۱ به شماره انتظامی ایران ۸۲ ۲۶۴ل۲۷ شماره 
موتور ۳۳۸۴۱۸FSE۱۰ شماره شاسی ۱۶۱۶۴۸۴INبهنام ناصر ذبیحیان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .
بابل

آگهی احضار متهم
۹۵۰۶۲۲

با توجه به شکایت روح اله حاجی زاده و حمزه کونانی در پرونده کالسه ۹۵۰۶۲۲ د۲ 
شعبه دوم دادیاری مالرد متهمین همایون و فرشاد کوشکی دائربر مشارکت در ایراد 
ضرب و جرح عمدی با چاقو لذا با توجه به عدم دسترسی به نامبرده و مجهول المکان  
بودن وی وی به مدارک به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدینوسیله به 
متهم ابالغ میشود ظرف یکماه از تاریخ انتشار این احضاریه در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار جهت ادائ توضیح در این شعبه دادسرا حاضر شوید در غیر اینصورت تصمیم 
مقتضی بصورت غیابی اتخاز خواهد شد . ضمنا به تجویز ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شما دارای حق به همراه داشتن یک نفر وکیل دادگستری 

در مرحله تحقیقات نیز میباشد.۴۷۱/الف/م
ادادیار شعبه دوم دادرسی عمومی و انقالب مالرد-اسدالهی 

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

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

برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۶۰۰۲۰۰۲۰۳۶هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای مهر علی باقری فرزند علی به 
شماره شناسنامه ۱ صادره از اسالم آبادغرب در یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۴،۶۰ 
متر مربع پالک ۲۶۵۱ فرعی از ۱ اصلی واقع در اسالم آباد غرب شهرستانی خیابان کرم 
طهماسبی جنب نانوایی علی میر عزیزی کوچه ابوذرقصابی باقری شامل مبایعه نامه 
عادی و عدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵،۰۶،۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵،۰۶،۲۷

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

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

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

برابر رای شماره   ۱۳۹۵۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۴۶۹۰مورخ ۱۳۹۵،۰۶،۰۳ هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
موال مراداحمدی فرزند خان مراد بشماره شناسنامه  ۶۷۰ صادره از کرمانشاه در یک 
باب خانه به مساحت ۴۶،۶۵ متر مربع پالک باقیمانده ۷ از ۱۳۹ مفروزومجزی شده واقع 
در کیلومتر یک جاده سنندج خریداری از مالک رسمی نوذر،گودرز،فریدون همگی به 
شهرت بروند محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵،۰۶،۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵،۰۶،۲۷

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

داد نامه
۹۴۲۰۴۶

پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۲۶۶۴۹۰۱۵۹۱ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان مالرد 
)۱۰۲ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۲۶۶۰۹۰۰۸۸۰

شاکی :خانم محبوبه حسین پورعلیداش  فرزند عسکر به نشانی مارلیک فاز ۳ خیابان 
شمشاد مجتمع شمشاد ساختمان مروارید ۷ پالک ۱ واحد ۳

متهم:خانم معصومه سالمت به نشانی مجهول المکان 
اتهام ها :۱.توهین به اشخاص عادی۲.افتراء ۳.قذف۴. ضرب و جرح عمدی

۵. مزاحمت ملکی
رای دادگاه

در خصوص شکایت خانم محبوبه حسین پورعلیداش فرزند عسگر علیه خانم معصومه 
سالمت دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اینکه شاکیه پرونده علیرغم ابالغ در 
جلسه دادگاه جهت ارائه مدارک و مستندات خود حاضر نشده است و لذا پرونده فاقد 
ادله اثباتی کافی است  ولذا مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین  دادرسی کیفری قرار منع 
تعقیب صادر و اعالم میگردد، رای صادره بصورت حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز 

پس ازابالغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدید نظر استان تهران میباشد.۴۷۵/الف/م
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان مالرد-سید حسین هاشم

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

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

برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۶۰۰۲۰۰۰۷۸۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای علی قلی زمانی فرزند مهدی 
به شماره شناسنامه ۸۵۹ صادره از اسالم آبادغرب در ۴ دانگ از شش دانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۱۳۰،۸۸ متر مربع پالک ۲۹ فرعی از ۱۸ اصلی واقع در اسالم آباد 
غرب میدان هدایت محله سیدحشمت خیابان سروان نظری کوچه شهید محمود یاری 
خریداری از مالک رسمی متولی موقوفات خاص زنگنه محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵،۰۶،۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵،۰۶،۲۷

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

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

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

برابر رای شماره   ۱۳۹۵۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۴۷۰۹مورخ ۱۳۹۵،۰۶،۰۳ هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
حاتم شفیعی فرزند عباس  بشماره شناسنامه  ۱۲۷ صادره از کرمانشاه در یک باب 
ساختمان  به مساحت ۳۵۰،۶۲ متر مربع پالک ۱۴۱،۳۴ مفروزومجزی شده واقع 
در بلوارطاقبستان کوچه ۱۲۴ خریداری از مالک رسمی فرخ عباسی مراد حاصلی 
محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵،۰۶،۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵،۰۶،۲۷

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

دادنامه 
۹۴۱۷۴۷

پرونده کالسه۹۴۰۹۹۸۲۶۶۴۹۰۱۴۱۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان مالرد 
)۱۰۱جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۲۶۶۰۸۰۰۹۷۱ 

شاکی : خانم معصومه هیزجی فرزند سیف علی به نشانی مالرد شهرک چمران پشت 
مدرسه حدیث درب ۴ 

متهم : آقای علی پاریاب فرزند ولی اله به نشانی   اتهام : ترک انفاق 
رای دادگاه

در خصوص شکایت معصومه هیزجی فرزند سیف علی – علی پاریاب فرزند ولی اله فعال 
مجهول المکان دایر بر ترک انفاق با توجه به محتوبات پرونده علی الخصوص شکایت 
شاکیه ، وجود مدارک ذال بر علقه زوجیت بین آنها ، شهادت شهود که موضوع را تصدیق 
کرده اند ، کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب مالرد تحت شماره 
۹۴۱۳۱۱ تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم است لهذا مستندا به ماده ۵۳ 
قانون حمایت از خانواده نامبرده را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و اعالم می دارد رای 
صادره غیابی بدوا ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ به متهم قابل  واخواهی در این دادگاه سپس 
ظرف ۲۰ روز از سوی ایشان و شاکیه قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم تجدید 

نظر استان است.۴۶۱/الف/م
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان مالرد -حسن امرجی 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۲۰۹۹۸۰۸۴۳۲۰۰۱۶۹ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

ایالم دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۸۴۳۲۰۰۴۷۲
خواهان: مدیریت شعب پست بانک با سرپرستی جناب علویان با نمایندگی خانم زهرا 
جهانی به نشانی ایالم چهار راه سعدی ابدای خ سعدی جنوبی پاساژ سعدی ط دوم 
۲- خانم زهرا جهانی به نشانی ایالم چهارراه سعدی ابتدای خ  سعدی جنوبی پاساژ 

سعدی ط دوم 
خواندگان :۱- آقای مجتبی ملکی به نشانی ایالم چالیمار ک میالد ۵-۲- آقای سجاد 
پاکزاد ، به نشانی ایالم  خ ابوذر غفاری ک مسجد فاطمه الزهرا ۳- اقای سید محسن 
حسینی  ، به نشانی سرابله خ مطهری جنب تاکسی تلفنی شغل ۴- بازنشسته آقای 
ناد علی محمدی  به نشانی بلوار مدرس خ بالل حبشی ک ش صید محمد تقی زاده 

۵- اقای مصیب الیاسی به نشانی بلوار ش صدوقی ک سعادت 
خواسته: مطالبه طلب 

گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از اوجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده 
/مقرر دادگاه به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدرو رای میماند .
رای دادگاه 

در خصوص دادخواست پست بانک با وکالت خانم جهانی به طرفیت مجتبی ملکی 
فرزند جان و نادعلی محمدی و سجاد پاکزاد و سید محسن حسینی و مصیب الیاسی به 
خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۶۷/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت اصل  خواسته بعالوه پرداخت خسارات تاخیر تادیه و خسارات ناشی از طرح 
دادرسی خواهان مدعی است خوانده ردیف نخست اقدام به اخذ تسهیالت بانکی نموده 
است و سایر خواندگان نیز ضمانت وی را در مقابل خواهان متقبل شده اند اینک وی از 
باز پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی خودداری می نماید و تقاضای محکومیت ایشان 
را به شرح فوق داشته است در مقابل این ادعا خواندگان بدون ارسال الیحه ای یا معرفی 
وکیلی یا اعالم عذر موجه ای حاضر نشد ه اند و دفاعی به عمل نیاورده اند بنا به مراتب 
مرقوم دادگاه با توجه به قرار دادگاه با توجه به قرار داد منعقده بین طرفین به شماره 
۶۲۳ مورخه ۸۹/۱۱/۱۴که از هر گونه ایراد و تعرضی مصمون مانده است و سایر قرائن 
و امارات وجود در پرونده خواسته خواهان را ثابت و مسلم تشخیص داده مستند به مواد 
۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۰۳و۵۱۵و۵۱۹و ۵۲۰ و۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰و۲
۱۹و۲۲۰و۲۲۱و۲۲۶و۲۲۷و۲۲۸و۱۲۵۸و۱۲۸۴ قانون مدنی و اصل کلی ضم ذمه به 
ذمه مطابق قانون تجارت حکم بر محکومیت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ ۱۶۷/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳/۳۴۵/۰۰۰ 
ریال بایت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه های مصدق نمودن ضمائم دادخواست 
تقدیمی و پرداخت حق الوکوله وکیل رسمی دادگستری در حق خواهان صادر و اعالم 
میگردد در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت خسارات تاخیر تادیه مطابق بند ۳ قرار داد فوق الذکر نظر به اینکه درمتن 
قرارداد آمده است خواندگان در صورت عدم پرداخت اقساط محکوم به پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه می شوند و این تاریخ با توجه محاسبه آن تا زمان تقدیم دادخواست و لحاظ 
دراصل خواسته تاریخ تقدیم دادخواست می باشد لذا دادگاه حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ فوق الذکر لغایت اجرای کامل مفاد 
که براساس  قرار داد فوق الذکر و در زمان اجرای احکام احکام محاسبه خواهد شد و 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد بدیهی است خواهان مکلف است مابه التفاوت 
هزینه دادرسی که به جهت ازدیاد خواسته ناشی از احتساب خسارات تاخیر تادیه به 

وی تعلق می گیرد .
شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری ایالم

آگهی احضار متهم 
فرزند  دادوند  آقای حسین  شعبه  این  کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۸۷۲۹۰۰۲۷۲  پرونده  در 
شامیرزا به اتهام عدم رعایت ضوابط مربوط به ایمنی کار منجر به ایراد صدمه بدنی 
غیر عمدی )حسب آقای داراب سالمتی( تحت تعقیب قرار گرفته است . با عنایت 
به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای  عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا مهلت ۳۰ روز 
از انتشار این آگهی جهت دفاع از انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی در صورت 
عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد ضمنا متهم می تواند در 

مراحل تحقیقات مقدماتی یک نفر دادگستری همراه داشته باشد.
جانشین دادستان عمومی و انقالب شهرستان سیروان 

آگهی  احضار متهم
۹۵۰۴۲۶

با توجه به گزارش اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مالرد در پرونده کالسه
 ۹۵۰۴۲۶ د ۲ شعبه دوم دادیاری مالرد آقای تصرف منابع طبیعی موضوع ماده ۶۹۰ 
قانون مجازات اسالمی  متهم هستند به فروش مال غیر لذا با توجه به عدم دسترسی به 
نامبرده و مجهول المکان بوده وی به مدارک به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری بدینوسیله به متهم ابالغ میشود ظرف یکماه از تاریخ انتشار این احضاریه در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشار جهت ادائ توضیح در این شعبه دادسرا حاضر شوید در غیر 
اینصورت تصمیم مقتضی بصورت غیابی اتخاز خواهد شد . ضمنا به تجویز ماده ۱۹۰ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شما دارای حق به همراه داشتن یک 

نفر وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات نیز میباشد .۴۷۲/الف/م
دادیار شعبه دوم دادرسی عمومی و انقالب مالرد -اسدالهی

آگهی
۹۵۰۰۳۸

نظر به اینکه شکایتی از طرف اداره جهاد کشاورزی مالرد علیه آقای ایرج شکوری 
به اتهام تغییرکاربری در کالسه پرونده در شعبه ۱۰۳ کیفری شهرستان مالرد وقت 
بودن  المکان  تعیین گردید است نظریه مجهول  رسیدگی مورخ ۹۵/۹/۹ساعت ۹ 
مشتکی عنه فوق مراتب احضار نامبرده برای شرکت در جلسه رسیدگی برای یک نوبت 

از طریق این آگهی دعوت گردد.۴۶۶/الف/م
    مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو مالرد - محمد باهوش

نامه صادره
احتراما در راستای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری با چاپ اگهی در روزنامه 
رسمی متهم به اسم احسان سالحورزی فرزند ستار به اتهام خیانت در امانت موضوع 
شکایت بابک عباسی فرزند عابدین ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه 

حاضر گردد .
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد-نوشین حاجیوند. 

آگهی مفقودی 
شناسنامه تاکسی پیکان  مدل ۱۳۸۰ به شماره پالک ۴۵۴/۶۲ت۱۴ به شماره موتور 
۱۱۱۲۷۹۷۵۷۸۱ شماره شاسی ۰۰۷۹۴۷۹۸۱۹ به نام ندر کاظم پور عربی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.
بابل
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رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی:

عامل انتشار تصاویر خصوصی در 
فضای مجازی دستگیر شد

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی گفت: عامل 
انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی دستگیر 
شد. سرهنگ حسن کوره بالغی در جمع خبرنگاران 
گفت:در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر درج 
مطالب توهین آمیز و عکس های خصوصی در یکی 
از شبکه های اجتماعی توسط فرد یا افرادی نامعلوم 
و تهدید وی به انتشار تصاویر خصوصی رسیدگی 
به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار 

گرفت.
و  فنی  های  بررسی  انجام  با  ماموران  افزود:  وی 
تحقیقات گسترده فردی را در این زمینه شناسایی 
و پس از اخذ مجوز از مقام قضایی متهم را دستگیر 
کردند.  سرهنگ کوره بالغی ادامه داد: در تحقیقات 
مقدماتی متهم به جرم خود معترف و انگیزه خود را 

انتقام جویی از شاکی اعالم کرد.
رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه 
متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع 
قضایی شد گفت: کاربران دقت داشته باشند که 
عکس های شخصی خود را در سایت های عمومی 
،تلفن همراه و یا دیگر تجهیزات الکترونیکی دوستان 
خود قرارندهند چرا که ممکن است افرادی که با 
ایشان رابطه کاری یا دوستی دارند موجباب آشنایی 
و اعتماد را فراهم ساخته و در کوچکترین اختالفات 
به جهت ضربه زدن یا انتقام گیری اقدام به انتشار 

تصاویرشان کنند.

پیگیری طرح ملی شدن جاده چالوس 

معاون میراث فرهنگی البرز گفت: ملی شدن جاده 
است. مهناز  استانی  بین  تعامل  نیازمند  چالوس 
طاهری اظهار کرد: جاده چالوس یکی از زیباترین 
خاطرنشان  وی  است.  استان  طبیعی  جاذبه های 
کرد: ثبت ملی این جاده از مدت ها پیش در دستور 
کار میراث فرهنگی البرز قرار گرفته ولی تا کنون 
عملیاتی نشده است.  وی ادامه داد: به دلیل این 
که بخشی از این جاده در حوزه استان مازندران 
قرار دارد،ثبت ملی آن مستلزم همکاری دستگاه 

های دو استان است .
طاهری خاطرنشان کرد: ملی شدن این جاده جزء 
می  نظر  به  ولی  است  توسعه  ششم  برنامه های 
رسد عملی شدن آن تا برنامه هفتم نیز به طول 

بینجامد.
این مسئول تصریح کرد: اگر جاده چالوس ملی 
شود نظارت ویژه ای بر رستوران ها ،مراکز اقامتی 

و پذیرایی این محور صورت می گیرد.
معاون میراث فرهنگی البرز ابراز کرد: بدون شک با 
ثبت ملی این جاده حفظ و نگهداری از این جاده 

به شکل قانونمند تری انجام می گیرد.

سهم هر ارومیه ای از فضای سبز،۱۰ متر 
مربع

شهرداری  سبز  فضای  عامل  مدیر  زمان،  پیام  خبرنگار  ارومیه- 
ارومیه گفت:سرانه فضای سبز شهرستان ارومیه۱۰متر مربع است.

با بیان  اینکه سرانه استاندارد فضای سبز ایران ۱۲  علی شایگان 
است  مربع  ۱۵تا۲۰متر  آن  جهانی  استاندارد  سرانه  و  مربع   متر 
گفت: باتوجه به  مشکالت موجود از جمله کمبود فضا، سرانه آن 

در ارومیه در حال حاضر ۱۰متر مربع است.
شهری  سبز  فضای  برای  یافته  اختصاص  بودجه  گفت:  شایگان 
نگهداری  شامل  بودجه  این  که  است  سال  در  تومان  ۴۰میلیارد 

جنگل ها و تاسیس فضای سبز شهری است.
بر  بالغ  فضای سبز شهری ساالنه  نگهداری  هزینه  کرد:  ادامه  وی 
و  خصوصی  بخش  به  مسئولیت  این  که  است  تومان  ۱۱میلیارد 

پیمانکاران واگذار شده است.
مدیر عامل فضای سبز شهرداری ارومیه گفت:  با توجه به جلساتی 
که شهرداری ارومیه با منابع طبیعی، اداره اوقاف و امور خیریه و 
بنیادمسکن مبنی بر احداث کمر بند سبز شهری انجام داده است،  
فضای  کمبود  به  مربوط  آن مشکالت  احداث  با  آینده  ماه  در سه 

سبز در حاشیه شهر ارومیه حل خواهد شد.
شایگان گفت : در سه ساله اخیر ۳۵۰تا ۴۰۰ هتکار بر فضای سبز 
شهری افزوده شده است که سهم سال جاری نزدیک به ۵۰هکتار 
است. وی با بیان اینکه فضای سبز شهری تاثیر بسزایی بر کاهش 
به  ای  ویژه  توجهات  باید  گفت:  دارد  هوا  تعدیل  و  هوا  آلودگی 

باشیم. این بخش داشته  توسعه 
شایگان با تاکید بر حفاظت از فضای سبز شهری و فرهنگ سازی 
پرورش جهت  و  آموزش  با  نیز  مکاتباتی  زمینه  این  در  گفت:  آن 
نوروزی  های  پیک  و  درسی  های  کتاب  در  مطالب  این  گنجاندن 

انجام شده است.

رئیس هیات ورزش روستایی استان مرکزی:
فوتبال روستایی  لیگ  برگزاری مسابقات 

شازند مطلوب است

استان  محلی  بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش  هیات  رئیس 
شازند  روستایی  فوتبال  لیگ  مسابقات  برگزاری  روند  مرکزی 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم را مطلوب ارزیابی 

کرد
با  روستایی  فوتبال  لیگ  مسابقات  داشت:  اظهار  عشوری  علی 
شهرستان  در  ماه  مرداد   ۲۰ از  حرم  مدافع  شهدای  جام  نام 
شازند آغاز شده و هم اکنون رود مطلوبی را پشت سر می گذارد.

وی تصریح کرد: این مسابقات با شرکت ۹ تیم از دهیاری نور 
آباد، دهیاری بصری، دهیاری حصار محمدیه، شهدای عنبرته، 
دهیاری  هفته،  شهدای  محل،  تحت  دهیاری  عمارت،  دهیاری 
عنبرته و دهیاری زنگدر و به میزبانی دهیاری روستای عنبرته 

از توابع بخش قره کهریز برگزار می شود.
استان  محلی  بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش  هیات  رئیس 
 ۸ در  بازی   ۳۰ انجام  با  مسابقات  از  دوره  این  افزود:  مرکزی 
هفته به صورت دوره ای برگزار می شود که در پایان به تیم های 

اول تا سوم کاپ همراه با جوائز نفیس اهدا می شود.

خبر خبر

دکتر مهدی یوسفی شهردار منطقۀ یک تبریز 
اساس  بر  تبریز  یک  منطقۀ  شهرداری  گفت: 
مناسب  های  امکان سنجی  و  ای  منطقه  نیاز 
طرحهای مختلف عمرانی و خدماتی را در دست 
اجرا گذاشته که همگی این طرحهای عمرانی 
با هدف توسعه محوری و ایجاد رونق و آبادانی 
طرح  اساس  این  وبر  پذیرد  می  انجام  منطقه 
تعریض و مسیرگشائی و آزادسازی لوپ شرقی 
پل کابلی و ساماندهی ورودی شرقی و دروازه 
می  محسوب  طرحها  این  از  جزئی  نیز  تهران 

گردد.
طرح  افزود:  ادامه  در  یوسفی  مهدی  دکتر 
طول  به  کابلی  پل  شرقی  لوپ  مسیرگشائی 
پروژه  جمله  از  متری   ۱۲ عرض  و  متر   ۳۰۰

های کلیدی و حساس در حوزه ترافیکی ورودی 
و رونق و  توسعه  با هدف  و  بوده  تبریز  شرقی 
آبادی منطقه و بازسازی بافت فرسوده و انتقال 
مشاغل مزاحم دروازه تهران به مرحله اجرائی در 

آمده است.
طرح مسیرگشائی سیالب قوشخانه نیز از سوی 
شهرداری منطقۀ یک وبا تالش پرسنل خدوم 
واحد امالک با جدیت هر چه تمامتر پیگیری 
ودر حال حاضر با تملک و مسیرگشائی اساسی 
آن پیشرفت ۹۰ درصدی داشته وبا عنایت به 
واعضای  تبریز  تاکید شهردار محترم کالنشهر 
محترم شورای اسالمی کالنشهر تبریز در اجرائی 
امیدواریم  شهرداری  کلی  سیاستهای  نمودن 

بتوانیم طی ماههای آتی این طرح نیز به مرحلۀ 
بهره برداری برسانیم.

دکتر یوسفی با اشاره به مزیت های طرح تعریض 
با  و مسیرگشائی لوپ شرقی پل کابلی گفت: 
توجه به اینکه این طرح جزء برنامه های مهم 
به  گذشته  سالیان  طول  در  و  بوده  شهرداری 
دالیل مختلفی را کد مانده و موجب آزار و اذیت 
شهروندان بوده و چهرۀ ورودی شرقی تبریز را 
نامناسب نموده بود، با تالشهای فراوان و تشکیل 
کمیتۀ تملک و با همکاری کلیه صاحبان مغازه 
ها و امالک واقع در مسیر لوپ شرقی به توافقات 
اصلی دست یافته و در مرحله اول طرح انتقال 
مشاغل مزاحم در دستور کار قرار گرفت و پس 
از آن برای آزادسازی مسیر ۳۰۰ متری شریان 
ورودی شرقی اقدام گردید که از مزایای مهم این 
طرح می توان یه حذف زوائد بصری و دگرگونی 
و تغییر چهره مبلمان شهری در ورودی شرقی 
زیرساختهای  ایجاد  و  تهران  دروازه  و  تبریز 
اتصال ورودی  با  مناسب توسعه شهری همراه 
شرقی و دروازه به توانیر و پاسداران در کمترین 
و  مسیر  ترافیکی  بار  کاهش  و  ممکن  زمان 

زیباسازی این منطقه اشاره نمود.
تبریز  یک  منطقۀ  است شهرداری  ذکر  شایان 
حوزۀ  در  وحساس  کلیدی  پروژه  چندین 
مسیرگشائی وتملک در دست اجرا دارد و طی 

سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار منطقه یک تبریز خبر داد:
دگرگونی ورودی شرقی تبریز با آزادسازی و مسیرگشائی لوپ شرقی پل کابلی

 مسیرگشائی لوپ شرقی پل کابلی گامی مهم در توسعه و رونق منطقه ای

آگهی مزایده فروش زمین
شهرداری ماهدشت به استناد مجوز شماره 95/740 مورخ 1395/6/11 شورای اسالمی شهر ماهدشت در نظر دارد 

نسبت به فروش تعداد 21 قطعه از امالك )زمین( متعلق به خود به شرح:

از طریق مزایده کتبی واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت آگاهی از سایر شرایط و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه مورخ 1395/7/14 به امور مالی شهرداری ماهدشت مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل 

فرمایند.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

شهرداری ماهدشتهزینه کارشناسی، درج آگهی و نقل و انتقال دفترخانه اسناد رسمی و مالیات به عهده برنده یا برندگان می باشد.
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با برگ واگذاری شهرداری

با برگ واگذاری شهرداری

با برگ واگذاری شهرداری

با برگ واگذاری شهرداری

با برگ واگذاری شهرداری

با برگ واگذاری شهرداری

با برگ واگذاری شهرداری

با برگ واگذاری شهرداری

با برگ واگذاری شهرداری

با برگ واگذاری شهرداری

با برگ واگذاری شهرداری

با برگ واگذاری شهرداری

با برگ واگذاری شهرداری

با برگ واگذاری شهرداری

با برگ واگذاری شهرداری
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با برگ واگذاری شهرداری

با برگ واگذاری شهرداری

با برگ واگذاری شهرداری

سپرده 
)ریال(
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40/000/000
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قیت کارشناسی 
پایه کل عرصه 
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ماهدشت، بلوار اردیبهشت، اراضی تفكیكی برهانیان

ماهدشت، بلوار اردیبهشت، اراضی تفكیكی برهانیان

ماهدشت، بلوار اردیبهشت، اراضی تفكیكی برهانیان

ماهدشت، بلوار اردیبهشت، اراضی تفكیكی برهانیان

ماهدشت، بلوار اردیبهشت، اراضی تفكیكی برهانیان

ماهدشت، بلوار اردیبهشت، اراضی تفكیكی برهانیان

ماهدشت، بلوار اردیبهشت، اراضی تفكیكی برهانیان

ماهدشت، بلوار اردیبهشت، اراضی تفكیكی برهانیان

ماهدشت، بلوار اردیبهشت، اراضی تفكیكی برهانیان

ماهدشت، بلوار اردیبهشت، اراضی تفكیكی برهانیان

ماهدشت، بلوار اردیبهشت، اراضی تفكیكی برهانیان

ماهدشت، بلوار اردیبهشت، اراضی تفكیكی برهانیان

ماهدشت، بلوار اردیبهشت، اراضی تفكیكی برهانیان

ماهدشت، بلوار اردیبهشت، اراضی تفكیكی برهانیان

ماهدشت، بلوار اردیبهشت، اراضی تفكیكی برهانیان

ماهدشت، بلوار اردیبهشت، اراضی تفكیكی برهانیان

ماهدشت، بلوار امام )ره(، خیابان دانشگاه، اراضی تفکیکی کاووس نیکوکار

پالك ثبتی

9/219

219/68

9/219

9/219

9/219

9/219

9/219

9/219

9/219

9/219

9/219

9/219

9/219

9/219

9/219

9/219
تفكیک از پالك 

ثبتی 9/255
تفكیک از پالك 

ثبتی 9/255
تفكیک از پالك 

ثبتی 9/255
تفكیک از پالك 

ثبتی 9/255

تفكیک از پالك 
ثبتی 9/255

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری قایم شهر در نظر دارد موضوع مبارزه با سد معبر و رفع اشغال پیاده روها با بكار گیری 40 نفر نیروی 
کار را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند به منظور کسب 
اطالع بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی بمدت یم هفته با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و 
به منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قرار دادها و یا به سایت www.GHAEMSHR.IR شهرداری 

مراجعه نمایند 
1-نوع کار : مبارزه با سد معبر و رفع اشغال پیاده روها با بكار گیری 40 نفر نیروی کار  

2-مدت انجام کار : 6 ماه 
3-محل تحویل واخذ اسناد : واحد قرار دادها – شهرداری قائم شهر 

4-فروش اسناد از تاریخ 95/6/24 به مدت 7 روز 
5-مبلغ کل برآورد 3/780/299/106 ریال سه میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون و دوبیست و نود و نه هزار و یكصد و شش ریال 

می باشد 
6-میزان سپرده شرکت در مناقصه 5٪بهای کل بر آورد به مبلغ 189/014/955 یكصد و هشتاد و نه میلیون و چهار ده هزار و نهصد 

و پنجاه و پنج ریال می باشد 
7-نوع سپرده ضمانت نامه بانكی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه 

8-در صورت عدم انعقاد قرار داد توسط نفر اول و دوم و سوم ضمانتنامه شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط شود 
9-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد
  10-هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد 

رضا رحیمی- شهردار قائم شهر چاپ نوبت اول از مورخ 95/6/24 نوبت دوم 95/6/27 

شهرداری قایم شهر

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید )دومرحله ای(
به شماره درخواست )95۰۰۰57( شماره مناقصه )۱۰۱7/ ج پ/ 95(

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد خرید دو دستگاه مبدل صفحه ای موردنیاز خود را از طریق مناقصه 
عمومی خریداری نماید لذا مناقصه گران می توانند با رعایت نكات درج شده در سایتهای nisoc.gsogpc.ir )شرکت 
بهره برداری نفت و گاز گچساران- بخش مزایده و مناقصه( و HTTP//IETS.MPORG.IR )پایگاه ملی مناقصات( 
نسبت به دریافت و تكمیل اسناد ارزیابی کیفی، مطابق برنامه زمانبندی شده ذیل اقدام و مدارك مربوطه را به آدرس: 

گچساران- شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران دبیرخانه کمیسیون مناقصات اتاق 24 ارسال نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 95/07/14

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی 95/07/18
الزم به ذکر است برنامه زمان بندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای شرکتهائی که حداقل نمره اعالم شده را کسب نمایند طی 
دعوت نامه اطالع رسانی خواهد شد در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل آخرین تغییرات صاحبان امضا مجاز درج شده در روزنامه رسمی الزامی می 

باشد.
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

آگهی
خواهان رزیتا داروئی دادخواستی به طرفیت خواندگان آقای کریمی وعلیرضا سعیدی 
وسیدکمال خلیلی وشرکت امداد خودرو تابان به خواسته مطالبه طلب   تقدیم دادگاه  
های عمومی  شهرستان  تهران  نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۶۳مجتمع شماره 
دو شورای حل اختالف شهر تهران واقع در تهران بزرگراه جالل آل احمد نرسیده به پل 
آزمایش خیابان ناظریان قمی جنب ایستگاه آتش نشانی طبقه  فوقانی میدان تره بار 
نصرارجاع  و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۰۱۱۳۰۰۶۳۷  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  
۱۳۹۵/۸/۱۲ ساعت ۱۶/۰۰ تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و 
در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و 
انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  
آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و 
ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر  گردد
110/68903دبیر شعبه 63 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف  شهرتهران

آگهی احضارمتهم
۹۵۰۸۰۸

کالسه  پرونده  در  شهبازی  علی  علیه  مالرد  زیست  محیط  گزارش  به  توجه  با 
۹۵۰۸۰۸د۲ شعبه دوم دادیاری مالرد دائر بر اتهام نقض ماده۷ قانون صید و 
شکار لذا با توجه به عدم دسترسی به نامبرده و مجهول المکان  بودن وی وی به 
مدارک به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدینوسیله به متهم ابالغ 
میشود ظرف یکماه از تاریخ انتشار این احضاریه در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار جهت ادائ توضیح در این شعبه دادسرا حاضر شوید در غیر اینصورت 
تصمیم مقتضی بصورت غیابی اتخاز خواهد شد . ضمنا به تجویز ماده ۱۹۰ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شما دارای حق به همراه داشتن یک 

نفر وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات نیز میباشد .
۴۶۸/الف/م

دادیار شعبه دوم دادرسی عمومی و انقالب مالرد-اسدالهی  

شرکت ملی نفت ایران 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 
)سهامی خاص(

شهرداری ماهدشت

 نوبت اول

 نوبت اول

بیان  با  گیالن  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
مرکز  پتانسیل  گیالن  جنوبی  مناطق  اینکه 
گردشگری خاورمیانه را دارد، تصریح کرد: اکثر 
برخوردار  امنیت  از  منطقه   اطراف  کشورهای 
گردشگری  مرکز  تواند  می  ایران  اما  نیستند، 

مناسب برای مردم سراسر جهان باشد.
جلسه  در  محمدی  کیوان  ایسنا؛  از  نقل  به 
شهرستان  برنامه ریزی  کمیته  هماهنگی 
کاغد  مانند  سیاهکل  کرد:  اظهار  سیاهکل، 
سفیدی است که تاکنون در آن نقش و نگاری 
یک  دست  به  است.اگر  شده  کمتر  یا  و  نشده 
با  شود  سپرده  چیره دست  خطاط  یا  و  نقاش 
هنرمندی خود می تواند باعث تحسین دیگران 

گردد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گیالن درخصوص 
سیاهکل،  شهرستان  در  سرمایه گذاری  اهمیت 
افزود: اگر بتوانیم خوب سرمایه گذاری کنیم و 

بزرگ  سرمایه گذاران  ورود  زمینه 
شاهد  آوریم،  فراهم  استان  به  را 
تحول در منطقه خواهیم بود و این 
منطقه  این  مردم  اراده  در  باید  امر 

متجلی گردد.
جنوبی  مناطق  اینکه  بیان  با  وی 
گردشگری  مرکز  پتانسیل  گیالن 
خاورمیانه را دارد، تصریح کرد: اکثر 
کشورهای اطراف منطقه  از امنیت 
برخوردار نیستند، اما ایران به جهت 

برخوردای از امنیت می تواند مرکز گردشگری 
مناسب برای مردم سراسر جهان باشد.

این مقام مسئول گیالن، مازندران و گلستان را 
و گفت:  دانست  در خاورمیانه  نگین سرسبزی 
شهرهای  از  بسیاری  که  است  حالی  در  این 
برخوردار  موهبت  این  از  همجوار  کشورهای 
به  طبیعت  سفید  کاغذ  این  اگر  لذا  نیستند 

طراحی  و  نقاشی  زبده  و  توانمند  افراد  دست 
برای  نقطه  این  در  زیادی  پتانسیل های  گردد، 

شکوفا شدن و پیشرفت وجود دارد.
مناطق  ابوالحسن،  امامزاده  کرد:  اضافه  وی 
تاریخی دیلمان، جلیسه و مناطق سرسبز این 
جذب  برای  مناسب  مکانی  می تواند  منطقه 
همچنین  باشد.  گردشگری  مرکز  و  تورسیم 
تاریخی  ابنیه  و  دست ساز  غار  توران،  امامزاده 

گردشگری  ظرفیت  جزو  نیز  منطقه  این  در 
قدمت  و  تاریخ  دارای  و  می شوند  محسوب 
برای  ظرفیت  این  از  باید  که  می باشند  زیادی 

رشد و توسعه شهرستان استفاده کرد.
دارای  سیاهکل  جاده  اینکه  بیان  با  محمدی  
جلوه های طبیعی و منحصر است، متذکر شد: 
و  ساخت  دستخوش  منطقه  این  زیبایی  نباید 
در  نابه هنجار خصوصا  و  برنامه  بدون  سازهای 
حاشیه جاده قرار بگیرد، زیرا گردشگر به جهت 
محیط  و  زیبا  اکوسیستم  این  از  برخورداری 
زیست سالم و طبیعی عالقه مند به حضور این 

در این منطقه است .
رئیس سازمان برنامه و بودجه گیالم خاطرنشان 
بین  مناسب  برنامه ریزی  و  هماهنگی  با  کرد: 
شهرستان و استان و جدیت مردم این منطقه 
و  رشد  شاهد  نزدیک  آینده  در  امیدواریم 

شکوفایی سیاهکل باشیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیالن:

مناطق جنوبی استان پتانسیل مرکز گردشگری خاورمیانه را دارد
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آگهی احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست(

کالسه  پرونده  در  کیفرخواست  موجب  به  تهران  قدوسی  شهید  قضایی  مجتمع 
۹۵۰۹۹۸۲۱۴۸۱۰۰۲۶۱ برای توحید مظفر مقدم به اتهام ترک انفاق تقاضای کیفر 
برای مورخه  ارجاع و وقت رسیدگی  این شعبه  به  به موضوع  نموده که رسیدگی 
۹۵/۸/۱۵ ساعت ۸/۳۰ تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱۵-۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرردر دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
388086 م/الف       دادگاه کیفری شعبه 1034 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید 
قدوسی تهران ) شعبه 1034 جزایی سابق( 

حصر وراثت
خانم مولود خانم حدادی اصلی به شماره شناسنامه ۷۱۷۰ مطابق دادخواستی تقدیمی 
به کالسه پرونده ۴۷۵/۵۹/۹۵ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان فرزانه منیری به شماره شناسنامه ۶۳۶ در تاریخ 
۹۵/۵/۱۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ۱- مولود خانم حدادی اصلی ش ش  ۷۱۷۰ تاریخ تولد ۱۳۰۴   صادره از 

بندرانزلی  نسبت به متوفی مادر 
ومرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را بااستناد 
ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/68866   رییس شعبه 59 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 تهران 

آگهی احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست(

کالسه  پرونده  در  کیفرخواست  موجب  به  تهران  قدوسی  شهید  قضایی  مجتمع 
۹۴۰۹۹۸۲۱۴۰۵۰۰۲۰۹ برای شرکت بازرگانی سلیمان احمدی ) رسول( و سلیمان 
احمدی به اتهام اقدام به فروش مواد غذایی فاسد یا ناسالم و استفاده از اوراق مجعول و 
جعل تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه ۹۵/۸/۹ ساعت ۱۰/۳۰ تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱۵-۱۸۰ قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در وقت مقرردر دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
388092 م/الف       دادگاه کیفری شعبه 1036 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید 
قدوسی تهران ) شعبه 1036 جزایی سابق( 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدین وسیله به آقای امید غیاثوند ابالغ می گردد که پرونده اتهام وی به شماره کالسه 
۹۵۰۱۴۴/۳/۹۵ در شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان تهران، مجتمع قضایی شهید 
فهمیده ثبت و به اتهام سرقت مقرون به آزار و برای جلسه مورخ ۹۵/۸/۱۵ ساعت ۸/۳۰ 
صبح وقت رسیدگی تعیین شده است برابر ماده ۴۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری 
۱۳۹۲ مراتب در نوبت بزگراه شیخ فضل اله نوری بعد از بزرگراه محمد علی جناح اول 
بزگراه شهید فهمیده جنب ساختمان هواپیمائی ماهان کوچه آزادگان مجتمع قضایی 
شهید فهمیده اقدام قانونی نماید در غیر این صورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی و 

رای مقتضی صادر می نماید.
388096 م/الف          رئیس شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان تهران ) 1186 عمومی 
جزایی سابق(

آگهی
در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری به مهدی صانعی گنجی که فعال 
مجهول المکان می باشد و طبق پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۲۱۴۹۶۰۰۹۸۹ این بازپرسی 
به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول با شکایت آقای حسین ذبیحی تحت تعقیب این 
شعبه می باشد به موجب این آگهی که یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی 
منتشر می گردد ابالغ می گردد که ظرف یک ماه پس از درج آگهی جهت اخذ توضیح 
و دفاع از اتهام خود در این بازپرسی واقع در تهران تهرانپارس انتهای جشنواره بلوک ۳ 
طبقه ۳ حاضر در غیر این صورت وفق مقررات قانونی نسبت به موضوع غیابا رسیدگی 

خواهد شد.
388081 م/الف        شعبه 6 بازپرسی دادسرای ناحیه چهار رسالت

آگهی احضار متهم
به موجب پرونده کالسه ۹۵۰۳۹۱ در شعبه ۷ دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
ناحیه ۱۸ )شهید مطهری( داود فرهادی فرزند --- تبعه --- به اتهام خیانت در امانت 
تحت تعقیب می باشد وقت مقرر برای روز یک ماه پس از ابالغ تعیین گردیده که بعلت 
مجهول المکان بودن متهم طبق ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در روزنامه در یکی از جراید کثیراالنتشار می شود که نام برده در موعد مقرر فوق در 
این بازپرسی جهت تحقیق و دفاع از اتهام انتسابی به خود حاضر شود در صورت عدم 

حضور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
388084 م/الف      دادیار شعبه 7 دادسرای ناحیه 8 تهران

آگهی
دراجرای ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری به فروزان نورعلی فرزند امیرعلی که 
فعال مجهول المکان می باشد و در پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۲۱۵۱۰۰۰۴۵۲ این شعبه به 
اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت پیگرد می باشد به موجب این آگهی که یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر می گردد ابالغ می شود که حداکثر 
ظرف یک ماه پس از نشر آگهی برای اخذ توضیح و دفاع از اتهام خود در این شعبه حاضر 

شود در غیر این صورت وفق مقررات رسیدگی و رای صادر خواهد شد.
388083 م/الف         دادیار شعبه دهم دادسرای ناحیه 4 تهران

درپرونده کالسه 950800  
مقصود امامی تازه کند فرزند عباداهلل به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت مجید 
صادقی بخشایش فرزند رحمان در این شعبه شکایتی مطرح گردیده است که متهم اخیر 
الذکر با وصف ابالغ احضاریه از طریق دایره ابالغ تا کنون جهت رسیدگی و ادای توضیح 
نسبت به اتهامات انتسابی در این شعبه حاضر نگردیده است بدینوسیله به نامبرده 
ابالغ می گردد ظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی به جهت رسیدگی و ادای توضیح در 
این شعبه بازپرسی حاضر گردد در غیر این صورت به اتهامات وارده به صورت غیابی 

رسیدگی خواهد شد.
388087 م/الف     بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 16 بعثت تهران

آگهی
به موجب پرونده کالسه ۵۹۶/۱۱۳۶/۹۵ در شعبه ۱۱۳۶ دادگاه کیفری ۲ تهران ) شعبه 
۱۱۵۰ جزایی سابق( رامین دیسناد به اتهام مزاحت تلفنی، تهدید از طریق پیامک و 
فحاشی تحت تعقیب کیفری می باشد و وقت رسیدگی برای روز ۹۵/۸/۵ ساعت ۹ صبح 
تعیین گردیده است که به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود که نامبرده در موعد مقرر فوق جهت رسیدگی به 
اتهام خویش در دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور دادگاه غیابی رسیدگی خواهد 

نمود متهم می تواند وکیل انتخاب و معرفی نماید.
388095 م/الف    منشی شعبه 1136 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید مطهری تهران ) 
شعبه 1150 جزایی سابق( ولیپور

آگهی احضار
 متهم و ابالغ وقت رسیدگی

به  متهم  فدایی  مهدی  کالسه ۹۴۰۹۹۸۲۲۱۴۴۰۰۷۵۴  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
صدور چک بالمحل و مجهول المکان می باشد در راستای اعمال ماده ۱۷۴ قانون 
آئین دادرسی کیفری این آگهی یک نوبت ابالغ می گردد تا متهم جهت دفاع در روز 
رسیدگی مورخ ۹۵/۹/۱۳ ساعت ۱۱ صبح در این دادگاه وقع در شهر رودهن حاضر 

گردد و در صورت عدم حضور رای غیابی صادر خواهد شد.
388082 م/الف         رئیس / دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 رودهن

آگهی احضار 
در پرونده کالسه ۹۵۰۱۳۵ ب ۲ مشتکله درشعبه دوم بازپرسی دادسرای  فرهنگ و 
رسانه آقای علی ترکاشوند به عنوان متهم در خصوص موضوع شکایت سید مصطفی 
حسینی ارانی دائر بر سرقت ادبی تحت رسیدگی می باشد که مطابق گزارش در آدرس 
شناسایی نگردیده و آدرس دیگری از مشارالیه در اختیار نمی باشد لذا باستناد ماده 
۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری با درج مراتب در روزنامه کثیراالنتشار بنامبرده ابالغ 
می گردد تا ظرف مدت یک ماه پس از انتشار در روزنامه در ساعت اداری در این مرجع 
حاضر شود بدیهی است این آگهی فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج  ومنتشر 

می شود.
388091 م/الف    بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه ) کارکنان دولت(

آگهی
به موجب محتویات پرونده کالسه ۹۴۱۶۳۳ مطروحه در این شعبه آقای ابراهیم اوتادی 
فرزند علی که فعال مجهول المکان بوده و مشخصات بیشتری از وی منعکس نمی باشد 
باتهام گزارش خالف واقع مبنی بر مفقودی چک تحت تعقیب می باشد لذا مراتب به 
موجب ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقالب در یک نوبت 
آگهی می گرددکه نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع و پاسخگویی 
با اتهام وارده در این دادیاری حاضر و در صورت عدم حضور اقدامات قانونی معمول 

خواهد شد.
388090 م/الف         دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شهر 
ری – حسن جالل زاده

برگ احضار متهم
بدین وسیله به آقاي صالح امیني راستابي فرزند نادر به نشاني پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان چهارمحال و بختیاري ابالغ میگردد تا در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ روز پنجشنبه 
ساعت ۱۰ صبح در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفري دوشهرستان فارسان  )۱۰۱ جزایي سابق( 
در خصوص شکایت شما علیه جاسم هیبتي مبني بر افتراء در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگي در این شعبه حاضر شوید
منشي شعبه 101 دادگاه کیفري دو شهرستان فارسان )101 جزایي سابق(- بنفشه نوریان 
دهکردي

احضار متهم
در پرونده کالسه ۵ب/۹۵۰۱۶۹ شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران ) اوین( 
علی سید علی کرباسی فرزند ابوالقاسم به اتهام غیبت غیر موجه از مرخصی زندان تحت 
تعقیب می باشد نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان می باشد بدینوسیله در اجرای 
مقررات ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این بازپرسی حاضر 
شود در غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.۳۸۸۰۹۸ م/الف          
بازپرس شعبه پنجم دادسرای شهید مقدس تهران

آگهی
۹۵۰۸۰۷

نظر به اینکه شکایتی از طرف  اتاق اصناف علیه آقای علی اصغرسنجری به اتهام 
فک پلمپ  در کالسه پرونده ۹۵۰۸۰۲ در شعبه ۱۰۳ کیفری شهرستان مالرد وقت 
رسیدگی مورخ ۹۵/۸/۱۰ساعت۹ تعیین گردید است نظریه مجهول المکان بودن 
مشتکی عنه فوق مراتب احضار نامبرده برای شرکت در جلسه رسیدگی برای یک نوبت 

از طریق این آگهی دعوت گردد.۴۷۳/الف/م
    مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو مالرد - محمد باهوش

آگهی
درخصوص پرونده کالسه ۹۵۰۱۰۶ مبنی بر شکایت زهرا آزاد منجیری علیه سعید بابا 
حسین پور فرزند محمود دایر بر ضرب و جرح عمدی با توجه به ارسال احضاره و به 
جهت عدم شناسایی و مجهول المکان بودن وفق مقررات ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری بدینوسیله به شما ابالغ می گردد یک ماه پس از انتشار آگهی در این شعبه 
حاضر شوید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل 
به اتهام شما به طور غیابی رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ می گردد.۳۸۸۰۹۷ م/الف      
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ده تهران

اصالحیه

پیرو چاپ آگهی ابالغ مورخ ۱۳۹۵/۶/۸ در روزنامه پیام زمان خواهان حسن باوی 
به چاپ رسیده که حسین باوی صحیح می باشد.

شهرستان خرمشهر  

آگهی
۹۵۰۷۷۶

نظر به اینکه شکایتی از طرف اداره جهاد کشاورزی مالرد علیه علی قنبری به اتهام 
تغییرکاربری در کالسه پرونده فوق در شعبه ۱۰۳ کیفری شهرستان مالرد وقت 
بودن  المکان  نظریه مجهول  تعیین گردید است  رسیدگی مورخ ۹۵/۹/۶ساعت ۹ 
مشتکی عنه فوق مراتب احضار نامبرده برای شرکت در جلسه رسیدگی برای یک نوبت 

از طریق این آگهی دعوت گردد.۴۷۴/الف/م
    مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو مالرد - محمد باهوش

آگهی مفقودی 

سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۸۹ شماره شهربانی ۴۳۳/۷۲ج۶۲ 
 ۱۲۳۱۸۳AJ۹ED۰۳NAAP شماره موتور ۱۴۱۸۹۰۱۸۳۹۰ شماره شاسی 

به نام عاطفه علی جانی مرزونی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل 

آگهی مفقودی
پالک  شماره  به  مشکی  ۱۳۹۲رنگ  مدل  ۱۲۵کویر  سیکلت  موتور  سند 
۳۳۵۱۳/۵۶۷شماره تنه ۹۲۰۷۶۲۲و شماره موتور ۱۰K۵۰۸۰۵به نام عباس بابادی 
فرزند افراسیاب بشناسنامه ۷محل صدور رامهرمز مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط 

می باشد.
شهرستان باغملک  

واردات نفت کره جنوبی از ایران
 2 برابر شد

گزارش جدید اداره گمرک کره جنوبی نشان می 
دهد، واردات نفت این کشور از ایران در ماه اوت 
نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا ۲ برابر شده 
است. بر اساس این گزارش، در حالی که تهران 
همچنان به بازپس گیری سهم خود از بازار نفت 
ادامه می دهد، واردات نفت کره جنوبی از ایران در 
ماه اوت نسبت به یک سال قبل، تقریبا دو برابر شده 
است. بر اساس گزارش اداره گمرک کره جنوبی، 
سئول در ماه اوت ۱.۱ میلیون تن، معادل ۲۶۰ هزار 
و ۷۷۰ بشکه در روز از ایران نفت وارد کرد، در حالی 
که این رقم در اوت سال گذشته یعنی زمانی که 
تحریم ها همچنان پابرجا بود، ۵۵۲ هزار و ۷۱۰ تن 
بود. ایران در راستای تالش های خود برای بازپس 
گیری سهم خود از بازار نفت، توانسته تولید خود را 
در ماه ژوئن به ۳.۶۴ میلیون بشکه در روز برساند، 
در حالی که رقم متوسط تولید نفت ایران در سال 

۲۰۱۵، ۲.۸۴ میلیون بشکه در روز بود.
اما تولید نفت ایران از ماه ژوئن به این طرف دیگر 
ایران  که  دهد  می  نشان  این  و  نیافته  افزایش 
احتماال برای اجرای برنامه های قبلی خود مبنی 
بر رساندن تولید خود به سطح قبل از تحریم ها 
با مشکل مواجه شده است. تولید کنندگان عضو و 
غیرعضو اوپک قرار است اواخر ماه جاری میالدی در 
حاشیه نشست مجمع بین المللی انرژی در الجزایر 

با یکدیگر تشکیل جلسه دهند.
در عین حال، فروش نفت ایران به آسیا احتماال قوی 
خواهد ماند، زیرا این کشور قیمت نفت سبک خود 
برای بازار آسیا در ماه سپتامبر را به پایین ترین رقم 
در ۸ ماه گذشته رسانده است. کره جنوبی، پنجمین 
وارد کننده بزرگ نفت جهان، در ۸ ماهه نخست 
امسال، ۸.۳۳ میلیون تن، معادل روزانه ۲۵۰ هزار و 
۱۶۰ بشکه نفت از ایران خریداری کرده، در حالی 
که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳.۷۸ میلیون 
تن بوده است و این به معنای افزایش ۱۲۰ درصدی 

واردات نفت کره از ایران است.

افزایش کم قیمت نفت با کاهش
 ذخایر آمریکا

از سقوط ۳  نفت در روز چهارشنبه پس  قیمت 
درصدی روز قبل به علت افزایش کمتر از انتظار 

ذخایر نفت در آمریکا، افزایش کمی پیدا کرد.
موسسه آمریکن پترولیوم گزارش داد: ذخایر نفت 
آمریکا در هفته منتهی به ۹ سپتامبر ۱.۴ میلیون 
بشکه افزایش یافت که کمتر از ۳.۸ میلیون بشکه 

افزایشی بود که تحلیلگران انتظار داشتند.
بر اساس این گزارش، هر بشکه نفت برنت با ۲۸ 
سنت افزایش، ۴۷.۳۸ دالر فروخته شد. نفت خام 
آمریکا نیز با ۳۸ سنت افزایش، ۴۵.۲۸ دالر به ازای 
هر بشکه معامله شد. نفت اینترمدیت تگزاس نیز در 
معامالت آتی نیز ۴۷.۳۹ دالر در بشکه معامله شد 

که ۲۹ سنت یا ۰.۶ درصد افزایش داشت.  
روز سه شنبه به دنبال گزارش آژانس بین المللی 
انرژی مبنی بر رشد کند تقاضا برای نفت در میان 
نیمه نخست ۲۰۱۷، قیمت نفت  تا  رشد ذخایر 
کاهش یافت.  افزایش قیمت نفت می تواند با افزایش 

صادرات از سوی لیبی محدود شود. 

تولید نفت مناطق نفتخیز جنوب 25 هزار بشکه در روز 
افزایش می یابد

راه  فرآیند  آغاز  از  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ظرفیت  شدن  برابر  دو  و   ۱ سفید  رگ  نمکزدایی  واحد  اندازی 

فراورش نفت نمکی میدان های رگ سفید و رامشیر خبر داد.
بیژن عالی پور اظهارکرد: با ارسال نفت نمکی به سامانه نمک گیر 
برقی، فرآیند راه اندازی واحد ۵۵ هزار بشکه ای رگ سفید ۱ آغاز 

شد.
وی افزود: بررسی های دقیق ایمنی و زیست محیطی پیش از آغاز 
راه اندازی این تاسیسات با تدوین دستورعملی جامع در نظر گرفته 
تاسیسات،  از  صیانت  و  انسانی  نیروی  سالمت  تضمین  از  و  شده 

اطمینان الزم حاصل شده است. 
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تصریح کرد: با تکمیل 
و بهره برداری از این پروژه، ظرفیت فرآورش نفت نمکی میدان های 
رگ سفید و رامشیر از ۵۵ هزار بشکه به ۱۱۰ هزار بشکه در روز 
نفت  بر کیفیت  مثبت  تاثیر  بر  افزون  این موضوع  و  یافته  افزایش 
تولیدی، تولید نفت خام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را حدود 

۲۵ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد.
پروژه تجهیز و توسعه واحد نمکزدایی رگ سفید ۱ باهدف افزایش 
ظرفیت فرآورش نفت نمکی میدان های رگ سفید و رامشیر مستقر 

در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری اجرا شده است.
مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

اجرای این پروژه را عهده دار بوده است.

ظرفیت تولید برق ایران افزایش یافت
کشور،  جنوب  در  نیروگاهی  جدید  واحد  یک  از  برداری  بهره  با 

ظرفیت تولید برق ایران افزایش یافت.
نیروگاه مارون بهبهان، ظرفیت تولید  از واحد دوم  با بهره برداری 

برق ایران حدود ۷۵ مگاوات دیگر افزایش یافت.
افزایش ظرفیت  اجرای طرح جدید  تشریح  در  بهنام شفیعی مقدم 
تولید برق کشور، گفت: نیروگاه مارون پیش از این با ظرفیت ۷۵ 
مگاوات در حال بهره برداری بود که با افتتاح فاز دوم این نیروگاه، 

ظرفیت آن به ۱۵۰ مگاوات افزایش یافت.
تکمیل  از  پس  اینکه  اعالم  با  بهبهان  نیروگاه  اجرایی  امور  مدیر 
تست های توربین، ژنراتور و سایر تجهیزات جانبی و انجام موفقیت 
آمیز دوره راه اندازی آزمایشی بهره برداری یک ماهه، تحویل موقت 
پروژه انجام و جهت بهره برداری و اتصال به شبکه سراسری، تحویل 
داده شد، تصریح کرد: با بهره برداری کامل از نیروگاه مارون، ساالنه 

حدود ۳۸۰ گیگاوات ساعت برق تولید می شود.
برق  تولید  شبکه  پایداری  افزایش  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
نیروگاهی،  جدید  واحد  این  از  برداری  بهره  با  کشور  جنوب  در 
خاطرنشان کرد: تمامی مراحل ساخت، نصب و راه اندازی واحد دوم 

نیروگاه مارون توسط متخصصان ایرانی انجام شده است.
بر اساس این گزارش، سد آب مخزنی مارون روی رودخانه مارون 
استان خوزستان  بهبهان در  فاصله ۱۹ کیلومتری شمال شرق  در 

احداث شده است.

کوتاه از انرژینفت در جهان

یک مقام مسئول با اشاره به افزایش ۶۷ درصدی 
از  جنوبی،  پارس  از  گازی  میعانات  صادرات 
افزایش ۲.۹ میلیارد دالری درآمد نفتی ایران با 

توسعه صادرات میعانات گازی خبر داد.
مهدی یوسفی درباره آخرین وضعیت صادرات 
تاکنون،  امسال  ابتدای  از  ایران  گازی  میعانات 
گفت: صادرات میعانات گازی در پنج ماه نخست 
امسال هفت میلیون و ۱۴۴ هزار و ۳۸۹ تن بوده 
که از محل صادرات این محصول در بازه زمانی 
یاد شده ۲ میلیارد و ۹۲۱ میلیون و ۶۰۳ هزار و 

۹۹۸ دالر در آمد عاید کشور شده است.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس با اشاره به افزایش ۶۷ درصدی صادرات 
کرد:  تصریح  جنوبی،  پارس  از  گازی  میعانات 
همچنین در این مدت مجموع صادرات کاالی 
غیر نفتی و میعانات گازی هفت میلیارد و ۴۰۰ 

میلیون دالر بوده است. این مقام مسئول، افزود:  
صادرات کاالها و محصوالت تولیدی منطقه در 
بازه زمانی یاد شده نسبت به مدت مشابه پارسال 

۳۶ درصد افزایش یافت.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس، ارزش صادرات کاالهای غیر نفتی در بازه 
زمانی یاد شده را چهار میلیارد و ۵۵۴ میلیون و 
۹۳۹ هزار و ۱۷۶ دالر عنوان کرد و یادآور شد: 
در پنج ماه نخست امسال هشت میلیون و ۲۱۵ 
هزار و ۵۳۲ تن کاالهای غیر نفتی متشکل از 
هوی اند، پلی اتیلن سبک و سنگین، دی اتیلن 
گالیکول، مونو و تری اتیلن گالیکول، کود اوره، 
به  متانول  و  سیمان  پارازایلین،  پروپان،  بوتان، 
این  که  شده  صادر  مختلف  کشور   ۲۹ مقصد 
منطقه  صادارتی  و  تولیدی  کاالهای  از  حجم 
نسبت به  مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد افزایش 

نشان می دهد.
یوسفی درباره مجموع صادرات همه محصوالت 
تولیدی منطقه در پنج ماه نخست امسال، بیان 
و  امسال ۱۵ میلیون  کرد: در پنج ماه نخست 
۳۵۹ هزار و ۹۲۱ تن به ارزش هفت میلیارد و 

۴۷۶ میلیون و ۵۴۳ هزار و ۱۷۴ دالر به خارج 
ارزش  و  وزن  حیث  از  که  شد  صادر  کشور  از 
صادرات این محصوالت در بازه زمانی یاد شده 
نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۵۵ و ۳۶ 

درصد رشد را نشان می دهد.

صادرات میعانات گازی 67 درصد قد کشید؛

ایران به جای نفت، صادرکننده گاز شد

پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
های  پتروشیمی  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
اراک، تبریز و اصفهان در نزدیکی واحدهای 
با  توانند  می  اند  شده  واقع  پاالیشگاهی 
ظرفیت  پاالیشگاهها،  از  خوراک  دریافت 

های تولید خود را توسعه دهند.
مرضیه شاهدایی در جمع خبرنگاران اظهار 
امروز  پتروشیمی  صنعت  توسعه  داشت: 
پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  اصلی  هدف 
خوراک  افزایش  برای  راستا  این  در  است؛ 
اصفهان،  مثل  کشور  داخل  واحدهای  برای 
مایع  خوراک  خوراکشان  که  اراک  و  تبریز 

است، تالش می کنیم.
در  اراک  و  اصفهان  پاالیشگاه  افزود:  وی 
است،  بنزین  تولید  اولویتشان  حاضر  حال 
پاالیشگاه  اندازی  راه  زمان  تا  اولویت  این 
فاز  است  قرار  که  فارس  خلیج  ستاره 
ادامه  شود،  افتتاح  آینده  سال  نخستش 

خواهد داشت.

پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
پاالیشگاههای  که  اولویتی  این  کرد:  تصریح 
کشور دارند تا همه محصوالتشان را تبدیل به 
بنزین کنند، پس از راه اندازی پاالیشگاه ستاره 
گازرسانی  با  و  شد  خواهد  تمام  فارس  خلیج 
هایی که صورت گرفته و اینکه مردم دیگر نفت 
سفید و LPG مصرف نمی کنند و پاالیشگاهها 
پاالیشگاههای  ندارند،  گازوئیل  مصرف  نیز 
کشور محصوالت مازادی خواهند داشت که ما 
برنامه ریزی کرده ایم تا این محصوالت را به 
واحدهای پتروشیمی انتقال دهیم و محصوالتی 
با ارزش افزوده بیشتر در صنعت پتروشیمی از 

تولیدات پاالیشگاهی به تولید برسانیم.
اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
اصفهان  و  تبریز  اراک،  های  پتروشیمی 
واقع  پاالیشگاهی  واحدهای  نزدیکی  در 
از  خوراک  دریافت  با  توانند  می  اند  شده 
را  خود  تولید  های  ظرفیت  پاالیشگاهها، 

دهند. توسعه 

شاهدایی:

محصوالت مازاد پاالیشگاهها به واحدهای پتروشیمی 
ارسال می شود

فعالیت شرکت نفتی »کوزومو اویل« ژاپن در 
صنعت پاالیش نفت ایران پس از وقفه ای چند 

ساله از سر گرفته شد.
پسا  دوره  به  ورود  با  گزارش،  این  اساس  بر 
سایر  از  بیش  ژاپنی  نفتی  های  برجام شرکت 
صنعت  در  آسیایی  و  اروپایی  شرکت های 
طوری که  به  بوده اند  فعال  ایران  نفت  پاالیش 
در طول ۹ ماه گذشته تاکنون چهار تفاهم نامه 
همکاری بین پاالیشگاه های ایران و شرکت های 

نفتی ژاپنی امضا شده است.

مذاکراتی  و  نامه  تفاهم  تاکنون  اساس  این  بر 
برای  و چیودا«  »ماروبنی  ژاپنی  دو شرکت  با 
اجرای طرح کاهش تولید نفت کوره پاالیشگاه 
شرکت  با  نامه  تفاهم  یک  بندرعباس،  نفت 
پترو  طرح  اجرای  برای  ژاپن  اویل«  »نیپون 
»جی  شرکت  با  مذاکراتی  و  تبریز  پاالیشگاه 
اجرای طرح کاهش  برای  ژاپن  جی سی پی« 
تولید نفت کوره در پاالیشگاه تهران انجام شده 

است.
با این وجود با کاهش تحریم ها، پای پنجمین 

شرکت نفتی ژاپن هم به صنعت پاالیش نفت 
اجرای  ماه های  نخستین  در  تا  شده  باز  ایران 
سرزمین  بادامی های  چشم  جمع  پسابرجام 
آفتاب تابان در صنعت پاالیشگاهی ایران کامل 

شود.
از این رو هفته جاری با سفر هیاتی مشتکل از 
اویل«  »کوزومو  کارشناسان شرکت  و  مدیران 
ژاپن به ایران، یک دوره آموزشی با موضوعات 
پاالیشگاه  در  نفت  پاالیش  صنعت  تخصصی 

نفت اصفهان برگزار شده است.

شرکت  این  بین  مذاکراتی  این  بر  عالوه 
توسعه  منظور  به  اصفهان  پاالیشگاه  و  ژاپنی 
همکاری های نفتی در دوران پسا برجام انجام 

گرفته است.
شرکت های ژاپنی درحالی یکی پس از دیگری 
نفت  پاالیش  صنعت  در  را  خود  فعالیت های 
ایران از سر می گیرند که از ابتدای سال ۲۰۱۶ 
هزار   ۲۵۷ روزانه  صادرات  با  تاکنون  میالدی 
خام  نفت  فروش  رکورد  ژاپن،  به  نفت  بشکه 
ایران به این کشور آسیایی شکسته شده است.

لرستان  رودبار  نیروگاه سد  نیرو گفت:  وزیر 
اوایل سال ۹۶ وارد مدار تولید برق می شود.

سد  آبگیری  مراسم  در  چیان  چیت  حمید 
 ۱۵۰ برقابی  سد  این  افزود:  لرستان  رودبار 
متر ارتفاع دارد و گنجایش آن بیش از ۲۰۰ 

میلیون مترمکعب است.
وی ادامه داد: این سد ظرفیت خوبی در طول 
سال برای تولید برق دارد و با تونل هایی که 
در زیر سد تعبیه شده نه تنها از ظرفیت ۱۵۰ 

متر سد استفاده می شود بلکه نیروگاه این سد 
در پایین دست با دو واحد ۲۲۵ مگاواتی تولید 

برق فعال خواهد شد.
وزیر نیرو گفت: کارهای ساختمانی و نیروگاهی 
سد انجام شده و انتظار می رود طی ماههای 
آینده تمام قسمت های سد تکمیل شده و قبل 
از تابستان سال ۹۶ هر دو نیروگاه وارد مدار شود 

و برق بیشتری را برای مردم تامین کند.
چیت چیان افزود: سال های گذشته سدهای 
مروک، ایوشان و حوضیان در لرستان به بهره 

برداری رسیده و در آینده نزدیک نیز شاهد بهره 
برداری از سد کمندان خواهیم بود.

عملیات آبگیری سد رودبار لرستان روز پنجشنبه 
با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو آغاز شد.

بدنه این سد از نوع خاکی با هسته رسی بوده و 
از معدود سدهایی از این نوع می باشد که در دره 

ای تنگ و باریک احداث شده است.
حجم بدنه سد حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار 
مترمکعب ، طول تاج ۱۸۵ متر، ارتفاع از پی 
۱۵۵ متر، عرض تاج ۱۵ متر و حجم مخزن آن 

۲۲۸ میلیون مترمکعب می باشد.

وزیر نیرو:

نیروگاه سد رودبار لرستان سال آینده وارد 
مدار می شود

فعالیت یک شرکت نفتی ژاپن در ایران از سرگرفته شد
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ضعف نظام بانکی
  بر سایر بخش های اقتصادی

مریم بهنام راد

به گفته دولتمردان و  پیش بینی های آنان 
برای سال جاری نشان می دهد که اقتصاد 

کشور رشد ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد .یکی از اصلی ترین 
متناسب  ظرفیت ها،  کردن  هموار  مرکزی  بانک  مسئولیت های 
اساس  این  بر  است؛  کشور  اقتصادی  فعالیت های  و  تحوالت  با 
و برای جلوگیری از هدر رفت منابع بانک ها باید سعی شود تا 
قرار  اولویت  در  دارند،  افزوده  ارزش  خلق  توان  که  بنگاههایی 
تسهیل کننده  را  ارز  نرخ  شدید  نوسانات  از  گیرند.جلوگیری 
با  دولت  اساس،  این  بر  و  است  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  تحقق 
جهت گیری صحیح و برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، 
از  طریق  این  از  و  کند  مدیریت  را  ارز  نرخ  خوبی  به  توانست 
شوک های مقطعی و غیرمنطقی به بازار ارز جلوگیری کرد.باید 
توجه داشت که  ظرفیت توسعه اقتصادی را با قابلیت پیش بینی 
پذیری باید مرتبط دانست؛ به این معنا که در صورتی که افق 
جرات  سرمایه گذاران  یابد،  کاهش  پیش بینی  قابل  دوره های 
فعالیت تجاری و اقتصادی را از دست خواهند داد. طرح اصالح 
شبکه  موجود  ظرفیت های  بازیابی  برای  حرکتی  بانکی  نظام 
با توجه به بانک محور بودن اقتصاد  بانکی کشور است ؛ چراکه 
تاثیر  نیز  اقتصادی  بخش های  سایر  بر  نظام  این  ضعف  کشور، 
تعیین کننده خط مشی  عنوان  به  مرکزی  بانک  داشت.  خواهد 
کلی نظام بانکی، اولویت اصلی نظام بانکی را در سال ۹۳ تامین 
سرمایه در گردش تعیین کرد و بدین ترتیب در همان سال رشد 
مثبت ۳ درصدی حاصل شد؛ اما در سال ۹۴ علیرغم افت شدید 
قیمت نفت، رکود کنترل شد.به گفته دولتمردان و  پیش بینی 
های آنان برای سال جاری نشان می دهد که اقتصاد کشور رشد 
۵ درصدی را تجربه خواهد کرد وهمین باعث می شود که این 
سوال به وجود بیاید ،که تا پایان سال جاری شاهد خروج کامل 

از رکود خواهیم بود ؟
 

 کشاورزی
گوشت وارداتی با دخالت دولت 5 هزار تومان

 گران شد
با تصویب هیئت وزیران هزینه واردات گوشت منجمد وارداتی 
به  منجر  امر  این  و  یافت  افزایش  درصد   ۲۶ به  درصد   ۱۵ از 
افزایش ۴ تا ۵ هزار تومانی قیمت این محصول در بازار مصرف 
شد.به گزارش تسنیم ،بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن  
و تجارت و  تصویب هیئت وزیران در جلسه ماه جاری، حقوق 
گوشت  وارداتی  مختلف  اشکال  جمله  از  کاال   ۳۱ گمرکی 
گوسفندی و گوساله، ریشه شرین بیان  و زیتون افزایش یافت.
متأثر  روز گذشته  در ۱۰  گوساله  قیمت گوشت  اساس   براین 
داشته  افزایش  کیلوگرم  هر  در  تومان  هزار   ۵ تا   ۴ امر  این  از 
به طوری که هر کیلوگرم گوشت گوساله مخلوط وارداتی از ۱۹ 

هزار تومان به حدود ۲۴ هزار تومان رسیده است..
 

 خودرو
افزایش قیمت  سه مدل خودروی داخلی

یافته  افزایش  بازار  در  داخلی  خودروی  سه  قیمت  هفته  این 
است. این هفته قیمت پراید SE۱۱۱ معادل ۲۰۰ هزار تومان، 
پراید۱۳۱ معادل ۲۰۰ هزار تومان و پژو ۴۰۵ معادل ۱۰۰ هزار 
تومان افزایش یافته است.قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار 
گذشته  هفته  در  محصوالت  این  نرخ  به  نسبت  خاصی  تغییر 

نداشته است.
  

حمل ونقل
کم توجهی دولت به توسعه ریلی

نماینده مجلس با بیان اینکه تخصیص اعتبار به بخش  زیرساختی 
همچون راه آهن مناسب نیست از افزایش میانگین زمان ساخت 
طرح ها انتقاد کرد و گفت: بسیاری از طرح های نیمه تمام ریلی 
هستند که بودجه در نظر گرفته برای آنها محدود است.محمدرضا 
ملکشاهی راد اظهار داشت:   دولت به منظور دستیابی به راه ها و 
ریل های ایمن، باید با وزارت راه و شهرسازی به تعامل بیشتری 
دست یابد.وی ادامه داد: رقم محدودی در توزیع اعتبارات سال 
و  است  یافته  اختصاص  راه  وزارت  عمرانی  پروژه های  ۹۵  برای 
این نشان از  کم توجهی دولت به حوزه راه سازی و خطوط راه آهن 
حال  در   : گفت  فارس  به  مجلس  عمران  کمیسیون  دارد.عضو 
حاضر در بخش حمل و نقل کشور به خصوص حوزه ریلی، شاهد 
وجود تعداد زیادی پروژه نیمه تمام هستیم که میزان بودجه در 

نظر گرفته برای آنها بسیار محدود است.
 

 سکه
اعیاد هم برای سکه مشتری نیاورد

بازه زمانی عید تا عید نیز موجب باال رفتن میزان تقاضای خرید 
سکه نشد و همچنان گرانی قیمت طال و سکه عاملی برای عدم 
رئیس   ، کشتی آرای  است.محمد  آن  خرید  برای  مردم  تمایل 
قیمت  نوسان  به  اشاره  با  جواهر   و  طال  فروشندگان  اتحادیه 
طی  کل  طوری  به  کرد:  اظهار  گذشته  هفته  طی  طال  جهانی 
هفته گذشته نوسان قیمت جهانی طال حدود  چهار دالر بود و 
این روند شیب  بودیم هرچند  نزولی مواجه  با روند  در مجموع 
زیادی نداشت.رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر با تاکید 
بر اینکه قیمت طال و سکه طی هفته گذشته از بیشترین میزان 
ثبات طی یک ماه اخیر برخوردار بود، بیان کرد: عالوه بر این به 
ترجیح  مردم  قیمت سکه  بودن  گران  به  توجه  با  می رسد  نظر 

می دهند کاالهای دیگری را جایگزین کنند.

معارفه سکان دارجدید بانک 
گردشگری

مراسم معارفه رسمی مدیرعامل جدید بانک 
گردشگری برگزارشد.

بانک گردشگری،  به گزارش روابط عمومی   
در نشست معارفه مدیرعامل جدید این بانک 
،»خسرو  برگزار شد  ماه  در ۲۳ شهریور  که 
خواجه حسنی«، به عنوان سکان دار جدید 
بانک  مدیره  هیات  عضو  و  عامل  مدیر  و 
در  حسنی  شد.خواجه  معرفی  گردشگری 
ریزی  برنامه  خود،  معارفه  از  پس  سخنان 
در  تعیین شده  اهداف  به  توجه  با  راهبردی 
تجارب  به  اتکا  با  و  بانک  استراتژیک  برنامه 
کشور،  بانکی  حوزه  نظران  صاحب  تمامی 
اجرای برنامه جانشین پروری و تربیت نیروی 
ایفای  منظور  به  شعب  ساماندهی  انسانی، 
بانکی  منابع  و مصرف  تجهیز  در  بهتر  نقش 
و تکیه بر آموزش به عنوان بستر پیشرفت را 
اولویت های کاری خود برشمرد و تالش  از 
در  دلسوزی  و  افزایی  هم  همگانی،  های 
ایفای وظایف را الزمه رشد و پیشرفت بانک 

گردشگری عنوان کرد.
 

 تقدیر بانک پاسارگاد از مدال آوران 
کشتی در المپیک

تنها حامی ورزش  به عنوان  پاسارگاد،  بانک 
در  کشتی  ملی  تیم  مدال آوران  از  کشتی، 
مسابقات المپیک ۲۰۱۶ ریو و مربیان و کادر 

فنی این تیم تقدیر به  عمل آورد. 
همچنین در این مراسم عضویت مقتدرانه ی 
در  آراء،  اکثریت  کسب  با  خادم،  رسول 
به  کشتی،  جهانی  اتحادیه  هیأت رییسه 
در  شد.  گفته   تبریک  کشورمان  عزیز  مردم 
و  ورزش  وزیر  گودرزی  دکتر  مراسم  این 
به  بانک پاسارگاد،  از  قدردانی  ضمن  جوانان 
گفت:  کشور  کشتی  ملی  تیم  حامی  عنوان 
حمایت های بانک پاسارگاد از تیم ملی کشتی 

کشور، تحسین برانگیز است.
سخنانی  طی  نیز  بانک پاسارگاد  مدیرعامل 
خطاب به قهرمانان تصریح کرد:همه ی عزت 
افتخاری که شما  این  از آن خداوند است و 

امروز نصیب ملت ایران کرده اید.
 

  برگزاری مراسم قرعه کشی بانک 
ملت در روز ۱۰ مهر ماه

قرض  های  حساب  کشی  قرعه  مراسم   
 ۱۰ روزشنبه  ملت  بانک  انداز  پس  الحسنه 

مهر ماه سال جاری برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در این 
قرعه  بر  نظارت  هیئت  اعضای  که  مراسم 
کشی بانک، شامل نمایندگان بانک مرکزی، 
بانک  ارشد  مدیران  و  کشور  کل  دادستانی 
برندگان  ملت در آن حضور خواهند داشت، 
قرعه  دوره  پنجمین  و  سی  شانس  خوش 
کشی حساب های قرض الحسنه بانک ملت 

مشخص خواهند شد.
 

مسکن
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شناسایی شد

محمد سعید ایزدی، وسعت بافت های میانی 
کرد  اعالم  هکتار  هزار  هشتاد  را  کشور  در 
هکتار سکونتگاه  هزار  کنون ۴۴  تا   : وافزود 

ههای غیررسمی شناسایی شده است.
اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
یکی از اولویت های طرح بازآفرینی در دولت 
ارتقای سطح کیفی  ایجاد اشتغال و  یازدهم 
زندگی  است، اظهار داشت: پهنه های مختلف 
اصلی  هسته  گونه  چهار  به  کشور  شهرهای 
بافت های  همان  یا  شهرها  دهنده  شکل 
همان  یا  غیررسمی  سکونتگاه های  تاریخی؛ 
محالت  یا  میانی  بافت های  حاشیه نشینی؛ 
هدف بازآفرینی شهری؛ هسته های روستایی 
تقسیم  اند  شده  بلعیده  شهرها  دل  در  که 

بندی شده اند.

 کارورفاه
سرمایه  ایرانیان خارج از کشور بیش 

از هزار میلیارد دالر است
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  مشاور 
از  بیش  را  خارج  مقیم  ایرانیان  سرمایه های 
یک هزار میلیارد دالر دانست و گفت: شرط 
خروج  و  اقتصادی  رونق  برای  کافی  و  الزم 
و  اجتماعی  فضای  در  ثبات  ایجاد  رکود،  از 

سیاسی کشور است.
کنونی  عملکرد  به  اشاره  با  کریمی  زهرا 
از  یکی  را  اقتصادی  رکود  ایران،  اقتصاد 
کرد:  اظهار  و  دانست  دغدغه ها  بزرگترین 
اگر اقتصاد طی دو فصل متوالی رشد منفی 

داشته باشد، با رکود مواجه هستیم.

یادداشت خبر

ساخت و ساز مال ها در تهران کمتر از ۱۰ سال 
مرکز  گزارش  اساس  بر  و  شده  آغاز  که  است 
احداث ۳۲۱  کار  در سال ۹۱  تنها  ایران  آمار 
مجموعه  در  تجاری  کاربری  با  ســاختمان 
شهری تهران به پایان رسیده و در سال ۹۲ به 
بهره برداری رسیده است و تعداد زیادی مجوز 
نیز در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ صادر 
شده  ظاهر  تهران  شهر  در  زیادی  مال های  و 
است که اکثر آنها در غرب تهران ساخته شده 
است. ساخت این برج های ساختمانی در غرب 
تهران موجب انتقادهایی از سوی کارشناسان و 
ساکنین شده است.تهرانی ها و ساکنان بعضی 
کالنشهرهای کشور مثل اصفهان و مشهد چند 
سالی است که مال ها را شناخته اند. مال به برج 
ساختمانی گفته می شود که در آن عالوه بر 
مغازه های فروش اجناس غیرخوراکی، مجموعه 
ای از فضاهای تفریحی، رفاهی و ورزشی نظیر 
شهربازی، سینما، رستوران، کافی شاپ و فست 
امکاناتی  همچنین  مال  دارد.  وجود  نیز  فود 
صرافی،  امالک،  آژانس  سوپرمارکت،  مانند 
خشکشویی، کارواش و سایر مراکز خدماتی که 
معموال در سطح شهر پراکنده هستند در خود 
جای می دهند. وجود پارکینگ های نامحدود 
در طبقات منفی از دیگر ویژگی های این برج 

های ساختمانی است.
افزایش  به  رو  به سرعت  آنها  تعداد  مال ها که 
بر  تاثیرشان  و  اقتصادی  نظر  از  فقط  نه  است 
سیمای شهر که از نظر اجتماعی هم بر سبک 
زندگی و عادات روزمره ساکنان شهرهای بزرگ 
تأثیر گذاشته است و البته روند این تاثیرگذاری 
این  از  بیشتری  تعداد  فعال شدن  با  آینده  در 
ساخت وساز  می شود.روند  هم  بیشتر  مال ها 
است.  افزایش  به  رو  به سرعت  تهران  در  مال 
شهرداری ها هم از این تجاری سازی های بزرگ 
که برای آنها بسیار هم پر درآمد است، حمایت 
می کنند و گاهی بدون توجه به ظرفیت های 

این  کنند؛  می  صادر  را  مجوزها  این  مناطق 
تهران  معتقدند  کارشناسان  که  است  درحالی 
برابر سه  این روزها چند  باال که  تراکم  این  با 
دهه پیش ساختمان و جمعیت دارد دیگر توان 
پذیرش این همه تجاری سازی را ندارد و با این 
رویکرد اگر پیش برود دیگر جایی برای زندگی 
شهرداری  برای  کالن  درآمد  این  نمی ماند. 
های  ساختمان  ضابطه  بی  صدور  شده  باعث 
زندگی  فضای  تا  کند  پیدا  شدت  تجاری 
شود  تر  تنگ  و  تر  تنگ  شهروندان  شهری 
شهری  زندگی  محیط  حراج  شاهد  درحقیقت 
پروانه  باشیم.صدور  شهرفروشی  نوعی  به  و 
در  عظیم  تجاری  مجموعه  ده ها  برای  ساخت 
تهران از این منظر مورد انتقاد قرار گرفته که 
بیشتر  تجاری  بارگذاری های  ظرفیت  پایتخت 
را ندارد و شهرداری  باید به جای تقویت مراکز 
توسعه فضاهای عمومی  فکر  به  تجاری جدید 
و  فرهنگی  کاربری های  تقویت  همچنین  و 
اجتماعی و آرام سازی شهر باشد، به  طوری که 
و  کنند  زندگی  شهر  این  در  بتوانند  مردم 

و درآمدزایی  اقتصاد  تهران شهری در خدمت 
نباشد؛ بلکه در خدمت زندگی باشد. این انتقاد 
درحالی مطرح می شود که بیشترین تعداد مال 
ها در غرب تهران ساخته و یا در حال ساخت 
ساخت  منطقه  این  ساکنین  گفته  به  است. 
مجتمع های بزرگی چون کوروش، تهران مال 
بار  و  آرامش  نظم،  خوردن  برهم  موجب  و... 
ترافیکی منطقه شده است.در این میان اعضای 
توسعه  نگران  نیز  تهران  شهر  اسالمی  شورای 
بی رویه این مراکز تجاری هستند که از جمله 
عبدالحسین مختاباد که می  گوید:  کسی مخالف 
توسعه مراکز تجاری نیست اما سوال این است 
فضاهای  توسعه  به  اندازه  چه  تا  تهران  که 
کدام  در  اقدامات  این  و  دارد  نیاز  تجاری 
شود.  انجام  باید  اولویت هایی  چه  با  و  مناطق 
تهران به اندازه کافی در معرض ساخت وساز و 
بهره برداری های اقتصادی و تجاری بوده، حرف 
کیفی سازی  سمت  به  باید  که  است  این  ما 
برویم و این کیفی سازی با توسعه مراکز تجاری 
مال ها  توسعه  نمی شود.البته  محقق  بیشتر 

شهرسازی،  بر  که  تاثیری  بر  عالوه  تهران  در 
نظر  از  دارند  تهران  ترافیک  و  سیمای شهری 
مورد  هم  ایرانی  زندگی  سبک  با  مغایرت 
محسن  که  طوری  به  است  گرفته  قرار  انتقاد 
شهر  اسالمی  شورای  عضو  دیگر  پیرهادی 
مال ها  توسعه  گوید:  می  رابطه  این  در  تهران 
در تهران فرهنگ زندگی مصرفی را جایگزین 
فرهنگ زندگی ایرانی می کند. در سبک زندگی 
ایرانی – اسالمی پرهیز از اسراف و قناعت دو 
اصل کلیدی است که این دو با فرهنگ و آن 
می آورند  با خودشان  مال ها  که  زندگی  سبک 
هیچ نسبتی ندارد و حتی با آن در تضاد است.
برخی  و  ترافیک  افزایش حجم  به دلیل  اخیرا 
مشکالت دیگر بسیاری از ساکنان غرب تهران 
معترض  تجاری  مراکز  این  ساخت  به  نسبت 
نگاه  با  تنها  شهرداری  معتقدند  و  هستند 
به  دست  ضابطه  بی  خود  درآمدهای  افزایش 
تهران  غرب  در  مراکز  این  برای  مجوز  صدور 
منطقه  شهروندان  راستا  همین  در  است.  زده 
۵ تهران نسبت به صدور مجوز ساخت مجتمع 
تجاری در محله جنت آباد مرکزی و در بافت 
مسکونی این محله معترض هستند و معتقدند 
مساحت  با  طبقه   ۱۷ مجتمع  این  ساخت 
تقریبی۲۰۰۰ متر و در ۱۷ طبقه در کوچه کم 
آینده  در  تواند  می  بوستان  متری   ۱۲ عرض 
ترافیک محله را بیش از پیش افزایش دهد و 
باشد.البته  داشته  همراه  به  بسیاری  مشکالت 
مجتمع  کنار  در  هایی  مجتمع  چنین  ساخت 
های ساخته شده و ساخت مجتمع تجاری – 
تفریحی تهران مال در منطقه ۲۲ و در زمینی 
به مساحت ۲۳٫۰۰۰ مترمربع در آینده نزدیک 
تبدیل سونامی ساخت مال ها در غرب  شاید 
تهران به یک تهدید را به ذهن متبادر کند. این 
ساخت و ساز بی ضابطه در غرب تهران که به 
گفته ساکنان این منطقه به شکلی جهادی در 

حال انجام است

هشدار نسبت به سونامی ساخت مال در کالنشهر ها

پایتخت دیگر ظرفیت تجاری سازی ندارد
احداث 321 ســاختمان با کاربری تجاری در تهران در یک سال

برخی  نحوه  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
خصوصی سازی ها در سال های گذشته انتقاد 

کرد و افزود: بسیاری از واحد ها برای رد دیون 
به بخش هایی واگذار شده است که توانایی انجام 

کار در این صنایع را نداشتند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بیست و دومین 
جلسه ستاد راهبردی مدیریت اقتصاد مقاومتی 
استان مرکزی گفت: روند اعطای تسهیالت به 

واحدهای کوچک و متوسط صنعتی در راستای 
راضی  استان  این  در  تولید  رونق  طرح  اجرای 

کننده نیست.
 نعمت زاده که با عنوان جانشین فرمانده ستاد 
اقتصاد مقاومتی در ۲ استان تهران ومرکزی در 
این نشست شرکت کرد با بیان این مطلب افزود: 

استان مرکزی یکی از قطب های اصلی صنعت  
کشور است و با این وجود تاکنون به تعداد کمی 
از واحد های کوچک و متوسط راکد و نیمه راکد 
این استان تسهیالت تعلق گرفته و این در حالی 
است که در بسیاری از استان ها آمار عملکرد به 

مراتب بهتر از این استان است.

۱۶هزار  شد  قرار  دولت  تصمیم  براساس 
صنایع  به  بانکی  تسهیالت  تومان  میلیارد 
کوچک و متوسط پرداخت شود که براساس 
واحد   ۳۰۵۱ تاکنون  دریافتی  آمار  آخرین 
دریافت  تومان  میلیارد  مبلغ ۲۳۸۰  تولیدی 

کردند.
از  حالی  در  را  کشور  اقتصاد  یازدهم  دولت 
دولت پیشین  تحویل گرفت که مدعی شد 
ویژه  به  و  اقتصادی  بخش  در  عمیقی  رکود 
تاکنون  که  حکمفرماست  کشور  صنعتی 
رکود  از  صنعت  بخش  خروج  برای  اقداماتی 
نیز انجام داده است.دولت روحانی در آخرین 
تصمیم خود برای حل بحران رکود حاکم بر 
پرداخت  کشور  اقتصادی  وضعیت  و  صنعت 
میلیارد  هزار   ۱۶ مبلغ  به  بانکی  تسهیالت 
در  را  متوسط  و  کوچک  صنایع  به  تومان 
دستور کار قرار داد که گفته می شد این مبلغ 
قرار است برای احیای برخی واحدهای نیمه 
تعطیل و راه اندازی واحدها و طرح های جدید 
رییس  که  گیرد.هرچند  قرار  استفاده  مورد 

از  انتقاد  با  این  از  پیش  مرکزی  بانک  کل 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  برنامه ریزی 
اعالم کرده بود که برخی واحدهای تولیدی 
اقتصاد  در  سودی  فرسوده  و  نیمه تعطیل 
وزارت  مسئوالن  اما  داشت،  نخواهند  کشور 
این  بازگردانی  بر  تجارت  و  معدن  صنعت، 
واحدهای تولیدی به چرخه کسب وکار ایران 

تاکید کرده اند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شناسایی 
شرایط  واجد  بنگاه های  وضعیت  بررسی  و 
ایجاد  به  اقدام  تسهیالت  این  دریافت  برای 
تولیدی  واحدهای  نام  ثبت  برای  سامانه ای 
که بانک مرکزی این اقدام را خالف توافقات 
کل  رییس  که  به طوری  دانست؛  شده  انجام 
قرار  بود که  باره گفته  این  بانک مرکزی در 
بوده با تشکیل کارگروه های استانی واحدهای 
به  و  شده  شناسایی  شرایط  واجد  تولیدی 
بانک ها معرفی شوند اما وزارت صنعت، معدن 
و تجارت خودسرانه اقدام به ایجاد این سامانه 

کرده است.

طی  داد:  خبر  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
حال  در  داریم  انبوه سازان  با  که  مذاکراتی 
»زمین  عنوان  تحت  مدلی  کردن  نهایی 
صفر« هستیم که فعال در بافت های فرسوده و 

ناکارآمد اجرا می شود.
در  گفت:  ایسنا  به  ایزدی  محمدسعید 
هستیم  جدید  مدل  یک  کردن  نهایی  حال 
ورود  برای  خوبی  امتیاز  می تواند  که 
باشد  دولت  با  مشارکت  برای  انبوه سازان 
صورت  بدین  است.  صفر  زمین  مدل  آن  و 
امالکی که در محدوده های  و  اراضی  ما  که 
در  قیمت صفر  با  را  داریم  اختیار  در  هدف 
دوره مشارکت ساخت در اختیار انبوه سازان 
قرار می دهیم و با آنها توافق می کنیم که با 
را  پایان دوره سهم خود  ثابت سود در  رقم 
بردارند و هرچه باقی ماند عایدی دولت شود 
تعریف  را  بعدی  پروژه های  آن  طریق  از  تا 
کنیم.وی افزود: درخواست ما از انبوه سازان 
این است که فعالیت و مشارکت بیشتری در 
نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد از خود 

بسته های  ارایه  وجود  با  زیرا  دهند؛  نشان 
از سوی دولت،  متنوع  و تسهیالت  تشویقی 
انبوه سازان  سوی  از  را  چندانی  عکس العمل 

نیستیم. شاهد 
اجرای طرح زمین صفر نیازمند همکاری 

شرکت عمران و بهسازی
ا  درباره  تهران  انبوه سازان  انجمن  رئیس 
اجرای  خصوص  در  شده  مطرح  ظهارات 
مدل زمین صفر در بافت های فرسوده، گفت: 
همکاری  نیازمند  طرح  این  شدن  عملیاتی 
است. بهسازی  و  عمران  شرکت  مشارکت  و 
طرح  براساس  گفت:  بهمهر  محتشم  حسن 
زمین صفر در بافت های فرسوده، یک قطعه 
آزاد  بلوک های  از  پایلوت  صورت  به  زمین 
بهسازی  و  عمران  شرکت  شده  تملیک  و 
سپس  و  می گیرد  قرار  انبوه ساز  اختیار  در 
مشارکتی  صورت  به  مسکونی  واحدهای 
و  عمران  شرکت  و  می شوند  ساخته 
انبوه ساز  از  زمین،  سهم  مقابل  در  بهسازی 

واحدمسکونی ساخته شده دریافت می کند.

پرداخت 238۰ میلیارد تومان تسهیالت 
به صنایع کوچک

نوسازی بافت های فرسوده با مدل 
»زمین صفر«

 کمتر از یک ماه تا پایان فصل برداشت 
عنوان  به  گندم  تضمینی  خرید  و 
باقی  کشاورزی  محصول  استراتژیک ترین 
مطالبات  درصد   ۵۰ از  بیش  که  مانده 
دولت  به  گندم  فروش  بابت  کشاورزان 
جهاد  وزیر  معاون  اما  است  مانده  باقی 
 - فردا  از  که  کرد  اعالم  کشاورزی 
مراحل  در  کشاورزان  مطالبات   - شنبه 
وزیر  پرداخت می شود. همچنین  مختلف 
آرد  و  گندم  صادرات  برای  کشاورزی 
مجوز داده است.علی قنبری ، مدیرعامل 
از  کرد:  اظهار  دولتی   بازرگانی  شرکت 
تضمینی  خرید  و  برداشت  فصل  ابتدای 
تن  هزار  و ۶۰۰  گندم حدود ۱۱میلیون 
از این محصول به ارزش ۱۴ هزار و ۵۰۰ 
خریداری  کشاورزان  از  تومان  میلیارد 
شده که تاکنون۷۳۰۰ میلیارد تومان آن 

 ۷۲۰۰ حدود  گندم کاران  و  شده  پرداخت 
هستند.وی  طلبکار  دولت  از  تومان  میلیارد 
افزود: براساس هماهنگی های صورت گرفته 
و تأمین اعتبارات برای پرداخت بهای گندم 

امروز)شنبه(  از  کشاورزان  شده  خریداری 
۱۲۰۰میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران 
از  )فردا(  یکشنبه  و  می شود  پرداخت 
گندم  موازی  سلف  اوراق  فروش  طریق 
مطالبات  از  نیز  دیگر  تومان  میلیارد   ۱۴۰۰

شد.قنبری  خواهد  پرداخت  کشاورزان 
صورت  هماهنگی های  براساس  کرد:  تأکید 
گرفته و با توجه به اصالح تبصره ۳۶ قانون 
یعنی  مهرماه  اواسط  تا   ۱۳۹۵ سال  بودجه 
پیش از اتمام فصل برداشت گندم مطالبات 

کشاورزان پرداخت می شود.

ایتالیا و ترکیه مشتریان گندم ایرانی
دولتی  بازرگانی  شرکت  مدیرعامل 
این  برنامه های  خصوص  در  همچنین 
مازاد  گندم  صادرات  برای  وزارتخانه 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  شده  تولید 
معمولی  و  دروم  گندم  انواع  مازاد  تولید 
برنامه ریزی های مناسبی برای صادرات آن 
صورت گرفت چرا که هم اکنون بیش از 
کشاورزان  از  دروم  گندم  تن  هزار   ۸۰۰
بهترین  با  رقابت  قابل  که  شد  خریداری 
نمونه های مشابه خود در دنیاست.قنبری 
جهاد  وزیر  اساس  این  بر  کرد:  اضافه 
کشاورزی مجوز داد تا بتوانیم گندم دروم 
به  را  از گندم معمولی  تولید شده  آرد  و 
کشورهای مختلف صادر کنیم که در این 
برای  ایتالیا و ترکیه  میان کشورهایی مانند 
و  دارند  نیاز  ایران  گندم  به  ماکارونی  تولید 
کشورهایی  چنین  به  می تواند  محصول  این 

صادر شود.

شرکت های دولتی را به ناتوان ها 
واگذار کردند

مجوز صادرات گندم و آرد صادر شد
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 ۲۶ )جمعه،  بامداد  شجریان  محمدرضا 
شهریورماه( وارد ایران شد.

وزارت  هنری  امور  معاونت  مرادخانی  علی 
تایید  را  این خبر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

کرده است.
آواز  پیشکسوت  استاد  شجریان  محمدرضا 
بیماری  درمان  دوران  که  بود  مدتی  ایران 
کشور  به  حاال  و  می گذراند  آمریکا  در  را 

بازگشته است.
اینستاگرام  نیز در صفحه  همایون شجریان 
پدرش  بازگشت  از  عکسی  انتشار  با  خود 
سالم.  گرامی  دوستان  نوشت:  و  داد  خبر 
خدا  بازگشتند.  ایران  به  پدر  امروز  بامداد 
از ماه های  بهتر  ایشان خیلی  رو شکر حال 
پزشکان  اساس  همین  بر  است.  گذشته 
ادامه  برای  توانستند  و  دادند  پرواز  اجازه 
این دوره به خانه بازگردند تا مراحل بعدی 
درمانشان فرابرسد. ممنون از لطف و محبت 
روزگار  این  در  که  عزیزان  شما  بی پایان 
قوت قلب بوده اید و هستید. ممنون از همه 
دوستانی که لحظه به لحظه پیگیری کردند 
سپاسگزار  خریدند.  جان  به  را  زحمات  و 
پدر  رسیدن  تا  که  محترمی  مسئوالن  از 
هیچ  از  سفر  مشکالت  رفع  برای  ایران  به 

را  ایشان  آسایش  و  نکردند  دریغ  کمکی 
فراهم کردند.

همزمان  شجریان  محمدرضا  بیماری  خبر 
هنرمند  این  سوی  از   ،۱۳٩۵ سال  آغاز  با 

مطرح شد که واکنش های زیادی را از سوی 
مردم و چهره های مختلف در پی داشت.

در  شجریان  همایون  امسال  تیرماه  در 
پدرش  که  نوشت  خود  اینستاگرام  صفحه 
آمریکا،  کشور  در  اقامت  ماه  پنج   از  پس 
کرده  سپری  را  خود  درمانی  اول  مرحله 

است.
که  بود  آورده  همچنین  متن  این  در  او 
دچار  حاضر  حال  در  شجریان  محمدرضا 
به  که  است  نقاهت  دوران  ضعف  وضعیت 
درمان  از  روش  این  برای  پزشکان  گفته 
این دوره،  از گذراندن  طبیعی است و پس 

او برای مرحله دوم درمان آماده می شود.
بخش  نور  حمیدرضا  نیز  شهریورماه  در 
روند  ادامه  از  موسیقی  خانه  مدیرعامل 
بود:  این هنرمند خبر داده و گفته  درمانی 
به گفته تیم پزشکان معالج استاد در آمریکا 
پایان  به  او  شیمی درمانی  نخست  مرحله 
نقاهت،  دوران  گذراندن  از  پس  و  رسیده 

مراحل درمانی اش ادامه پیدا می کند.
مراحل  امیدواریم  بود:  کرده  اظهار  وی 
ایران  موسیقی  برجسته  استاد  این  درمانی 
نزدیک  آینده  در  و  شود  انجام  موفقیت  با 

شاهد حضور او در کشور باشیم.

محمدرضا شجریان به ایران بازگشت

طنین آوای همبستگی اقوام ایرانی در پایتخت

توجه  هدف  با  همبستگی«  »آوای  موسیقی  جشنواره 
با  شهروندان  آشنایی  و  بومی  حماسِی  موسیقی های  به 
منطقه  چهار  در  ایران،  نواحی  سایر  فولکلور  موسیقی 

تهران به مدت چهار روز برگزار می شود.
به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
و   ۱۱ منطقه  هنری  فرهنگی  مدیر  خادم،  بهنام  تهران، 
دبیر جشنواره »آوای همبستگی«، محتوای این برنامه را 
چنین شرح داد: نواحی مختلفی از ایران اسالمی عزیز از 
دیرباز حماسه هایی تاریخی برای حفظ استقالل و حرمت 

ایران خلق کرده اند. 
هنری  آثار  به  شدن  تبدیل  با  حماسه ها  این  افزود:  وی 
جان  و  ذهن  در  کنون  تا  که  است  موسیقی  همچون 
خان  کوچک  میرزا  جنبش های  شده اند.  ماندگار  مردم 
جنگلی، ستارخان و باقرخان و رئیسعلی دلواری از جمله 
این تالش ها برای حفظ امنیت، آزادی و استقالل کشور 
بوده اند که با سروده های موسیقایی در بین مردم جاودان 

شده اند. 
دو  با  همزمان  شهریور   ۲۸ تا   ۲۵ از  جشنواره،  این 
چهار   ۱۸ ساعت  از  روز  هر  غدیر  و  قربان  فرخنده  عید 
به  »کادوسیان«  و  »می شو«  »سرو«،  »مهرآیین«،  گروه 
ترتیب از چهار استان همدان، خراسان )شرق خراسان(، 

آذربایجان و گیالن برگزار می شود. 

جدیدترین تیزر »ناسور« با صدای رضا 
صادقی؛تماشا کنید

جدیدترین تیزر انیمیشن »ناسور« با بهره بردن از قطعه 
ای با صدای رضا صادقی رونمایی شد.

به گزارش مدیر رسانه ای فیلم، یکی از تیزرهای طراحی 
کیانوش  کارگردانی  به  »ناسور«  انیمیشن  برای  شده 
محمدحسین  و  دالوند  داریوش  تهیه کنندگی  و  دالوند 
ماه   »قرص  قطعه  از  تیزر  این  شد.در  رونمایی  قاسمی 
خونی« با صدای رضا صادقی استفاده شده که در وصف 
حضرت عباس است و از همین رو تیزر هم بخش هایی 
را که در ارتباط با رشادت   ها، جنگ ها و شهادت حضرت 
اباالفضل است، شامل می شود. صادقی این قطعه را سال 

٩۲ و به مناسبت ایام محرم منتشر کرده بود.
از  یکی  جعفی  حر  بن  عبیداهلل  زندگی  روایت  »ناسور« 
به  تا  امام حسین )ع( دعوت کرده  از  کوفیانی است که 
کوفه  به  امام  سپاه  می شنود  که  زمانی  و  بیایند  کوفه 
نزدیک شده است، از این شهر خارج می شود تا با ایشان 
با  ناگهانی  به صورت کامال  از بد حادثه  اما  روبرو نشود، 
ایشان روبرو شده و مجبور می شود تا دست رد به سینه 
امام بزند. از سوی دیگر نیز واقعه کربال بخش اعظمی از 

داستان »ناسور« را در بر می گیرد.
از  که  است  جراحتی  راوی  »ناسور«  دیگر  عبارت  به 
شهادت مظلومانه امام حسین )ع( و یارانش در دل همه 

آزادی خواهان جهان ایجاد شده است.

»پل خواب« پاییز اکران می شود 

نگارش  فیلم سینمایی »پل خواب« در حال  کارگردان 
فیلمنامه ای جدید است که هنوز نام قطعی آن مشخص 

نشده است.
اکتای براهنی کارگردان فیلم سینمایی »پل خواب« در 
گفتگو با  مهر گفت: پیش از این اعالم شده بود که این 
اثر سینمایی پاییز در سینماهای کشور اکران می شود، 
پاییز  ماه های  از  ماه  کدام  که  نیست  هنوز مشخص  اما 

فیلم ما روی پرده می رود.
وی با اشاره به اینکه این فیلم در بخش »نگاه نو« سی 
و چهارمین جشنواره فیلم فجر نمایش داده شده است، 
تغییری  هیچ  بدون  عمومی  اکران  نسخه  کرد:  تاکید 

آماده نمایش شده است.
جدیدترین  به  اشاره  با  پایان  در  سینما  کارگردان  این 
حال  در  است  مدتی  کرد:  بیان  خود  سینمایی  پروژه 
برای  این  از  پیش  هستم،  سینمایی  اثر  یک  نگارش 
به  توجه  با  که  بودم  کرده  انتخاب  نامی  فیلمنامه  این 
تغییر  احتمال  است  گرفته  صورت  که  هایی  بازنویسی 

این نام وجود دارد.
»پل خواب« اولین ساخته سینمایی این کارگردان جوان 
برداشتی آزاد از »جنایات و مکافات« داستایفسکی است 
آناهیتا  و اکبر زنجانپور، ساعد سهیلی، هومن سیدی و 

افشار بازیگران آن هستند.

۸ فیلم در فهرست اولیه هیات معرفی فیلم ایرانی
 به اسکار

هیات معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی، 
فهرستی کوتاه شامل هشت فیلم مورد بررسی در مراحل نهایی را 
اعالم کرد. به گزارش پیام زمان از پایگاه اطالع رسانی بنیاد سینمایی 
فارابی، هیات معرفی فیلم ایرانی در سال جاری طبق سنوات گذشته، 
با میزبانی بنیاد و تعامل مستقیم با خانه سینما و سازمان سینمایی و 

امور سمعی و بصری، سازماندهی شده است.
نیا  بزرگ  محمد  آقایان  و  )کارگردان(  درخشنده  پوران  خانم 
سعید  فجر(،  فیلم  جشنواره  )دبیر  حیدری  محمد  )کارگردان(، 
عقیقی )فیلمنامه نویس و منتقد سینمایی(، امیر حسین علم الهدی 
مکری  تجربه(، شهرام  و  هنر  )دبیرشورای سیاستگذاری سینمای 
)کارگردان(، تورج منصوری )مدیر فیلمبرداری(، اکبر نبوی )تهیه 
کننده و منتقد سینمایی( و امیر اسفندیاری )معاون بین الملل بنیاد 

سینمایی فارابی( در سال جاری در این کمیته عضویت دارند.
علیرضا تابش مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی و منوچهر شاهسواری 
ضمن  هیات  این  جلسه  نخستین  در  سینما  خانه  مدیرعامل 

خوشامدگویی از ادامه این تعامل مطلوب ابراز رضایت نمودند. 
مدیر عامل بنیاد فارابی با تشریح روند معمول گفت: هماهنگی های 
اولیه با فرهنگستان جهت برخورداری از فرصت کافی برای تشکیل 
کمیته ای که اعضاء آن در تولید و بهره برداری از فیلم های اکران 
شده طی یک سال گذشته ذینفع به حساب نیایند و مکاتباتی با 
از  سازمان سینمایی کشور و خانه سینما صورت پذیرفت و پس 
دریافت اسامی فیلمهای حائز شرایط و اعضای معرفی شده جهت 
عضویت و حضور در این هیات نسبت به دعوت از اعضاء اقدام به عمل 

آمد و در نهایت این نشست برگزار شد.
تابش با اشاره به برگزاری موفق جلسات این هیات در بیش از دو دهه 
به میزبانی بنیاد افزود: با توجه به حساسیت های موجود در پیگیری 
این روند، بنیاد بار دیگر تمام تالش خود را خواهد کرد که بررسی ها 
در نهایت دقت و سالمت به انجام رسد و از نماینده ای که از سوی 

سینمای ایران معرفی می گردد، به نحوی مطلوب حمایت شود.
مدیر عامل خانه سینما نیز ضمن اشاره به نتایج درخشان حضور 
سینمای ایران در این رویداد بزرگ جهانی، بر ضرورت دفاع از انتخاب 
این هیات برای حصول به مقاصد بزرگ ملی تاکید کرد و بررسی همه 
جانبه روند انتخاب و مقررات حاکم بر آن را برای تمهید راهکاری که 
بتواند فرصتی بیشتر در اختیار هیات مسئول قرار دهد، خواستار شد. 
در ادامه اعضاء هیات با بازخوانی مقررات وارد بررسی های تخصصی 
شدند. مقررات فرهنگستان که در سال جاری در شکل بیان مفاد – 
به ویژه در زمینه نحوه انتخاب فهرست کوتاه و نامزدها – تغییراتی 
قابل توجه داشته است، احراز شرایط ذیل را برای فیلم های حاضر در 

رقابت اسکار بهترین فیلم خارجی زبان ضروری دانسته است:
•  تولید در خارج از ایاالت متحده با دیالوگ هایی اساسا به زبانی 

غیر انگلیسی.
•  نخستین اکران عمومی در کشور مبداء در فاصله زمانی یک سال 
گذشته )٩ مهر ۱۳٩۴ تا ٩ مهر ۱۳٩۵( به مدت یک هفته متوالی به 
قصد منفعت مالی تهیه کننده و صاحب سالن سینما )بنا به مدارکی 
که می بایست به فرهنگستان تحویل شود، این نمایش متوالی می 

بایست در حداقل یک سالن سینمای ثابت اتفاق افتاده باشد(
•  برخورداری از شرایط اکران و تبلیغ بر مبنای عرف پذیرفته در 

صنعت سینما.
•  عدم پخش عمومی پیش از آغاز اکران سینمایی به هر صورتی )به 

جز نمایش های غیر انتفاعی فرهنگی.(
•  ارائه گواهی کشور معرفی کننده مبنی بر حضور اتباع و یا مقیمان 

کشور معرفی کننده در مقام عوامل خالق تولید و مولف فیلم.
•  عدم ضرورت نمایش عمومی فیلم معرفی شده در ایاالت متحده.

بر اساس رای اعضاء کمیته در مقام سخنگو  امیر اسفندیاری که 
برگزیده شده است، گفت: هیات انتخاب پس از بازخوانی مقررات، با 
بررسی اولویت های فرهنگی و حرفه ای و همچنین عواملی که می 
تواند در معرفی نماینده شایسته به فرهنگستان نقشی شایان توجه 
را ایفاء کند، به مرور و بررسی ابتدایی ۸۲ عنوان فهرست دریافتی 
از سوی اداره کل سینمای حرفه ای – معاونت ارزشیابی و نظارت 
پرداخت.وی افزود: این فهرست، کلیه عناوینی که در فاصله زمانی 
مورد نظر اکران شده اند و حتی فیلم هایی که در نوبت اکران قرار 
دارند را شامل می شود.  اسفندیاری ادامه داد: اعضاء هیات با ابراز 
رضایت از کثرت عناوینی که قابلیت مباحثه جدی دارند و در مجامع 
ملی و بین المللی، ظرفیت هایی غیر قابل انکار را بروز داده اند، در 
این مرحله، بررسی های تکمیلی جهت معرفی نماینده ای شایسته 

را با تعیین ۸ فیلم در فهرست کوتاه اولیه در دستور کار قرار داند.
عناوین مورد بررسی در این فهرست به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: 
)مانی  وارد می شود«  »اژدها  روستایی(،  )سعید  روز«  و یک  »ابد 
حقیقی(، »ایستاده در غبار« )محمد حسین مهدویان(، »چهارشنبه 
۱٩ اردیبهشت« )وحید جلیلوند(، »دختر« )سیدرضا میرکریمی(، 
»فروشنده« )اصغر فرهادی(، »النتوری« )رضا درمیشیان( و »ناهید« 

)آیدا پناهنده( 
شایان ذکر است بنیاد سینمایی فارابی و سخنگوی این هیات اخبار 
و  علوم  فرهنگستان  به  ایرانی  فیلم  معرفی  خصوص  در  تکمیلی 

هنرهای سینمایی را متعاقبا اعالم خواهند نمود.

خبر

بر دوخته ام دیده چو باز از همه عالم 
 تا دیده ی من بر رخ زیبای تو باز است

در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید 
 از قبله ابروی تو در عین نماز است

امروز با حافظ

فیلم بی خود و بی جهت
زمان  یادها و خاطره ها در 
امروز یادی می کند از فیلم 
جهتبی خود  بی  و  خود  بی 
به  فیلمی  بی جهت  و 
و  نویسندگی  کارگردانی، 
عبدالرضا  تهیه کنندگی 
کاهانی ساخته سال ۱۳٩۰ 

است.
این فیلم در ۸ آذر ۱۳٩۱ اکران شد.

خالصه فیلم:این فیلم داستان مشکل دو زوج است که باید وسایل 
خانه خود را جا به جا کنند تا آماده مراسم عروسی یکی از این 

دو زوج شوند.
محسن)رضا عطاران(: مامانش چیکارست؟ / فرهاد)احمد مهرانفر(: 
اِ.. چه خوب…  الحسنه کار میکنه… / محسن:  تو دفتر قرض 
پس میتونیم اختالس کنیم… / فرهاد: نه بابا آدمای خوبین… 

/ … / محسن: اونا خوبن… ما که بدیم… اختالس می کنیم!

یادها و خاطره ها در زمان

امکانپذیر است که یک میلیون حقیقت را در 
مغز انباشت ولی هنوز بیسواد بود.

آلک بورن

سخن حکیمانه

لک لک ها بار دیگر بر بام خانه ها 
نشستند

اثر  بام«  بر  »لک لک ها 
با  دویونگ  میندرت 
ترجمه باهره انور از سوی 
فکری  پرورش  کانون 
به  نوجوانان  و  کودکان 

چاپ رسید.
اداره کل  به گزارش 
امور  و  روابط عمومی 
 بین الملل کانون، اثر لک لک ها بر بام برنده جایزه 
مدال نیوبری سال ۱٩۵۵ با قیمت ۸هزار تومان 

در اختیار نوجوانان قرار گرفت.
از حمایت  و پرکشش  اثر داستانی جذاب  این 
اهالی یک روستا برای همزیستی با لک لک هاست 
و مضمونی محیط زیستی دارد. نویسنده  این اثر 
از مولفان مطرح حوزه  نوجوان است که موفق به 

دریافت جوایز متعددی شده است.
لک لک ها بر بام که با نام اصلی چرخ روی پشت 
بام موفق به دریافت جوایز نیوبری و جایزه ادبیات 
نسل جوان آلمان شده است نخستین بار در سال 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  توسط   ۱۳۵۳
و نوجوانان به انتشار رسیده. ترجمه  این اثر بر 
عهده  باهره انور بوده است. در بخشی از این کتاب 
می خوانیم: دیرک تمام حرف هایش را دوباره از 
سر گرفت. تمام نقشه هایشان را توضیح داد. برای 
جانوس از لک لک ها و زندگی آنها در آفریقا، میان 
شیرها و کرگدن ها و اسب های آبی گفت. دیرک 
کلمات را حسابی کج و کوله بیان می کرد. بعد 
دیگر حرف هایش ته کشید. چیز دیگری برای 
گفتن نداشت. این بود که با ناامیدی اضافه کرد: 
»فقط یک خرده فکر کن. در آفریقا لک لک ها 
بین حیوانات درنده زندگی می کنند ولی اینجا 

آنها درست وسط مردم زندگی می کنند.«
بوده  کلهر  مژگان  عهده   بر  اثر  این  ویراستاری 
است. عالقه مندان می توانند این کتاب را از تمام 
کتاب فروشی های کانون در  سراسر کشور تهیه 

کنند.

در بازار کتاب

فیلم سینمایی »دریا و ماهی پرنده« جایزه 
بهترین فیلم جشنواره موندنس آمریکا را از 
آن خود کرد.  فیلم سینمایی »دریا و ماهی 
و  غفارزاده  مهرداد  کارگردانی  به  پرنده« 
تهیه کنندگی امیر پورکیان که پیش از این 
برنده جایزه منتقدان مسکو، بهترین فیلم 
جشنواره همدان و بهترین بازیگر جشنواره 
اسپانیا شده بود این بار مهمترین جایزه 

»موندنس« را از آن خود کرد.
این فستیوال به جشنواره کن آمریکا 
معروف است و نماینده ایران در بخش 
مسابقه توانست نظر مثبت همه داوران 

را کسب کند.
»دریا و ماهی پرنده« در جشنواره های 
زلین،  شارجه،  هند،  بوسان،  مسکو، 
سینه کوئست امریکا، ویکتوریای کانادا، 
اسپانیا، هنگ کنگ و لندن نیز شرکت 

داشته است.
انجام  با  است  قرار  پرنده«  ماهی  و  »دریا 
اصالحیه های مورد نظر وزارت ارشاد در 
داخل کشور نیز به زودی اکران شود. نیوشا 
امیرحسین  ارشادی،  همایون  ضیغمی، 
رستمی، نادر فالح و... بازیگران اصلی این 

فیلم سینمایی هستند.

»دریا و ماهی پرنده« فیلم برتر »موندنس« شد

با  که  آمریکایی  مستندساز  اومیش  عبداهلل 
مسابقه  بخش  در  ما«  پیرامون  »جنگ  فیلم 
بین الملل جشنواره فیلم مقاومت حضور دارد، 
 ٩ تا   ۲ روزهای  طی  جشنواره  با  همزمان 

مهرماه به ایران سفر می کند.
برنده  اومیش  عبداهلل   ، زمان  پیام  گزارش  به 
فیلم  جشنواره  مستند  فیلم  بهترین  جایزه 
»ساحل نیوپورت« و جایزه بهترین فیلم بلند 
حقوق  »فعاالن  فیلم  المللی  بین  جشنواره 
»جنگ  فیلم  مورد  در  خود  وی  است.  بشر« 
پیرامون ما« می گوید: »برخالف مستند اشغال 
۱۰۱ که تماما مبتنی بر اعداد و ارقام و اخبار و 
آمار بود. این فیلم نمایشگر بعد انسانی جنگی 
است که وقتی او دست به ساختنش زد تقریبا 
را  آن  محتوای  بودن  تکراری  جهت  به  همه 
ژورنالیست  بودند در حالی که  فراموش کرده 

ها خود همه چیز را به چشم دیده بودند.«
ناامنی  از  غربیان  روایت  داند  به خوبی می  او 
واقعیت  از  چقدر  شام  و  آسیا  غرب  های 
زندگی مردم این منطقه دور است و به همین 
بودن  غربی  بر  ها  مصاحبه  در  بارها  دلیل 
از  کند.  می  تاکید  ژورنالیست  شخصیت  دو 
مستند  دلیل  همین  به  شاید  دیگر  سوی 
خوبی  آموزشی  فیلم  ما«  پیرامون  »جنگ 
نگاری  روزنامه  داوطلبان  و  دانشجویان  برای 
باشد که پس از تماشای وقایعی که به روایت 
شخصیت های فیلم در اطراف دو روزنامه نگار 
بر مردم فلسطین می گذرد، از خود بپرسند آیا 

این شغل را واقعا دوست دارند یا نه.
اومیش همچنین می گوید: »کسی برای مردم 
بیچاره ای که ربطی به سیاست های دولت ها 
ندارند نگران نیست و بر سر جنازه آن ها که 
بی خبر کشته می شوند مرثیه ای نمی سراید. 
زنده  فیلم  این  در ساخت  من  اهداف  از  یکی 
جنگ  این  دفاع  بی  کشتگان  خاطره  کردن 
اصلی  هزینه  اتفاقا  نفعی  هیچ  بی  که  است 

جنگ را می پردازند.«
وی اصرار دارد به همین دلیل ملیت لیبیایی او 
و فلسطینی بودن یا نبودن کشته های جنگ 
اهمیتی ندارد و مستندهای او در واقع شیونی 

ها  خشونت  این  جریان  در  انسانیت  مرگ  بر 
است.

»شاهد  نام  با  مستندی  این  از  پیش  اومیش 
مایکل  بنام  جنگی  عکاس  یک  درباره  لیبی« 
و   HBO برای  را  لیبی  در  براون  کریستوفر 
با همکاری فیلمساز نامزد جایزه اسکار مایکل 

مان به عنوان تهیه کننده اجرایی، ساخت.
در سال ۲۰۱۱ اومیش جایزه معتبر انگلیسی 
آتش«  در  »لیبی  فیلم  برای  را  پک«  »روری 
به  الجزیره  کانال  در  که  لیبی  انقالب  درباره 
اولین  کرد.  خود  آن  از  شد،  گذارده  نمایش 
»اشغالگری  عنوان  با  اومیش  مستند  فیلم 

اشغالگر  رژیم  مناقشات  تاریخ  که   »۱۰۱
قدس و فلسطین را به معرض نمایش قرار می 
برنده ٩ جایزه و همچنین نخل طالیی  دهد، 

جشنواره فیلم بورلی هیلز است.
پیرامون  »جنگ  عنوان  با  وی  جدید  مستند 
)صدمین  الدین  محی  ایمن  همکاری  با  ما« 
در  تایمز  مجله  انتخاب  به  جهان  بانفوذ  فرد 
نگار  روزنامه  دو  داستان  که   )۲۰۱۱ سال 
غربی تنها که »عملیات سرب گداخته« رژیم 
می  پوشش  غزه  داخل  از  را   صهیونیستی 
دهند، نقل می کند. این فیلم در سال ۲۰۱۲ 
المللی  بین  جایزه  و  مستند  بهترین  جایزه 
فیلم »حقوق بشر« را برای بهترین فیلم بلند، 

دریافت کرد.
آژانس  یک  از  را  اش  سینمایی  حرفه  اومیش 
به  او  که  جایی  دوستانه،  انسان  های  کمک 
جنگ،  از  انگیز  غم  اثرات  از  تصویربرداری 
اتیوپی،  کوزوو،  در  طبیعی  بالیای  و  قحطی 
وی  کرد.  آغاز  پرداخت،  ترکیه  و  چچن 
همچنین در پروژه های چشمگیر دیگری چون 
در  »اسالم  مستند  روان«،  »سلول  نمایش 
امریکا: ایمان در آتش« و فیلم جان سینگلتون 

با عنوان »پسر بچه« فعالیت کرده است.
فیلم  بین المللی  جشنواره  چهاردهمین 
فرهنگی  گفتمان  »تجلی  شعار  با  مقاومت 
انقالب اسالمی« به همت بنیاد فرهنگی روایت 
و انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس از ۲ تا 
٩ مهرماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

مستندساز آمریکایی و همکار مایکل مان به ایران می آید

مهران غفوریان به »شیدایی« می رود
با  سیما  دو  شبکه  »شیدایی«  شب  پنجمین 
حضور مهران غفوریان و مجتبی کبیری، روی 

آنتن شبکه دو می رود.
»شیدایی«،  برنامه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پنجمین شب شیدایی در دهه والیت از شبکه 
دو سیما، با حضور هنرمندان برجسته کشورمان 

به روی آنتن می رود.
و  بازیگر  غفوریان  مهران  نخست،  بخش  در 
حضور  تلویزیون  طنز  مجموعه های  کارگردان 
با مجموعه طنز  را  بازیگری  او  خواهد داشت؛ 
جنگ ۳٩، ساخته داریوش کاردان شروع کرد 
ولی خودش هم خیلی زود به جرگه کارگردانان 

تلویزیونی پیوست.
تجربه  اولین   ۱۳۷۶ سال  در  »گل ها«  برنامه 
کارگردانی غفوریان بود و سپس تجربه »حرف 
تو حرف« را داشت؛ همکاری او با مهران مدیری 
از سال ۱۳۷۷ شروع شد و بعد از آن بود که 
مجموعه پرطرفدار »این چند نفر« به تجربه های 

کارگردانی غفوریان افزوده شد.
زیر آسمان شهر هم جزو مجموعه های خوش 
ساختی بود که غفوریان کارگردانی هر سه سری 
آن را بر عهده داشت؛ او همچنین در جریان 
مرحله  به  توانست  برتر،  خنداننده  مسابقات 
فینال راه پیدا کند و همراه با امیرمهدی ژوله 

جایگاه اول را از آن خود کند.

خبر


