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جرائم و آسیب های 
اجتماعی  دو روی 

یک سکه اند

کمبود ۱،۵ میلیون مسکن  در کشور
سـازان  انبـوه  کارفرمایـی  صنفـی  انجمـن  رئیـس 
مسـکن و سـاختمان تهـران بـا تاکیـد بـر اینکـه در 
ایـن شـهر کمبـود مسـکن نداریـم و ایـن مطلـب را 
آمـار واحدهـای خالی از سـکنه تائید می کنـد، گفت: 
در هیـچ مقطعـی سـاخت و سـاز در کشـور معـادل 
تقاضـا نبـوده و در حـال حاضـر ۱.۵ میلیـون کمبـود 

مسـکن در کشـور داریـم.
حسـن محتشـم در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا با 
توجـه بـه گفتـه مسـئوالن دولتـی کـه در دوره پیش 
رونق هسـتیم سـاخت و سـاز روند بهتـری پیدا کرده 
اسـت، گفت: وضعیت سـاخت و سـاز براسـاس صدور 
پروانه هـای سـاختمانی نسـبت بـه سـال گذشـته تـا 
حـدودی رونـد بهتـری پیدا کرده اسـت هرچنـد باید 
نتیجـه صـدور پروانـه سـاخت و سـاز در سـال جاری 

را در سـال آینـده جسـت و جـو کرد.

لیگ برتر والیبال
 از 28 مهر 
آغاز می شود

اصغر فرهادی در بین ۱۰۰ 
کارگردان هیجان انگیز 

دنیا سیزدهم شد

جهانگیری خبرداد:

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
 در حال پیگیری امالک نجومی 

۱2

3

رتبه نامناسب ایران در 
شاخص های ساملندی

به گزارش خبرنگار پیام زمان، انوشیروان محسنی بندپی 
در محفل صمیمی دیدار با سالمندان در وزارت تعاون ، کار 
و رفاه اجتماعی افزود: شاخص های سالمندی در ایران از 
جمله شاخص های رفاه و درآمد، آسیب ها و مخاطرات 

بهداشتی، توانمندسازی و محیط رصد شده است.

عـوامل اخـالل گـر 
در رشـد صـادرات

»روند صادرات مثبت و رو به رشد است و اگر به همین منوال 
ادامه یابد،دستیابی به هدف صادرات ۵2 میلیارد دالری دور 
از ذهن نیست.رشد اقتصادی، شاخصی برای تعیین توسعه 
با   90 دهه  ابتدای  در  که  کشورهاست؛شاخصی  یافتگی 
نوسان های بسیاری مواجه شد و گاهی این نوسان فعاالن 

اقتصادی را کامال نومید کرد.

اقتصادیخبر

همزمان با اولین روز ناجا؛

مراسم صبحگاه مشترک 
ناجا برگزار شد

۵

۱۱

27 ۱۱
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رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار با رئیس 
مرکز آمار ایران بر محرمانه بودن اطالعات مردم 

در سرشماری نفوس و مسکن تأکید کرد.
با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  ملت،  خانه 

رئیس مرکز آمار ایران دیدار و گفت وگو کرد.
تردیدی  گفت:  دیدار  این  در  الریجانی  علی 
بدون  کشور  در  اصولی  برنامه ریزی  که  نیست 
داشتن آماری مطمئن امکانپذیر نیست و مردم 
ما باید بدانند اگر بخواهند برای اشتغال و حل 
اختصاص  یا  شود  برنامه ریزی  بیکاری  مشکل 
اعتبارات نیازمند اطالعاتی درست و دقیق است.

باشد  دقیق  ارقام  و  آمار  اگر  داد:  ادامه  وی 
صورت  بیشتری  دقت  با  نیز  سرمایه گذاری ها 
مسکن  حوزه  در  مثال  عنوان  به  می گیرد 
درمان  و  بهداشت  همچنین  و  بیکاری  و 
نیازمند اطالعات و آمار دقیق هستیم تا نحوه 
درستی  به  برنامه ریزی ها  و  سرمایه گذاری ها 

تعیین شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: همچنین 
به  در حوزه حمل و نقل و کشش های جامعه 
باید  و  است  سرمایه گذاری  به  احتیاج  راه ها 
تنگناها در این زمینه مورد ارزیابی قرار گیرد که 
این مهم جز با همکاری مردم امکان پذیر نیست.

مرکز آمار از یک ورزیدگی خوب برای اخذ آمار 
برخوردار است

یک  از  آمار  مرکز  اینکه  بیان  با  الریجانی 
ورزیدگی خوب برای اخذ آمار برخوردار است، 
این زمینه وجود  اگر همکاری مردم در  افزود: 
برنامه های  به  کشور  شک  بدون  باشد  داشته 
به  با توجه  درست و دقیق مسلح خواهد شد؛ 
مشکالت پیچیده امروز اعم از رکود، اشتغال و 

بهداشت و درمان نیاز است تالش جدی صورت 
گیرد که این مهم جز با داشتن یک آمار روشن 

و منبسط به سرانجام نخواهد رسید.
افزود:  سرزمین  آمایش  طرح  یادآوری  با  وی 
مدون  سرزمین  آمایش  طرح  داشتن  برای 
در  که  چرا  هستیم  دقیق  آماری  نیازمند 
سمت  به  است  ممکن  صورت  این  غیر 
سرمایه گذاری هایی پیش رویم که شاید نیازی 

به انجام آن وجود نداشته باشد.

é  تأکید بر محرمانه بودن آمارهای ارائه
شده از سوی مردم

رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر محرمانه 
بودن آمارهای ارائه شده از سوی مردم گفت: در 
این میان اطمینان مردم امر مهمی است و بدون 
از آن در جایی  و  بوده  آمار محرمانه  این  شک 
استفاده نخواهد شد و در بحث مالیات ها نیز به 

گزارش مرکز آمار استناد خواهد شد.

الریجانی تأکید کرد: هیچ دستگاهی نمی تواند از 
مرکز آمار اطالعات فردی بگیرد و مردم نیز باید 
به مرکز آمار اطمینان کنند چرا که این اطمینان 
نیز به عملکرد دستگاه آماری کمک خواهد کرد؛ 
همچنین قانون نیز مرکز آمار را از ارائه اطالعات 

به بخش های مختلف منع کرده است.
وی با تأکید بر اینکه مرکز آمار نیز باید اطمینان 
محرمانه بودن اطالعات افراد را به مردم بدهد، 
تأکید کرد: البته گاهی در برنامه های تبلیغاتی 
ارائه  آمار  مرکز  از  برداشت هایی  دورانی  در 
می شد که دقیق نبود و البته این مهم مربوط 
به بدنه مرکز آمار نبود بلکه گاهی برخی ها می 
خواستند از آن استفاده های سیاسی کنند که 
این خود نقصی در کار ایجاد کرد اما امروز مرکز 
آمار کاماًل به دنبال اجرای کامل فرمایشات مقام 
معظم رهبری است و آن را مبنای کار خود قرار 

داده است.
اد      امه د      ر صفحه 2

الریجانی در دیدار با رئیس مرکز آمار ایران:

مردم به مرکز آمار اطمینان کنند

یک مقام مسئول در سازمان حمایت با اشاره به برخورد 
با گران فروشی در فروش خودروهای باالی 2۵00 سی 
سی که مجوز ترخیص گرفته اند، گفت: واردکنندگان 

خودرو باید ضوابط قیمت گذاری را رعایت کنند.
شهرام میرآخورلو در خصوص نظارت بر قیمت گذاری 
خودروهای باالی 2۵00 سی سی که به تازگی مجوز 
ترخیص از گمرک گرفته است، گفت: شورای رقابت 
متولی قیمت گذاری خودروها است اما تعیین قیمت 
دستورالعمل  و  با ضوابط  مطابق  باید  این خودروها 

قیمت گذاری خودرو در سازمان حمایت باشد.
وی با بیان اینکه این خودروها که از سوی دیوان عدالت 
اداری مجوز ترخیص دریافت کرده اند به دالیل مختلف 
جذابیت در بازار دارند، اظهار داشت: از آنجاییکه ورود 
خودروهایی با حجم موتور باالی 2۵00 سی سی در 

کشور ممنوع بوده است، بنابراین عرضه این خودروها 
در  بنابراین  می آورد  وجود  به  را  سیاه  بازار  احتمال 

صورت هرگونه تخلف با قیمت گذاری این خودروها، 
سازمان حمایت وارد موضوع می شود.

گران فروشی خودروهای لوکس؛ ممنوع
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کالم  نور

ریاست شورای امنیت به روسیه رسید

رسانه های خارجی اعالم کردند که ریاست شورای 
امنیت سازمان ملل متحد به روسیه رسید.

به گزارش مهر، ریاست شورای امنیت سازمان ملل 
متحد برای یک دوره ۱ ماهه به روسیه رسید.

این  در  است  قرار  ملل،  سازمان  اعالم  براساس 
دوره ۲۰ نشست برگزار شود. نشست ها قرار است 
درباره آفریقا، صلح و امنیت جهانی، یمن ، سوریه 
و موضوع زنان تشکیل شود.  همکاری شانگهای و 
پیمان امنیت جمعی از دیگر موضوعاتی است که 

در این دوره به آن پرداخته خواهد شد. 
»ویتالی چورکین« نماینده روسیه در سازمان ملل 
متحد ریاست هیات روسیه را بر عهده دارد. ۵ عضو 
شورای امنیت دارای حق وتو هستند و ۱۰ عضو 

دیگر  از این حق برخوردار نیستند.

یورش نیروهای امنیتی آل خلیفه 
به نمادهای عاشورا

به  یورش  با  بحرین روز جمعه  امنیتی  نیروهای 
نمادهای  منامه،  غرب  در  »المالکیه«  روستای 
عاشورا را که توسط ساکنان برای ماه محرم و آغاز 

مراسم عاشورا برپا شده بود، از بین ببرند.
ساکنان    ، المنار  از شبکه خبری  نقل  به  ایسنا، 
علیه  اقدام  این  مقابل  در  نیز  المالکیه  روستای 
نیروهای وابسته به دستگاه های امنیتی کشورشان 

به پا خواستند.
همچنین نیروهای امنیتی مردم این روستا را به 
شدت سرکوب کرده و برای مقابله با مردمی که 
خواهان ممانعت از تخریب نمادهای عاشورا بودند، 

گاز اشک آور شلیک  کردند.
عینی  شاهدان  و  آگاه  منابع  راستا  همین  در 
گزارش دادند که به دلیل شلیک بسیار گاز اشک 
از گازهای سمی آسمان محله های  ابرهایی  آور، 
مسکونی را فراگرفته بود که باعث احساس خفگی 

تعدادی از شهروندان در داخل خانه ها شد.
جمعیت »وحدوی« نیز در صفحه خود در توییتر 
اعالم کرد که افراد وابسته به دستگاه های امنیتی 
به سمت ساکنانی که برای محکوم کردن تخریب 
نمادهای عاشورا بیرون آمده بودند، گاز اشک آور 

شلیک کردند.

شورای امنیت پیش نویس طرح فرانسه 
درباره سوریه را به بحث گذاشت

شورای امنیت سازمان ملل در نشست روز جمعه 
خود پیش نویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه درباره 

سوریه را بررسی کرد.
عضو  پنج  نیوز،  اسکای  شبکه  از  نقل  به  ایسنا، 
بررسی  ضمن  ملل  سازمان  امنیت  شورای  دائم 
پیش نویس قطعنامه فرانسه درباره سوریه با ادامه 

مذاکرات در سطح کارشناسان موافقت کردند.
در  حلب  شهر  درباره  فرانسه  طرح  نویس  پیش 
شمال سوریه است که اخیرا شاهد یک آتش بس 

شکننده با میانجی گری واشنگتن و مسکو بود.
فرانسه امیدوار است که روز دوشنبه متن کامل پیش 
نویس طرح مذکور را که بر وضعیت فاجعه بار حلب 

تمرکز دارد به اعضای شورای امنیت ارائه دهد.
دائم  عضو  کشور  پنج  سفیران  جلسه  اولین  در 
متن  به  ابتدایی  اعتراض  روسیه  امنیت،  شورای 
این پیش نویس نکرده و خواهان زمان بیشتر برای 
بررسی جزئی آن شد. یکی از دیپلمات ها نیز اعالم 
کرد که روسیه اعتراض اولیه ای به این طرح نکرده 
تالش  به  مذکور  قطعنامه  پیش نویس  در  است. 
توافق  بندهای  براساس  مجدد  آتش بس  برای 
میان آمریکا و روسیه که 9 سپتامبر آغاز شد با 
هدف ارسال کمک های بشردوستانه برای محاصره 
شده ها در مناطق تحت سلطه مخالفان سوریه در 
حلب و توقف حمالت هوایی به این شهر، تاکید 

شده است.

صد روز آینده برای مادورو 
تعیین کننده است

صد روز آینده برای طرح مخالفان دولت ونزوئال 
به منظور برکناری مادورو با برگزاری همه پرسی 
سرنوشت ساز خواهد بود و مشخص خواهد کرد که 
آیا رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئال و دولتش در 

قدرت باقی خواهند ماند یا خیر.
نیکوالس  فرانسه،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا، 
مادورو، رئیس جمهور ونزوئال، در تاریخ ۱۰ ژانویه 
۲۰۱7، دوره چهارساله ریاست جمهوری اش را به 

اتمام خواهد رساند.
برای  روزه  صد  معکوس  روزشمار  شنبه  روز  از 
مخالفان دولت مادورو به منظور اجرا کردن طرح 
همه پرسی علیه این دولت آغاز می شود. در صورتی 
که این همه پرسی پیش از ۱۰ ژانویه برگزار شود 
و مادورو در آن برکنار شود، طرح مخالفان وی با 
موفقیت همراه شده و در آن صورت باید انتخابات 
زودهنگام برگزار شود اما با این حال شورای ملی 
این  قوانین  مطابق  کرده،  اعالم  ونزوئال  انتخابات 
همه پرسی تنها می تواند در اواسط سه ماهه اول 
مادورو  که  صورتی  در  شود.  برگزار  سال ۲۰۱7 
در یک همه پرسی برگزار شده بعد از ۱۰ ژانویه 
بازنده شود، مطابق قانون با معاون رئیس جمهور 
که خودش گزینش کرده، جایگزین خواهد شد و 
به این ترتیب طرح مخالفان برای کنار زدن حزب 

حاکم از قدرت شکست خواهد خورد.

خبر

نگاهی به »امنیت« از منظر رهبر انقالب اسالمی

سپری برای مردم
وجـود امنیـت در کشـور از نظـر رهبر انقالب اسـالمی، اسـاس 
همه ی پیشـرفت ها اسـت: »اگـر امنیت بود، پیشـرفت به وجود 
می آیـد، علـم رشـد میکنـد، اقتصـاد شـکوفائی پیـدا میکنـد، 
پایـگاه  پیـدا میکنـد.« ۱۳9۲/۴/۵  امـکان  سـازندگی کشـور 
اطالع رسـانی مقـام معظـم رهبری در یادداشـت زیـر به تبیین 
اهمیـت، ضـرورت و عناصـر تأمین کننـده ی امنیـت بر اسـاس 

بیانـات رهبـر انقـالب اسـالمی می پـردازد.
é امنیت همانند نجات از گرسنگی است  

»آحـاد ملـت بـرای این کـه بتواننـد در محیـط کسـب و کار 
و فّعالیـت اجتماعـی و زندگـی خصوصـی، کارِ صحیـح خـود 
را انجـام دهنـد و حتـی بـه عبـادِت خـدا بـا دِل آرام و خاطـِر 
جمع مشـغول باشـند، محتـاج امنیتند. بـرای تأمیـن این نیاز 
عمومـی، الزم اسـت که از طرف حاکمیت، اعمال قدرت شـود. 
حکومـت اسـالمی کـه مظهـر قـدرت الهـی و قدرت مـردم در 
جامعه اسـت، باید با اقتدار، این خواسـته ی عمومی انسـانها را 

تأمین کنـد.« ۱۳7۳/۴/۲9
»قـرآن در سـوره ی قریـش می فرمایـد: »فلیعبـدوا رّب هـذا 
البیـت« بعـد می فرمایـد: »الّـذی اطعمهـم من جـوع و امنهم 
مـن خـوف« یعنی نجات از گرسـنگی را، با نجـات از ناامنی در 
کنـار هـم قرار داده اسـت. شـما ببینیـد در هر کشـور چه قدر 
از قـوا و تحرکات و تالشـها و نیروهـای باطنی یک نظام دولتی 
صـرف می شـود، بـرای این کـه ایـن ملـت از گرسـنگی نجات 
پیـدا کنـد؛ یا چه قدر از تالشـها بسـیج می شـود، بـرای این که 
ملـت از بیماری و بالهای جسـمانی نجات پیـدا کند؛ ِعدل آنها 
بایـد برای نجـات از ناامنی صـرف شـود.« ۱۳7۰/۱۱/۲ امنیت 
»مثـل هوا، مثل تنفس اسـت. تـا وقتی انسـان تنفس میکند، 
اهمیـت ایـن نعمـت رایـگان و همه جائـی را درک نمیکنـد؛ 
تنفـس که مشـکل شـد، انسـان آن وقت احسـاس میکند چه 

نعمـت بزرگی از دسـت رفته اسـت.« ۱۳۸9/۲/۱
  عناصر حفظ امنیت ملی

»بحمـدا... کشـور امروز یک سـپر امنّیتی محکمـی دارد. خب 
شـما نـگاه کنیـد، ُدوروبـر مـا ببینید چه خبر اسـت. شـرق ما 
افغانسـتان اسـت و آن حـوادث و پاکسـتان و ]اینهـا[، غرب ما 
ایـن کشـورهای همسـایه ی عربـی و عـراق و سـوریه و یمن و 
ایـن حوادثـی که در این منطقه ی غرب آسـیا در جریان اسـت 
و حوادثـی کـه پیرامون ما در لیبی و مثـاًل مصر و بقّیه ی جاها 
هسـت، وقتی انسـان اینها را نگاه میکند، میفهمد که چه قدر 
نعمـت بزرگی اسـت ایـن امنّیتی که امـروز ما بحمـدا... داریم. 
ایـن سـپر امنّیتی، خوشـبختانه کشـور را فراگرفته کـه از این 

آسـیب های امنّیتی محفوظ اسـت« ۱۳9۵/۶/۳
1. روحّیه ی انقالبی و دینی مردم

سـد دفاعـی ملّـی از سـه عنصـر اصلی تشـکیل شـده اسـت؛ 
»روحّیـه ی انقالبـی و دینـی مـردم، یکـی از آن سـه عنصـر 
اصلـی حفظ امنّیت کشـور اسـت؛ یعنی حقیقتـاً آن روحّیه ی 
انقالبـی مـردم و دینـی مـردم اسـت کـه تشـجیع میکنـد و 
تحریـص میکنـد نیروهـای نظامی مـا را کـه بتواننـد کارهای 
خودشـان را درسـت انجـام بدهنـد.« ۱۳9۵/۶/۳ »هیـچ ملتی 
بـدون فـداکاری قـادر نخواهـد بـود از هویت و عـزت و ناموس 
ملـی خـود و از ارزش هـا و باورهـا و حقـوق خـود دفـاع کند.« 

۱۳۸۳/7/۲
2. تشکیالت نظامی ما و تشکیالت امنّیتی ما

دومیـن عنصـر سـد دفـاع ملـی »تشـکیالت نظامـی مـا و 
تشـکیالت امنّیتی ما اسـت؛ اینها باید تشـویق بشـوند، تقدیر 
بشـوند، به اینها کمک بشـود؛ اینهـا دارند واقعـاً کار میکنند.« 
۱۳9۵/۶/۳ لـذا »مجموعـه ی نیروهـای مسـلح، برتریـن عامل 
در حفـظ امنیـت کشـورند. نیروهـای مسـلح به گفتـه ی امیـر 
مؤمنـان، دژ ملـت، بـاروی ملـت، حصـن و حصـار مسـتحکم 
مـردم سـرزمینهای خـود هسـتند.« ۱۳۸۸/۰7/۱۴ درنتیجـه 
»نیروهـای مسـلح اگر دلیرانـه، فداکارانه، هوشـمندانه، وظیفه 
و نقـش خـود را بداننـد و در جائی که جایگاه واقعی آنهاسـت، 
خـود را قـرار دهنـد، میتوانند این امنیـت و این نیـاز را تأمین 

کننـد.« ۱۳۸7/۲/۱۲
3. ابزارهای دفاعی

عنصر سـوم دفاع ملی »مسـئله ی فّنی ما و ابزارهای ما اسـت، 
همیـن کارهایـی که دارند میسـازند، همین موشـکی که چند 
روز پیـش از ایـن، آقـای دکتـر روحانی رفتنـد و از آن رونمایی 
کردنـد؛ اینهـا خیلـی مهم اسـت، اینها در حفظ امنّیت کشـور 

خیلی تأثیـر دارد...« ۱۳9۵/۶/۳
بنابرایـن حفـظ هـر کـدام از ایـن عناصر بـرای نظام اسـالمی 
الزم و ضـروری اسـت و »هرکـدام از ایـن سـه عامـل -یعنـی 
عامـل روحّیـه ی مـردم، عامـل حفظ و اسـتحکام تشـکیالتی 
دسـتگاه های حافـظ امنّیـت، و عامل ابـزار و وسـیله- تضعیف 
بشـود بـه ضـرر ما اسـت و هر کسـی تضعیـف بکند، واقعـاً به 

ضـرر کشـور اقـدام کـرده.« ۱۳9۵/۶/۳
لـذا دشـمن در حوزه هـای نظامـی و امنّیتی تـالش می کند تا 
ایـن عناصر سـه گانه ی امنّیـت ملی را از ما سـلب کند و »تمام 
تـالش خـود را بـرای برهم زدن امنیت کشـور قرار داده اسـت، 
بنابرایـن همه ی سـازمان های نیروهای مسـلح و دسـتگاه های 
مربوطـه بایـد از ایـن امنیـت به عنـوان یـک دسـتاورد مهم در 

دنیـای ناامن امـروز، محافظت کننـد.« ۱۳9۵/۶/۲۸
é پاسخ ملت ایران به تهدیدهای دشمن  

پاسـخی کـه ملـت ایـران بـه اقدامـات دشـمن علیـه تهدید 
امنیـت ایران اسـالمی می دهد، کاماًل مخالف انتظار او اسـت؛ 
مثاًل »امروز مسـئله ی شـهدای دفـاع از حریم اهل بیت مطرح 
اسـت؛ ایـن از آن ماجراهای عجیب تاریخ اسـت. مـا در دوران 
جنـگ جوانهـا را تشـویق میکردیم بـه اینکه برویـد به میدان 
جنـگ، اجابـت میکردنـد و میرفتنـد؛ امـام یـک سـخنرانی 
میکردنـد، خیـل جوانهـا راه می افتادنـد میرفتند ]اّمـا[ امروز 
مـا چنین تشـویقی نمیکنیـم، درعین حال این انگیـزه چقدر 
قـوی اسـت، ایـن ایمـان چقـدر شـّفاف اسـت که ایـن جوان 
از ایـران، از افغانسـتان، از کشـورهای دیگـر راه می افتد، بلند 
میشـود از همسـر جوانـش، از کـودک خردسـالش، از زندگی 
راحتـش میگذرد، میرود در یک کشـور غریـب، در یک خاک 
غریـب، در راه خـدا مجاهدت میکند و به شـهادت میرسـد.« 
۱۳9۴/۱۱/۵ »اینهـا رفتنـد با دشـمنی مبـارزه کردند که اگر 
اینهـا مبـارزه نمیکردنـد، این دشـمن می آمد داخل کشـور... 
اگـر جلویـش گرفتـه نمیشـد، مـا باید اینجـا در کرمانشـاه و 
همـدان و بقیه ی اسـتانها بـا اینها میجنگیدیـم و جلوی اینها 
را میگرفتیـم. در واقـع ایـن شـهدای عزیـز ما جان خودشـان 
را در راه دفـاع از کشـور، ملـت، دیـن، انقـالب اسـالمی فـدا 

۱۳9۴/۱۱/۵ کردند.« 

یادداشت

اد      امه از صفحه1
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
فعالیت مرکز آمار ملی است و جنبه سیاسی 
پایه  آمار  مرکز  فعالیت  کرد:  تصریح  ندارد، 
آمار  مرکز  که  مسیری  و  است  ملی  توسعه 
دنبال می کند برایم روشن است که این مرکز 

از یک سالمت کار برخوردار است.
الریجانی با بیان اینکه صدا و سیما نیز باید 
تالش کرده تا عزمی ملی برای ثبت نام در این 
سرشماری ایجاد شود، تأکید کرد: صدا وسیما 
همانند زمانی که در انتخابات میدان داری می 
انتخابات  در  پرشوری  حضور  مردم  تا  کند 
داشته باشند باید در این زمینه نیز ورود کند 
زیرا ارزش این سرشماری از انتخابات کمتر 

نبوده و حتی بیشتر است.
بر  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اساس اطالعات آمار می تواند برنامه ریزی ها 
را پایه ریزی کرد و حتی از آمارهای گذشته 
لذا  جست  بهره  راهبردها  تعیین  برای  نیز 
سرشماری ها اثری ماندگار است و مردم باید 

مشارکت جدی در آن داشته باشند.
پارسا: بودجه مرکز آمار بسیار کم است

همچنین رئیس مرکز آمار ایران در این دیدار 
سرشماری  پیرامون  اخبار  آخرین  ارائه  به 

عمومی نفوس و مسکن پرداخت.
افزود:  آمار  مرکز  رئیس  پارسا  امیدعلی 
سرشماری ها در کل دنیا سه مرحله سنتی، 
دوران گذار و مدرن را به خود اختصاص داده 
که امروزه در ایران سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن در مرحله دوران گذار قرار دارد که بر 
اساس آن از ۳ تا ۲۴ مهر ماه این سرشماری 
در حال انجام است و از ۲۵ مهر تا ۲۵ آبان 
اول  مرحله  در  نشدند  موفق  افرادی که  نیز 
در سامانه اطالع رسانی ثبت نام کنند مأموران 
به  و  کرده  مراجعه  آنها  منازل  به  آمارگیر 

جمع آوری آمار می پردازند.
مرکز  مبنای  که  سرشماری  داد:  ادامه  وی 
آمار است سرشماری ثبتی – مبنا است که 

گونه   این  به  را  بعدی  سرشماری  امیدواریم 
پیش بریم.

طبق  کرد:  تأکید  ایران  آمار  مرکز  رئیس 
جامعه  ایران  مردم  از  درصد  پیش بینی ۳۵ 
هدف ما است که با توجه به ضریب نفوذ ۴۵ 
درصدی اینترنت در کشور این هدف، بسیار 
با  باید به این هدف  اما به هر حال  باالست 

همت مردم دست پیدا کنیم.
این  اول  هفته  آمار  اساس  بر  افزود:   پارسا 
صورت  به  خانوار  هزار   7۱۵ سرشماری، 
که شامل ۲  داده اند  انجام  ثبت نام  اینترنتی 
میلیون و ۳۸۳ هزار نفر می شود؛ این هدف 
حدود ۲۴ درصد از هدف ۳۵ درصدی ما را 
درنظر  هدف  به  نسبت  که  می دهد  پوشش 
به نرم  اما نسبت  گرفته شده عقب هستیم 

جهانی این آمار مطلوب است.
وی گفت: برای هر استان نیز هدف مشخصی 
در نظر گرفته ایم که بر اساس آخرین اطالعات 
به ترتیب استان های بوشهر، سمنان، خراسان 
جنوبی، کردستان و آذربایجان شرقی بیشترین 
توفیق را در این ثبت نام داشتند و استان های 
همدان، گلستان، قزوین، لرستان، خوزستان و 
البرز استان هایی هستند که مشارکت نسبی 
کمتری داشتند؛ در این بین استان تهران نیز 

در اواسط جدول قرار دارد.
رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه وزارتخانه ها 
نیز همکاری خوبی با طرح سرشماری نفوس 
و مسکن داشتند و تا ۳ ماه دیگر نیز نتایج این 
سرشماری را اعالم خواهیم کرد، گفت: این 
طرح  به وسیله ۴۰ هزار نفر نیرو که ۲۵ هزار 

نفر آن آمارگیر هستند، انجام می شود.
پارسا با یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری 
گناهی  آمارها  در  اینکه دستکاری  بر  مبنی 
کبیره است، گفت:مقام معظم رهبری بر این 
نکته نیز تأکید داشتند که مردم حتما در این 
سرشماری ها شرکت کنند و اطالعات دقیق 

دهند و به زودی این اطالعات ارائه گردد.
وی با یادآوری تشتت آماری و اختالف آماری 
افزود: یکی دیگر از مشکالت مرکز آمار است 
که در هر کجای کشور آمارهای مختلفی به 
گوش می رسد که این موضوع مشکالتی را در 
کشور و برنامه ریزی ها به وجود خواهد آورد، 
اگر حرف کارشناسی مشخصی داریم باید آن 
را در شورای عالی آمار و در قالب پژوهشکده 
آمار این موضوع حل و فصل شود نه اینکه 
مرجع دیگری خود اقدام به بیان اعداد و ارقام 

شود.
نمایندگان  افزود:  ایران  آمار  مرکز  رئیس 

نیز باید در حوزه های انتخابیه خود مردم را 
اطالع رسانی  سامانه  در  ثبت نام  به  تشویق 

نفوس و مسکن کنند.
پارسا با بیان اینکه بدون شک باید نظام آماری 
و بودجه آن تغییر یابد، یادآور شد: اگر می 
مرجع  و  مرکز  عنوان  به  را  محلی  پذیرید 
راهبری و نظارت و ارزیابی تعیین کنید باید 
این مرکز دارای ابزار الزم را داشته باشد و لذا 
باید کل برنامه های کشور در مرکز آمار بررسی 
شود و در قالب شورای عالی آمار تأیید گردد 
و در نهایت در قانون دیده شود تا کمکی به 

بودجه نظام آماری کشور شود.
وی با بیان اینکه بودجه مرکز آمار بسیار کم 
اعتبار  برای  تومان  میلیارد  است، گفت: ۱۰ 
طرح های آماری مرکز آمار در نظر گرفته شده 
اما این سرشماری به طور مشخص دارای ۱۳۵ 

میلیارد اعتبار است.
در  کرد:  تصریح  ایران  آمار  مرکز  رئیس 
برخی  به  توسعه کشور  برنامه  دائمی  احکام 
این  موضوعات مرکز آمار اشاره شده که در 
احکام آمده برنامه ملی آمار همزمان با برنامه 
ششم عملیاتی شود لذا از لحاظ احکام قانونی 
مورد  دو  الی  یک  تنها  ندارد  وجود  مشکلی 

اصالح قانونی نیاز است.
دادن  پاسخ  شک  بدون  شد:  یادآور  پارسا 
صحیح به سواالت مرکز آمار تکلیف قانونی 
پاسخگویی  عدم  با  برخورد  برای  اما  است 
درست در قانون به راهکاری اشاره ای نشده 
اگر  دیگر  کشورهای  در  که  حالی  در  است 
پاسخگویی صحیح صورت نگیرد جریمه های 

مخصوص در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون اطالعات مرکز 
آمار محرمانه است، تأکید کرد: اطالعاتی که 
اشخاص به مرکز آمار می دهند محرمانه است 
تا جایی که حتی قانونگذار تأکید کرده که با 
دستور قضایی نیز ارائه این اطالعات امکان پذیر 
نیست و لذا نمی توان آن را در اختیار مرجع 

قضایی قرار داد.

الریجانی در دیدار با رئیس مرکز آمار ایران:

مردم باید به مرکز آمار اطمینان کنند

رئیس ستاد اربعین، اعالم کرد: لغو روادید برای سفر 
اربعین یقیناً اتفاق نمی افتد، بنابراین زائران باید ویزا 

داشته باشند.
ایسنا، در جلسه ستاد اربعین که دیروز در محل وزارت 
کشور برگزار شد حسین ذوالفقاری، تأکید کرد: مردم 
توسط  اعالم شده  در سامانه  اکنون  از هم  زائران  و 
سازمان حج و زیارت ثبت نام کرده و ویزای خود را 
دریافت کنند. وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام 
شده برای سازماندهی امور زائران، افزود: ما امکانات 
خوبی را فراهم کرده ایم اما اگر الزم باشد در استان های 
مرزی هم برای تهیه امکانات الزم برای زائران، جلسات 

برگزار خواهیم کرد.
ذوالفقاری درباره امکان بازگشایی مرز سومار گفت: 
زیرساخت های  تأمین  نیازمند  مرز  این  بازگشایی 
الزم و همچنین تأمین امنیت کامل از سوی دولت 
عراق است. ما در روزهای آتی جلسه ویژه ای را برگزار 
خواهیم کرد تا مشخص کنیم این مرز باز خواهد شد 
یا خیر ولی فعاًل به استانداری کرمانشاه اعالم کرده ایم 
که امکانات زیرساختی خود را آماده کنند تا اگر سایر 

شرایط فراهم شود، این مرز نیز باز شود.
به گفته رئیس ستاد اربعین، کمیته بحران هم برای 
مدیریت یک وضعیت غیرعادی تشکیل خواهد شد 
و مسئولیت آن هم به عهده سازمان هالل احمر است.

ذوالفقاری همچنین با بیان اینکه بیمه زائران اجباری 
شوند،  عراق  وارد  بیمه  با  باید  زائران  همه  و  است 

زائران  بیمه  به  مربوط  اداری  امور  کرد:  خاطرنشان 
نهایی شده و قرارداد آن هم با یکی از بیمه ها به امضاء 
ً  توصیه کرد که همه  رسیده است. وی به زائران مجددا
دنبال دریافت ویزا باشند و دریافت ویزا را به روزهای 
آخر موکول نکنند. ذوالفقاری تاکید  کرد: قرار شده 
است برای اتباع خارجی هم ویزا صادر شود، بنابراین 
همه زائران باید دنبال دریافت ویزای خود باشند. البته 
قرار شده است پس از ایام عاشورا دفاتر عراق در ایران 

برای صدور ویزا فعال تر شود.
رئیس ستاد اربعین در پایان با بیان اینکه هرچه مردم 
بیشتر در قالب کاروان ها به عراق اعزام شوند مشکالت 
هم کمتر خواهد شد، گفت: تأکید ما این است که 
در همه استان ها کمیته اعزام تشکیل شود تا مردم 
ترغیب شوند به صورت کاروانی به عتبات اعزام شوند.

در اولیـن روز از هفتـه ناجـا برنامـه صبحـگاه مشـترک یگان هـای 
مختلـف ناجـا در محـل سـتاد ناجا برگزارشـد.

بـه گـزارش مهـر در ایـن برنامـه کـه راس سـاعت 7 صبـح دیـروز 
بـا حضـور یـگان های سـتادی و امـدادی ناجا برگزار شـد، سـردار 
حسـین اشـتری فرمانـده نیـروی انتظامی به مقام شـامخ شـهدای 
هشـت سـال دفـاع مقدس ادای احتـرام کرد و از یـگان های حاضر 

در میـدان صبحـگاه بازدیـد کرد.
در ادامـه ایـن برنامـه فرمانـده ناجـا از خانـواده شـهدا و جانبـازان 

افتخارآفریـن ناجـا تجلیـل کـرد.
ــرد  ــف هواب ــای مختل ــان در رده ه ــی از فرمانده ــن برخ همچنی
ــه  ــق ب ــدر موف ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــور و پلی ــس راه پلی

ــدند. ــه ش ــت درج دریاف

همزمان با اولین روز ناجا؛

مراسم صبحگاه مشترک ناجا برگزار شد

به گزارش خبرنگار پیام زمان، انوشیروان 
دیدار  صمیمی  محفل  در  بندپی  محسنی 
رفاه  و  کار   ، تعاون  وزارت  در  سالمندان  با 
سالمندی  های  شاخص  افزود:  اجتماعی 
و  رفاه  های  شاخص  جمله  از  ایران  در 
بهداشتی،  مخاطرات  و  ها  آسیب  درآمد، 

توانمندسازی و محیط رصد شده است.
گری  تولی  بهزیستی  اینکه  بیان  با  وی 
منزلت، حرمت و سالمت سالمندان را عهده 
محوریت  با  سالمندی  سند  گفت:  دارست، 
و  توانبخشی  و  سالمت  تکریم،  و  فرهنگ 
استفاده و بهره گیری از تجارب ذی قیمتان 
قرار  دولت  هیئت  تصویب  مورد  زودی  به 

خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این سند روی سه 
و  سالمت  سالمندان،  تکریم  شامل  محور 
دوران  سالمت  های  هزینه  و  توانبخشی 

سالمندی تاکید شده است.
به  اشاره  با  بهزیستی کشور  رئیس سازمان 
افزایش جمعیت سالمندی کشور گفت: سن 
به زندگی در سال 9۰ در مردان 7۴  امید 
سال و در زنان 7۶ سال بود که این رقم در 
سال 9۴ به حدود ۸۰ سال در زنان رسیده 

است.
رفتن  باال  کرد:  اضافه  بندپی  محسنی 
نیست  چالش  سالگی،   ۶۰ از  بیشتر  سن 

برنامه  آن  برای  باید  اما  است  فرصت  بلکه 
برخی منصب ها  ریزی کرد؛ سالمندان در 

می توانند عهده دار منصب شوند.
رئیس  سده  براتی  فرید  همابش  این  در 
دبیرخانه شورای ملی سالمندان عنوان کرد: 
یکی از این ردیف های اعتباری در بهزیستی 
به عنوان بودجه حمایت از سالمندان و دیگری 

در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی با اشاره به تشکیل جلسه شورای ملی 
این  کرد:  خاطرنشان  امروز  طی  سالمندان 
جلسه ۱۲ مصوبه در خصوص امور رفاهی، 
به  مبتال  سالمندان  همچنین  و  حقوقی 

آلزایمر داشت.
سالمندان  ملی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
هرگونه  علیه  »نه  امسال  شعار  به  اشاره  با 
را  دبیرخانه  این  رویکرد  سنی«،  تبعیض 
سالمندی مثبت، فعال و بانشاط عنوان کرد 
است  نیاز  رویکرد  این  تداوم  برای  گفت:  و 
را  رفاهی و سالمت سالمندان  که وضعیت 

ارتقا دهیم.
همچنین پیام ریاست جمهوری به مناسبت 
صمیمی  محفل  در  سالمندان  ملی  روز 
»علی  دکتر  توسط  فرزانه  جهان دیدگان 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ربیعی« 

قرائت شد.
جهان معاصر به سمت پیرشدن جمعیت و 
افزایش نسبت سالمندان پیش می رود و این 
رویداد جمعیتی بی سابقه است.ایران اکنون 
سالمندان  نفری  حدود7میلیون  باجمعیت 
مواجهه  برای  را  خود  باید  سال   ۶۰ باالی 
باپدیده سالمندی آماده کند. رهبری معظم 
انقالب هم در سیاستهای ابالغی جمعیت و 
مسئله  کلیدخانواده،  های  سیاست  در  هم 
قرار داده  تاکید  را مورد توجه و  سالمندان 
رفع  برای  تالش  سایه  در  امیدواریم  اند. 
موانع توسعه اقتصادی ایران و زمینه سازی 
تعامل  دارای  که  ای  جامعه  توسعه  برای 
زیست  و  شکوفا  اقتصاد  جهان،  با  سازنده 
اجتماعی_اخالقی است، بتوانیم جامعه ای 
مناسب برای زندگی همه ایرانیان و از جمله 
سالمندان فراهم کنیم، جامعه ای که برای 
زندگی همه گروه های سنی با کیفیت، پویا 

و امیدبخش باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محفل 
صمیمی جهان دیدگان فرزانه بر راه اندازی 
و  کرد  تاکید  سالمندان  ویژه  امید  باشگاه 
ترغیب  ضمن  سالمندی  باشگاه  در  گفت: 
جمعی  خیر  گسترش  و  توسعه  برای  افراد 
برای  دنیادیدگان  از مشاوره های  توان  می 

بهبود وضعیت اجتماعی استفاده کرد.

در محفل صمیمی باسالمندان عنوان شد:

رتبه نامناسب ایران در شاخص های سالمندی
ایران بین 95 کشور در شاخص های سالمندی، رتبه 35 را دارد

رئیس ستاد اربعین:

لغو روادید برای اربعین نداریم
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مالکی: مشارکت در انتخابات عراق 
راه شکست »کودتای سیاسی« است

نخست وزیر سابق و رئیس »ائتالف دولت قانون« عراق مشارکت 
مردم در انتخابات آتی عراق را تنها ضامن عدم نابودی این کشور 

دانست.
رئیس  مالکی،  نوری  عراق،  نیوز  شفق  سایت  از  نقل  به  ایسنا، 
کرد:  تاکید  نجف  استان  در  سخنرانی  در  قانون  دولت  ائتالف 
مشارکت گسترده مردم در انتخابات آتی عراق تمامی تالش ها 

برای »کودتای سیاسی« در کشور را در هم خواهد شکست.
رئیس ائتالف دولت قانون با اشاره به اینکه دشمنان عراق همواره 
تالش می کنند ثبات امنیتی و سیاسی این کشور را به شکل های 
مختلف بر هم بزنند، از احزاب سیاسی خواست اختالف های خود 

را در راستای حفظ وحدت عراق کنار بگذارند.
مالکی هشدار داد: در صورتی که وحدت عراق از بین برود همه 

مسایل در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
وی تاکید کرد: باید توافقات سیاسی به عراق بازگردد زیرا بدون 

آن ثبات و امنیتی در کشور هرگز وجود نخواهد داشت.
ابراز امیدواری نسبت به پیروزی عراق در نبرد با  مالکی ضمن 
داعش، از همه مردم عراق خواست هوشیار باشند زیرا تروریسم 

بار دیگر در لباس دیگری باز خواهد گشت.

رکورد تولید سایپا کاشان شکسته شد

شرکت سایپا کاشان با تالش مدیران و کارکنان خود و همکاری 
توانست  سایپا  خودروسازی  گروه  مجموعه  زیر  های  شرکت 

رکورد تولید ۵۵۰ دستگاه خودرو در روز را رقم بزند.
به گزارش زمان به نقل از سایپا نیوز، کوروش کوپال، معاون 
این خبر  اعالم  با  کاشان  سایپا  لجستیک  و  تولید  ریزی  برنامه 
تاکید  و  گروه  محترم  مدیرعامل  دستور  به  توجه  با  افزود: 
مدیرعامل محترم سایپاکاشان مبنی بر ضرورت افزایش ظرفیت 
تولید  برنامه  به  رسیدن  راستای  در  همچنین  و  تولید  خطوط 
۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در گروه سایپا در سال، شرکت سایپا 
و  و همکاری  کارکنان خود  و  مدیران  با تالش  توانست  کاشان 
سایپا  خودروسازی  گروه  مجموعه  زیر  های  شرکت  مساعدت 
تولید  رکورد  به  سازه گستر،  و  مگاموتور  های  باالخص شرکت 

۵۵۰  دستگاه خودرو در روز دست یابد.
سایپا  مدیرعامل  جانبه  همه  های  حمایت  از  تشکر  ضمن  وی 
با بهبود و تجهیز زیرساخت های الزم  کاشان گفت: امیدواریم 
و  ساز  قطعه  های  شرکت  طریق  از  نیاز  مورد  اقالم  تامین  و 
در  خودرو  دستگاه   ۶۰۰ تولید  ثبت  شاهد  گروه،  تامین کننده 

سال جاری باشیم.
کوپال با اشاره به بهبود فضای کسب و کار حاصل شده در جهت 
افزایش کمی و کیفی خودروهای تولیدی، از تمامی همکاران در 

این راستا تقدیر و تشکر کرد.

9 پروژه جدید اپراتور دوم رونمایی شد؛

احتمال حذف بسته های کم  حجم تر

9 پروژه  اپراتور دوم تلفن همراه دیروز با حضور وزیر ارتباطات و 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین افتتاح شد که بهره برداری از 
از ۱۴  بهره برداری  )TDD-LTE( در ۴9 شهر،  ثابت  نسل ۴ 
هزار و پانصدمین node شبکه، تست نسل پنجم برای اولین 
بار در خاورمیانه و ایران، حجم فراکانسی ۱۸ و ۲.۶ مگاهرتز و 
از  بهره برداری  VOLTE و  از  بهره برداری   ،LTE Plas ارائه 
VOWIFI، سیم کارت کودک، سیم کارت گردشگری و سیم 

کارت چند شماره ای از جمله پروژه های این برنامه بودند.
به گزارش خبرنگار زمان، مدیرعامل اپراتور دوم، درباره علت 
تغییر نرخ بسته  اینترنتی، گفت: تغییر نرخ تنها در یک بسته و 
به علت تغییر رفتار مشترکان بوده است؛ چون تجربه نشان داد 
اغلب مشترکان بسته ۱ساله را در ۶ ماه تمام می کنند، مدت 

بسته به ۶ ماه کاهش یافت.
علیرضا قلم بر دزفولی در ادامه مراسم، از افزایش اعتبار مکالمه 
هزار  صد  به  تومان  هزار   ۵۰ از  ایرانسل  دائمی  سیم کارت های 
هزار   ۱۲۰ دائمی  کارت  سیم  قیمت  گفت:  و  داد  خبر  تومان 
مشترک  کارت  سیم  قیمت  کل  معادل  تقریباً  که  است  تومان 

امکان مکالمه دارد.
دزفولی همچنین گفت: تغییر نرخ تنها در یک بسته و تبدیل 
بسته یک ساله به ۶ ماهه و به علت تغییر رفتار مشترکان بوده 
است؛ چون تجربه نشان داد اغلب مشترکان بسته ۱ساله را در ۶ 

ماه تمام می کنند، مدت بسته به ۶ ماه کاهش یافت.
به گفته وی، افزایش نرخ در این تغییر مطرح نبوده است.

تغییر  مشترکان  رفتار   TD LTE ارائه  به  توجه  با  گفت:  وی 
می  کند و سیاست کاهش  تعرفه در عین ارائه بسته های پرحجم تر 

دنبال می شود و ممکن است بسته های کم حجم تر حذف شود.
مشکالت  گفت:  نیز،  ایرانسل  آنتن دهی  مشکالت  درباره  وی 
آنتن،  نصب  محل  ساختمان های  مالکان  نظر  تغییر  به  مربوط 

تغییرات جغرافیایی و توقع مردم از سرویس تقسیم می شود.
ادامه  به  تمایلی  سال   ۵ از  پس  مالکان  گاهی  گفت:  دزفولی 
قرارداد ندارند؛ یا در منطقه جغرافیایی تغییراتی در مدل شهری 

اجرا می شود یا مردم انتظاری متفاوتی از نسل ۳ و ۴ دارند.
مدیر عامل اپراتور دوم، درباره افشای اطالعات مشترکان ایرانسل 
نیز که طی سال ها پیش رخ داده اما هر بار به گونه ای رسانه ای 
شده است، گفت: در اطالعیه ای که راجع به این موضوع دادیم 
به صورت شفاف اعالم کردیم هیچ نفوذ و هکی در شبکه ایرانسل 

اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: بخش محدودی از اطالعات مشترکان در ابتدای 
کار ایرانسل طبق قانون و درخواست یکی از نهادها در اختیار آن 
قرار گرفت که بعدها توسط یکی از کارمندانش جابجا شد. هر 
چند که افراد خاطی به گفته پلیس فتا دستگیر شدند اما اتفاقی 
که اخیرا افتاد موج سواری عده ای روی این موضوع قدیمی بود.

وی افزود: با تمام تبلیغاتی که پیرامون این موضوع صورت گرفت 
ابراز  و  برقرار  ارتباط  ما،  تماس  مرکز  با  نفر  تنها 7۰  نهایتا  اما 

نگرانی کردند.
مدیر عامل ایرانسل با بیان اینکه تمام سیستم های ما از ابتدا بر 
در  اپراتورها  بعضی  اینکه  کرد:  ابراز  گرفتند،  امنیت شکل  پایه 
حال حاضر به فکر سرمایه گذاری چند ده میلیارد تومانی روی 
امنیت افتادند، جای سوال است زیرا نشان دهنده این است که 

در گذشته اهمیتی برای این مقوله قائل نبوده اند.

جدیدترین پهپاد رزمی نیروی هوا 
فضای سپاه رونمایی شد

جدیدترین پهپاد رزمی تولید نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با نام صاعقه صبح امروز 

شنبه رونمایی شد.
ایرنا، صاعقه جدیدترین پهپاد ایران در سری سیمرغ 
دست  دور  فواصل  و  دوربُرد  شعاع  در  که  است 
قادراست، چهار نقطه و هدف را با بمب های هوشمند 
نقطه زن با دقت مورد اصابت قرار دهد و سالم به 

محل پرواز بازگردد.
در این مراسم که با حضور امیر دریابان علی شمخانی، 
دبیر شورایعالی امنیت ملی برگزار شد، سردار سرتیپ 
پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه، ›صاعقه‹ را جدیدترین پهپاد رزمی ایران در 
سری سیمرغ دانست و تأکید کرد: آمریکایی ها در 

پهپاد پنهان کار و بمب افکن همتراز ما هستند.

روزنامه کانادایی:

 ادعای عربستان درباره جنگ 
یمن با شواهد مغایرت دارد

روزنامه گلوب اند میل کانادا در گزارشی ادعاهای 
مقام های عربستانی مبنی بر حسن نیت کشورشان 
به اتاوا و قرارداد فروش تجهیزات نظامی به ریاض را 

مورد انتقاد قرار داد.
پایگاه اینترنتی روزنامه گلوب اند میل کانادا در این 
گزارش به نقل ادعاهای نایف بن بندر السدیری سفیر 
عربستان در کانادا پرداخت که گفته بود، قرارداد 
بحث برانگیز ۱۵ میلیارد دالری در زمینه خودروهای 
زرهی نشانه حسن نیت ریاض و تالشش برای تقویت 

روابط دوستانه با اتاوا است.
بر اساس این گزارش، مقام های سعودی همچنین 
صحت گزارش ها درباره استفاده از تجهیزات نظامی 

ساخت کانادا در جنگ یمن را انکار کرده اند.
گلوب افزود: ابراز حسن نیت عربستان در شرایطی 
صورت می گیرد که مناسبات ریاض - واشنگتن زیر 

ذره بین قرار گرفته است.
و  جمهوریخواهان  گذشت،  که  ای  هفته  در 
دمکرات های مجلس نمایندگان و سنای آمریکا وتوی 
درباره  را  این کشور  رئیس جمهوری  اوباما  باراک 
قانون شکایت خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر از 
عربستان در دادگاه های آمریکا، باطل کردند. ۱۵ نفر 
از ۱9مهاجم این حمله ها شهروندان سعودی بودند 
اما ریاض هرگونه نقش در این حمله ها را منکر شده 
و حتی تهدید کرده که اگر این قانون تصویب شود، 

آمریکا را به صورت اقتصادی مجازات خواهد کرد.
برای  ریاض  ادعایی  انگیزه  گزارش،  این  اساس  بر 
انعقاد این قرارداد که بزرگترین قرارداد صادرات در 
از جمله  کارشناسان  انتقاد  مورد  بود  کانادا  تاریخ 
مشاوران ارشد استفان دیون قرار گرفته است. چند 
هفته پیش از ورود دیون به گروه وزیران کانادا در 
مارس )اسفند/فروردین( گذشته، جوسلین کولون در 
روزنامه لپرس نوشت که عربستان با پیشنهادهای 

اغوا کننده به غربی ها، آن ها را خریده است. 
تفاهم نامه ای که در بهار گذشته در وزارت خارجه 
باید قرارداد  اتاوا  کانادا نوشته شد، تاکید دارد که 
صادرات خودروهای زرهی سبک را برای کمک به 
عربستان برای دفاع از خود تایید کند. این در حالی 
بود که حامیان حقوق بشر درباره کاربرد این خودروها 
در حمله به یمن و علیه شهروندان عربستانی هشدار 

داده بودند. 
قوانین نظارت بر صادرات کانادا تصریح دارد که اتاوا 
صادرات به کشورهایی مانند عربستان که سابقه بدی 
در زمینه حقوق بشر دارند را متوقف کند. عربستان 
همواره در گزارش های موسسه حقوق بشری فریدم 

هاوس آمریکا در زمره بدترین ها بوده است.
عبدا... الربیعه مشاور ارشد دربار عربستان اتهام های 
مربوط به استفاده از خودروهای زرهی سب کانادا 
در جنگ یمن را رد کرده است. او همچنین مدعی 
شده که این خودروها برای سرکوب اقلیت شیعیان 

در استان الشرقیه عربستان نیز استفاده نشده است.
بر اساس گزارش گلوب، الکس نو دبیرکل عفو بین 
الملل کانادا گفته است که کشورهای غربی از جمله 
بزرگی  اشتباه  عربستان  به  فروش سالح  با  کانادا 
مرتکب می شوند. عربستان به حمله به مدارس، 

بیمارستان ها و مساجد در یمن متهم است.
نو گفت: ما به هیچ وجه نپذیرفته ایم که این قرارداد 
صرفا حسن نیت عربستان نسبت به کانادا است. 
در اصل این تجهیزات نظامی به کشوری می روند 
که در مداخله نظامی در یمن که صحنه جنایات 

جنگی است، درگیر می باشد.
ادعای عربستان درباره استفاده از خودروهای زرهی 
سبک در یمن با اطالعاتی که بر روی رسانه های 
اجتماعی منتشر شده، مغایرت دارد. عکس های 
سایت توئیتر از گارد ملی عربستان در اواخر سال 
۲۰۱۵ نیز نشان می دهد که صف های خودروهای 
و  هستند  حرکت  در  یمن  مرز  سوی  به  رزمی 
کارشناسان تایید کرده اند که این خودروها ساخت 
کانادا هستند. دست کم یک ویدیو از صحنه های 
جنگ بر روی یوتیوپ منتشر شده که در آن یک 
خودروی زرهی سب ساخت کانادا مشاهده می شود 
که به خاطر از کار افتادگی توسط نظامیان سعودی 

در یمن رها شده است.
در تاریخ ۱۱ مه ۲۰۱۶، گلوب اند میل نیز گزارش 
داد که اسناد ویدیویی استفاده از این نوع خودروها 
کنند.  می  ثابت  را  عربستان  الشرقیه  استان  در 
اما  نیست،  مشخص  خودروها  این  منشا  هرچند 
گزارش های مذکور نگرانی سازمان عفو بین الملل 
درباره سوء استفاده از خودروهای ساخت کانادا را 
افزایش داده است.  عربستان به خاطر عملکردش 
در جنگ یمن مورد انتقاد شدید و گسترده قرار 
خاطر  به  را  عربستان  ائتالف  ملل  سازمان  دارد. 
حمله های هوایی اش به اهداف غیرنظامی به نقض 

قوانین بین المللی متهم کرده است.
الربیعه تاکید دارد که کشورش ›اصول انسانی! را در 
این جنگ رعایت می کند و حدود ۵۰۰ میلیون 
دالر صرف کمک رسانی به یمن کرده است؛ وی در 
عین حال اذعان کرد که خلبانان سعودی در هدف 

گیریشان خطاهایی مرتکب شده اند.

خبرخبر

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اقدامات ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مسائلی نظیر 
امالک نجومی که در جامعه مطرح است تماما 

در این ستاد در حال پیگیری است.
رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  ایسنا، 
جمهور در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه هنر تدبیر 
)نمایشگاه دستاوردهای دولت یازدهم( در پاسخ 
از سوی  شده  انجام  اقدامات  درباره  سوالی  به 
دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار 
کرد: مبارزه با مفاسد یکی از سیاست های قطعی 
دولت یازدهم است. کار ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی عمدتا هماهنگی و رصد مسائل است 
که در این زمینه قوای سه گانه همکاری فعالی 

با یکدیگر دارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در زمینه مبارزه 
با مفاسد بهترین رابطه میان سه قوه برقرار است 
های  سال  خوشبختانه طی  کرد:  نشان  خاطر 
گذشته در همه جلسات ستاد، مسئوالن سه قوه 

حضوری فعال داشته اند.
وی با اشاره به موضوع جلسات ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادی گفت: مسائل زیادی در این ایام 
در دستور کار ستاد  قرار گرفته است که از جمله 
آنها می توان به مسائل پولی و مالی اشاره کرد. در 
ستاد گام های مهمی در رابطه  با مسائل مالی 
برداشته شده است و در جاهایی که مفاسد کالنی 
مانند مفسده ای که در بحث نفت و گاز و دکل های 

نفتی اتفاق افتاد، اقدامات خوبی انجام گرفت.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تشکیل ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس فرمان رهبری 
خاطر نشان کرد: این ستاد براساس فرمان مقام 
معظم رهبری تشکیل شده و حتما به حیات خود 
ادامه خواهد داد. بر اساس دستور رهبری هیچ 
دستگاهی حتی به بهانه انتساب به تشکیالت 
رهبری نمی تواند خود را از زیر نظر ستاد مبارزه با 

مفاسد مستثنی بداند.
جهانگیری همچنین در مورد اقدامات انجام شده 
در زمینه امالک نجومی در ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی گفت: مسائلی نظیر امالک نجومی و 
مسائلی که در جامعه مطرح شده است تماما در 

ستاد در حال پیگیری است.
وی خاطر نشان کرد: این مسائل باید تبدیل به 
پرونده شود و به قوه قضاییه ارجاع داده شود چرا 
که به طور طبیعی برخورد نهایی باید در این قوه 

صورت بگیرد.
جهانگیری گفت: امیدوارم نتیجه این اقدامات در 

زمانی مناسب به اطالع مردم رسانده شود.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی 
درباره اقدامات انجام شده در برخورد با حقوق های 
نامتعارف خاطر نشان کرد: از جمله اقداماتی که 
در زمینه حقوق های نامتعارف انجام شد تشکیل 
جلسات شورای حقوق و دستمزد پس از چند 
سال بود. خوشبختانه این شورا مرتبا به صورت 
همه  برای  و  کند  می  برگزار  جلسه  هفتگی 

برداشت های دولت سقف تعیین کرده است.
وی با اشاره به سقف های دریافتی بخش های 
دستور  براساس  کرد:  نشان  خاطر  مختلف 
سقف  کشور  سیاسی  مقامات  برای  شورا  این 
۱۰ میلیون تومان، برای برخی بنگاه ها مانند 
بیمه ها و شرکت های بزرگ سقف ۲۰ میلیون 
تاسیسات  مانند  مراکز  برخی  برای  و  تومان 
نفتی سقف حداکثر ۲۳ الی ۲۴ میلیون تومان 

تعیین شده است.
جهانگیری با تاکید بر لزوم اجرای این مصوبه 
توسط همه نهادها و قوا خاطر نشان کرد: تاکنون 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین دفتر 
مقام معظم رهبری پیگیر این موضوع و ابالغ 
سریع مصوبه سقف پرداختی جهت اجرا شده اند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ 
مورد  در  گیری  تصمیم  حق  ای  مدیره  هیات 
پرداختی ها را ندارد، به جامعیت مصوبه جدید 
شورای حقوق و دستمزد اشاره و خاطر نشان 
کرد: پیش از مصوبات شورای حقوق و دستمزد 
مشاهده می شد در مواردی که حقوق های باالیی 
هیچ  مرتکب  کننده  دریافت  می شد،  پرداخت 
تخلفی نشده بود بلکه این پرداختی ها بر اساس 
قوانین و مقررات انجام گرفته بود اما از زمانی 

که مصوبه این شورا ابالغ شده است در صورت 
مشاهده پرداختی غیر متعارف، عالوه بر پرداخت 
کننده، دریافت کننده نیز مرتکب تخلف می شود.
وی با تاکید بر اینکه قطعا به هرگونه تخلف در 
این زمینه رسیدگی خواهد شد ادامه داد: براساس 
مصوبه جدید چنانچه فردی باالتر از سقف اعالم 
شده دریافتی داشته باشد باید این موضوع را به 
اطالع برساند. همچنین ذیحساب های وزارت 
مشاهده  صورت  در  باید  دارایی  و  اقتصاد  امور 
صدور دستور پرداخت غیر متعارف، سریعا از وقوع 

آن جلوگیری کنند.
جهانگیری در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره 
اقداماتی که دولت تاکنون موفق به انجام نشده و 
قول به اجرای آن تا پایان دوره می دهد، گفت: 
دولت با نقطه مطلوب مورد انتظار مردم به ویژه 
در بخش اقتصادی فاصله دارد اما اجرای سیاست 
های اقتصاد مقاومتی و تحقق دستاوردهای آن 
از جمله مهمترین برنامه های دولت در بخش 

اقتصادی است.
وی با اشاره به هماهنگی موجود میان سران سه 
قوه و همچنین فضای کشور افزود: آنچه که امروز 
حائز اهمیت است این است که دولت طی سه 
روی  پیش  مشکالت  از  بسیاری  گذشته  سال 

کشور را برطرف کرده است.
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: هیچ 
سال  سه  از  پیش  که  نمی کند  فراموش  کس 
قرار داشت  نقطه ای  اختالفات در چه  گذشته 
و حتی در آن شرایط سران سه قوه نیز علیه 
یکدیگر افشاگری می کردند اما امروز به لطف 
همه  سیاسی  ویژه  به  ها  بخش  همه  در  خدا 
کنار  در  صحنه  در  ها  شخصیت  و  جریانات 

یکدیگر حضور دارند.
جهانگیری پر شدن سیلوهای گندم را از دیگر 
دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و اظهار کرد: 
در سال 9۲ میزان ذخایر گندم از دغدغه های 
جدی پیش روی دولت بود اما خوشبختانه امروز 
به این نقطه رسیده ایم که دغدغه ما چگونگی 
بازار  یافتن  ذخیره گندم های خریداری شده و 

مصرف برای آنها است.
وی با بیان اینکه این مطالبات گندم کاران تا پایان 
مهر ماه سال جاری پرداخت خواهد شد، اظهار 
کرد: دولت هیچگاه پیش بینی نمی کرد که میزان 
تولید گندم در کشور به میزان امروز افزایش پیدا 
کند. دولت از کشاورزان گندم را کیلویی حدود 
۱۳۰۰ تومان خریداری می کند و با وجود تولید 
۵/ ۱۱ میلیون تن باید ظرف چند ماه حدود ۱۴ 

هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بودجه سال 
9۵ گفت: در الیحه بودجه رقمی حدود ۵۰۰۰ 
میلیارد تومان برای خرید گندم پیش بینی شده 
که در نهایتا و پس از تصویب الیحه اصالحیه 
بودجه در مجلس و همچنین اتخاذ راهکارهای 
دیگر، تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از 
بدهی دولت به گندم کاران تامین شده و ۴۰۰۰ 
میلیارد تومان باقیمانده نیز حتما تا پایان مهر ماه 

تامین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهور با بیان 
اینکه مجموعه دستاوردهای دولت، مجموعه ای 
قابل ارائه است که مردم می توانند براساس آن 
به آینده کشور امیدوار باشند اظهار کرد: چنانچه 
بخواهیم اقداماتی که دولت یازدهم طی سه سال 
گذشته انجام داده است را با شرایطی که دولت 
را تحویل گرفته مقایسه کنیم باید بگوییم که 
کار بزرگی صورت گرفته و مهمترین دلیل آن 
نیز امید مردم به آینده کشور بوده است. مردم 
با آمدن دولت به آینده این کشور امیدوار شدند 
و امید آنها فرصتی را ایجاد کرد که دولت بتواند 
شاخص های کالن اقتصادی را بهبود بخشد و با 

دنیا تعامل کند.
جهانگیری همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه 
دستاوردهای دولت یازدهم با تاکید بر نقش هنر 
در انتقال بهتر مطالب خاطر نشان کرد: نفس 
ورود دولت به حوزه هنر و برای نمایش اقدامات و 
دستاوردهای خود کار مبارکی است و امیدواریم 
که با توجه به انتقادات مطرح شده در این زمینه 

نقاط ضعف شناسایی و برطرف شود.

جهانگیری خبرداد:

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال پیگیری امالک نجومی 

ستاد  گفت:  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
اقتصاد مقاومتی باید ظرفیت های محلی را شناسایی 

و برای استفاده از آن برنامه ریزی کند.
دیروز  دهقان  حسین  پاسدار  سرتیپ  سردار  ایرنا، 
بختیاری  و  چهارمحال  اقتصادی  فعاالن  جمع  در 
کاهش  اشتغال،  افزایش  آبادانی،  ایجاد  کرد:  تاکید 
اجتماعی  رفاه  بهبود  و  اقتصادی  رونق  بیکاری،  نرخ 
از  استفاده  و  شناسایی  دستاوردهای  مهمترین  از 

ظرفیت های محلی به شمار می رود.
و  اقتصادی  های  فعالیت  بر  تمرکز  ایجاد  افزود:  وی 
اولویت های این بخش دستیابی به اهداف  توجه به 

اقتصاد مقاومتی را تسریع می کند.
سردار دهقان به ظرفیت های چهارمحال و بختیاری 

کرد:  تصریح  اشاره  مختلف  های  بخش  در 
کشاورزی،  های  حوزه  در  تواند  می  استان  این 
کشور  در  الگو  عنوان  به  گردشگری  و  دامپروری 

مطرح شود.
وی یادآور شد: تغییر نگاه در رویکردها و تعامالت 
منظور  به  جهادی  جهش  ایجاد  و  کارایی  فاقد 
مقاومتی  اقتصاد  زنجیره  های  حلقه  تکمیل 
بایستی در دستور کار مسئوالن اجرایی قرار گیرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار کرد: 
اقدام های بخش خصوصی و دولتی چهارمحال و 
بختیاری در ستاد اقتصاد مقاومتی مطلوب و قابل 

تقدیر است.
وی گفت: بسیاری از موانع موجود بر سر راه تولید و 
اقتصاد با اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی در استان ها 

رفع می شود.
سردار سرتیپ پاسدار دهقان تاکید کرد: تصمیم های 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  در  شده  اتخاذ 
در  تحول  و  دگرگونی  ایجاد  بختیاری  و  چهارمحال 

بخش های مختلف این استان را به دنبال دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری و جمعی از مسئوالن 
دستگاه های اجرایی متولی حوزه اقتصاد استان نیز 
در این نشست گزارش بخش های مختلف اقتصادی 

این استان را با راهکارهای پیشنهادی ارائه کردند.

آنگال مرکل:

کنترل مرزهای اروپایی ضرورت دارد

صدر اعظم آلمان در گفتگویی از تداوم تالش برای بهبود 
اعالم کرد که کنترل  پناهجویان سخن گفت و  وضعیت 

مرزهای اروپایی ضرورت دارد.
مهر، »آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان در گفتگو با روزنامه 
اظهار  پناهجویان  بحران  درباره  سایتونگ«  »زکسیشر 
داشت: تالش برای بهبود وضعیت پناهجویان به هیچ وجه 

متوقف نشده و به قوت خود باقی خواهد بود.
وی در ادامه گفت: کنترل مرزهای اروپایی ضرورت داشته 
خاطرنشان  همچنین  مرکل  باشد.    داشته  ادامه  باید  و 
کرد: هدف اصلی، حل بحران پناهجویان است که باید با 

تدبیر و برنامه ریزی حل و فصل شود. 
حل  حامیان  از  برلین  اینکه  بیان  با  آلمان  اعظم  صدر 
اروپایی  کشورهای  کرد:  اعالم  است،  پناهجویان  بحران 
تسریع  آلمان  با  و مشارکت  در سایه همکاری  می توانند 

در این هدف را ایجاد کنند.

دبیر شورایعالی امنیت ملی گفت: امروز توان رزمی 
تاثیر گذار و منعطف جبهه مقاومت بزرگترین 
چالش  به  را  جهان  تسلیحاتی  های  زرادخانه 
کشیده و سد مستحکمی در برابر متجاوزان و 

سلطه گران بوجود آورده است.
 مهر، امیر دریابان علی شمخانی، دبیر شورایعالی 
امنیت ملی در بازدید از خطوط تولید و نمایشگاه 
نیروی هوافضای سپاه  توانمندی های پهپادی 
جهادی  رویکرد  و  واال  همت  از  قدردانی  با 
متخصصین نیروی هوا فضا که پیشرفت های 
خیره کننده ای در حوزه های موشکی و پهپادی 
را به دنبال داشته اظهار کرد: در صنعت پهپادهای 
توسعه  و  تکثیر  تولید،  تحقیق،  قدرت  نظامی، 
همراه،  سالح  پرواز،  مداومت  بُرد،  در  فناوری 
شناسایی و دقت در شلیک و اصابت، عوامل اصلی 
برتری و ایجاد کننده تغییر در موازنه قدرت است.
شمخانی افزود: تجربه دفاع مقدس و تحریمهای 
ظالمانه ای که حق دفاع مشروع ایران در برابر 
دشمن متجاوز را هدف گرفته بود به ما آموخت 
توسعه  و  بومی  دفاعی  بنیه  داشتن  بدون  که 
مستمر آن نمی توان امنیت پایدار و قابل اتکا در 

کشور ایجاد کرد.
اینکه  بر  تأکید  با  ملی  امنیت  دبیر شورایعالی 

تجربه ۸ سال دفاع مقدس به ما نشان داد که 
زندگی در صلح بدون قدرت دفاعی، ارزویی محال 
است اظهار داشت: قدرت دفاعی و تهاجمی ما، 
پیچیده، چند وجهی و مبتنی بر توان داخلی و 
آموزه های دینی بوده و به شهادت تاریخ هیچگاه 
در مسیر تجاوز وتوسعه طلبی به کار گرفته نشده 

و نخواهد شد 
مظلوم  مردم  به   تجربه  این  انتقال  شمخانی 

فلسطین و جبهه مقاومت را از افتخارات نظام 
جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد و افزود: امروز 
توان رزمی تاثیر گذار و منعطف جبهه مقاومت 
را  جهان  تسلیحاتی  های  زرادخانه  بزرگترین 
برابر  در  مستحکمی  سد  و  کشیده  چالش  به 

متجاوزان و سلطه گران بوجود آورده است.
شمخانی در ادامه با اشاره به صدور فرمان حضرت 
گانه   سه  نیروهای  تشکیل  بر  مبنی  )ره(  امام 

دریایی، زمینی، و هوایی در ۲۶ شهریورماه سال 
۱۳۶۴ تصریح کرد: امروز بعد از گذشت ۳۱ سال 
از آن فرمان در سایه تدوین راهبردهای صحیح، 
فرماندهی دقیق، عبرت گیری از تهدید و تبدیل 
آن به فرصت و با درایت فرماندهی معظم کل 
قوا، نیروی هوافضای سپاه چنان ظرفیت و قابلیتی 
را تولید کرده است که اگر در زمان جنگ این 
قابلیت را داشتیم معادالت عرصه نبرد دستخوش 

تغییرات ماهوی می گردید.
اینکه  بر  تاکید  با  ملی  امنیت  دبیر شورایعالی 
قدرت پهپادی ایران که  قدرت انقالب اسالمی 
در دفاع از مدافعان حرم و مقاومت اسالمی است 
در شرایط سخت اقتصادی و در دوره محدودیت 
ها و تحریم ها ایجاد شده افزود: جمهوری اسالمی 
ایران در عمل نشان داده که برای توسعه توان و 
قدرت دفاعی متعارف برای دفاع از خود حد و مرز 

و محدودیتی نمی شناسد.
وی خاطر نشان کرد: قدرت مهندسی معکوس، 
به  آمریکایی  غنایم  تبدیل  و  روزآمدسازی 
محصوالت بومی و ایرانی توسط نیروی هوافضای 
سپاه نشان دهنده قابلیت تبدیل هدید حضور 
افزایش  فرصت  به  منطقه  در  آمریکا  نامشروع 

قدرت و توانایی است.

شمخانی:

توان رزمی جبهه مقاومت بزرگترین زرادخانه های جهان را به چالش کشیده

سردار دهقان:

 ستاد اقتصاد مقاومتی ظرفیت های محلی
 را شناسایی کند
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آگهی
پیرو آگهی منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه حسن رحیمی که مجهول 
شعبه  پرونده کالسه 9۴۰99۸۲9۱۳۲۰۰۴7۵  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان 
نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   ۱۰۱  ( پردیس  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱

شماره 9۵۰997۲9۱۱۴۰۱۰۸۵ 
شاکی: محمد صادق مطلبی فرزند محمدرضا به نشانی تهران خ بهار ک هاله پ ۱۰

متهم: حسن رحیمی به نشانی مجهول المکان
اتهام: تهدید
رای دادگاه 

بابک  سید  و  رضا  محمد  فرزند  مطلبی  محمدصادقی  اقایان  شکایت  درخصوص 
مهرنوش فرزند سید حسن دایر بر تخریب عمدی و تهدید و توهین علیه حسن 
اموالی که  تعرفه شده  اظهارات شکات و شهود  اینکه حسب  به  توجه  با  رحیمی 
مورد تخریب قرار گرفته متعلق به شرکت ساختمانی دبله بوده و شکایتی از جانب 
مدیرعامل آن شرکت مطرح نگردیده و شکات نیز سمتی در طرح شکایت نداشته 
اند و در خصوص توهین و تهدید نیز شکات علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور 
نیافته و جهت اثبات ادعای خود شهود تعرفه نکرده اند به لحاظ عدم ارائه دلیل 
متقن و قابل قبولی که داللت بر توجه اتهام به متهم موصوف نماید و باستناد به 
اصل ۳7 قانون اساسی جمهوری اسالمی و مستندا به ماده ۴-۴۰۶ و ۴۳۱ قانون 
آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳9۲ رای بر برائت متهم موصوف صادر و اعالم می 
گردد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 

محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
393015 م/الف رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان پردیس

دادنامه
تاریخ تنظیم:9۵/۶/۲9 شماره بایگانی شعبه: 9۵۰۲9۴

دو  کیفری  دادگاه   ۱۱۴۲ شعبه   9۴۰99۸۰۲9۱۴۰۰۱۲۰ کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   ۱۱۴۲  ( تهران  بعثت  قضایی  مجتمع 

9۵۰997۰۲۱۰7۰۰۶۸۸
شاکی: ولی پناهی فرزند مصیب به نشانی تهران علی آباد بلوار دستواره نرسیده به 

۲۴ متری ک احمد مهریان پ 9 
متهم: سعید ملکی به نشانی متواری

اتهام: توهین
رای دادگاه 

درخصوص اتهام سعید ملکی که مشخصات دقیق تری از وی بدلیل متواری بودن 
با  مصیب  فرزند  پناهی  ولی  شکایت  موضوع  توهین  بر  دایر  نیست  دسترس  در 
عنایت به مفاد پرونده تحقیقات محلی بعمل آمده توسط مامورین ضابط که داللت 
بر صحت ادعای شاکی دارد و عدم حضور و دفاع متهم علی رغم احضار ارتکاب بزه 
محرز است دادگاه مستندا به ماده ۶۰۸ از قانون مجازات اسالمی متهم موصوف را 
به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید 

نظر استان تهران می باشد.
393011 م/الف دادرس شعبه 1142 دادگاه کیفری دو تهران 

دادنامه
تاریخ تنظیم: 9۵/۶/۲۱      شماره بایگانی شعبه: 9۳۱۶۶۴

پرونده کالسه 9۳۰99۸۲9۱۴۲۰۰۰79 شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری دو شهرستان 
پردیس ) ۱۰۱ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۲9۱۱۴۰۱۱۴۳

پالک  قربانی  کوچه   ۵۵ میدان  نارمک  تهران  نشانی  به  حریریان  فرشید  شاکی: 
۱۰ واحد ۱

متهم: گل محمد صفرنیازی فرزند عید محمد به نشانی پردیس انتهای سیاه سنگ
اتهام: خیانت در امانت

رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای گل محمد صفر نیازی فرزند عید محمد دایر بر خیانت در 
امانت نسبت به یک دستگاه موتور سیکلت به شماره انتظامی ۱۲۲ ایران ۸۱۴9۶ 
و  انجام شده  تحقیقات  به  توجه  با  پرویز  فرزند  فرشید حریریان  موضوع شکایت 
شرح شکایت شاکی و مدارک مالکیت ارائه شده ازجانب شاکی که حکایت از تعلق 
موتور سیکلت موصوف به وی دارد و اظهارات مطلعین مبنی بر امانی بودن موتور 
موصوف در ید متهم و عدم حضور متهم و ارائه دفاعیات از جانب وی علی رغم 
انتسابی به متهم را محرزو  مسلم دانسته مستندا به ماده ۶7۴  ابالغ قانونی بزه 
قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳7۵ نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری 
دادرسی  آئین  قانون   ۴۳۱-۴۰۶ مواد  به  مستندا  صادره  رای  نماید  می  محکوم 
کیفری مصوب ۱۳9۲ غیابی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این مرجع و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر 

استان تهران می باشد.
393013 م/الف رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان پردیس  

دادنامه
تاریخ تنظیم:9۵/۶/۲9 شماره بایگانی شعبه: 9۵۰۲۴7

دو  کیفری  دادگاه   ۱۱۴۸ شعبه   9۴۰99۸۲۱۰۰۲۰۰۳۲۰ کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   ۱۱۴۸  ( تهران  بعثت  قضایی  مجتمع 

9۵۰997۰۲۱۱۳۰۰۵۸۲
شکات: ۱- حسن صداقت به نشانی تهرن سه راه امین حضور ک جاویدی – ک 

اسماییل – بن بست رحیمی – پ ۱۲
۲- علی پور پاکی فرزند حسین به نشانی تهران خ مطهری نرسیده به شریعتی 

پ 7 ط ۲ واحد 7
۳- مهدی اصغرزاده به نشانی تهران خانی آباد خ میعاد میدان ابن سینا ک ک 

سی  ام پ ۱۶ واحد ۴
۴-  مرصاد محمودی فرزند غالمعلی به نشانی تهران شهرری خ رجایی مجتمع 

بهار ۲ شقایق ۴ واحد ۱۵
۵- سمیرا خسروی به نشانی تهران شهدا خ مجاهدین خ زرین خانه شمالی پ 

۴7 واحد ۵
۶- محسن ثقفی فرزند مقبل به نشانی تهران نازی آباد بازار دوم خ بوعلی شمالی 

نیکنام پ 7۳
تهران زعفرانیه خ فالحی ک شیرکوه پ ۳ واحد ۲  به نشانی  بایرامی  7- ساالر 

شرقی
متهمین: ۱- رامین همتی به نشانی متواری و مجهول المکان

۲- سپهر علیاری به نشانی ندامتگاه تهران بزرگ
اتهام ها: ۱- سرقت مقرون به آزاد و مسلحانه با سالح سرد ۲- مشارکت در سرقت 

های متعدد
متهم: سعید ملکی به نشانی متواری

اتهام: توهین
رای دادگاه 

 ( رامین همتی  فرزند عزت ۲۳ ساله ۲-  علیاری  آقایان ۱- سپهر  پرونده  دراین 
متواری( متهمند به مشارکت در شش فقره سرقت مقرون به آزار مسلحانه با سالح 
سرد چاقو و همچنین مشارکت در یک فقره سرقت بنحو قاپیدن دادگاه با عنایت 
به شکایت شکات تحقیقات بعمل آمده گزارش مرجع انتظامی اقرار متهم ردیف 
اول و متواری بودن متهم ردیف دوم کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 
نامبردگان را  انتسابی به  امارات موجود در پرونده بزه  ۳۴ تهران و سایر قرائن و 
اسالمی مصوب  مجازات  قانون  مواد ۶۵7-۶۶7-۶۵۲  به  مستندا  و  دانسته  محرز 
۱۳7۵ و مواد ۱9-۱۳۴ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳9۲ هر یک از متهمین 
را بابت هر کدام از سرقت های مقرون به آزار و مسلحانه با سالح سرد چاق وبه 
تحمل دوازده سال حبس تعزیری درجه ۴ با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل 
هفتاد و نه ضربه شالق تعزیری و از بابت اتهام مشارکت در یک فقره سرقت به 
نحو قاپیدن به تحمل شش سال حبس تعزیری در جه ۵ با احتساب ایام بازداشت 
قبلی و تحمل هفتاد و نه ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید همچنین متهمین 
مذکور را بالمناصفه به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت سوقیه 
یک دستگاه تلفن همراه آیفون، یک میلیون و چهارصد هزار تومان وجه نقد در 
حق شاکی محسن ثقفی و دو دستگاه تلفن همراه به ارزش ششصد هزار تومان و 
وجه نقد و مدارک جمعا به مبلغ دو میلیون و چهاصد هزار تومان در حق شاکی 
آقای علی پور پاکی و یک دستگاه گوشی تلفن همراه و وجه نقد جمعا به ارزش دو 
میلیون و پانصد هزار تومان در حق شاکی آقای حسن صداقت مهر و یک دستگاه 
مهدی  شاکی  گوشی تلفن همراه به ارزش چهارصد هزار تومان در حق  
اصغر زاده و یک دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش سه میلیون  و دویست هزار 
تومان در حق شاکی ساالر بایرامی خلج و یک دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 
نهصد هزار تومان در حق شاکی مرصاد محمودی و یک عدد گوشی تلفن همراه 
به ارزش یک میلیون و هفتصد هزار تومان در حق شاکیه خانم سمیرا خسروی 
محکوم وی نماید رای صادره در خصوص متهم ردیف اول حضوری  و ظرف ۲۰ 
روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران و در 
خصوص متهم ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس با انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
 393012 م/الف رئیس شعبه 1148 دادگاه کیفری دو تهران 

دادنامه
تاریخ تنظیم: 9۵/۵/۲۵      شماره بایگانی شعبه: 9۴۱۶۸7

پرونده کالسه 9۳۰99۸۲۲۱۴۴۰۱۲۸۳ شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری دو شهرستان 
پردیس ) ۱۰۱ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۲9۱۱۴۰۰9۵۸

شاکی: سید ناصر تقوی فرزند سیدعلی به نشانی پردیس فاز ۲ خ باکری پ ۱7 
واحد ۳

متهم: سید علی تقوی فرزند سید موسی به نشانی پردیس فاز ۲ پشت 
پمپ گاز مجتمع نفت پ ۱۱ ط۴

اتهام: فروش مال غیر
رای دادگاه

درخصوص اتهام سید علی تقوی فرزند سید موسی دایر بر فروش مال غیر ) امتیاز 
یک دستگاه آپارتمان مسکن مهر و اخذ مبلغ ششصد و سی میلیون ریال از آقای 
محسن آب برین( موضوع شکایت آقایان سید ناصر تقوی فرزند سید علی نقی و 
محسن آب برین فرزند حسین بدین شرح که سید ناصر تقوی عنوان داشته) در 
تاریخ 9۲/۲/۱۰ امتیاز مسکن مهر از آقای سید علی تقوی به مبلغ هفتاد میلیون 
ریال خریداری کردم و مبلغ حدود بیست و یک میلیون تومان به حساب مسکن 
همین  متوجه شدم  آن  از  پس  و  کردم  واحد  انتخاب  ام سپس  کرده  واریز  مهر 
امتیاز را به آقای محسن آب برین فروخته است( با توجه به تحقیقات انجام شده 
و  و شکایت شکات  پردیس  انقالب  و  دادسرای عمومی  از  کیفرخواست صادره  و 
امتیاز مسکن مهر توسط متهم  از فروش  قراردادهای ضمیمه پرونده که حکایت 
به شکات دارد و عدم حضور متهم علی رغم ابالغ قانونی بزه انتسابی به متهم را 
محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 
یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشا و کالهبرداری نامبرده را به 
تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت ششصد و سی میلیون ریال جزای نقدی 
در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبل و رد اصل مال درح ق سید 
ناصر تقوی و رد مبلغ ششصد و سی میلیون ریال در حق آقای محسن آب برین 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این مرجع و پس از آن ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم 

تجدید نظر استان تهران می باشد.
393014 م/الف رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان پردیس

مفقودی 
ملی  شماره  به  شهیدی  رضا  بنام   ۱۲۶۳۱۵۱ بشماره  باری  هوشمند  کارت 

۵۰۱۰۵۰۳۲۶۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 محمود آباد 

مفقودی
کارت شناسایی وکالت مجتبی نجفی قامت فرزند احمد به ش.ش ۳۱۵ به کدملی 
 ۲۰/۲۶۲۲۳ پرونده  شماره  به   ۲۳۸۲۰ وکالت  پروانه  شماره  به   ۲7۵۴۳۸79۲7

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  

آگهی حصر وراثت
علی حاجیلو قزلباش دارای شناسنامه شماره ۵۲ بشرح دادخواست به کالسه ۴۵۰/9۵ از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کمال 
حاجیلو بشناسنامه ۲۸۲۰۳۳۰7۴۶ در تاریخ 9۵/۶/۲۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به 
۱-علی حاجیلو قزلباش ش.ش ۵۲ ت.ت ۱۳۵۶ صادره از ماکو پدر متوفی

۲- گلزار حاجیلو قزلباش ش.ش ۵7 ت.ت ۱۳۵۶ صادره از ماکو مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 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 14 شورای حل اختالف ماکو

آگهی ابالغ
به طرفیت  به مدیریت محمدرضا نظری دادخواستی  رفاه کارگران  بانک  خواهان 
خوانده مجهول المکان خانم آذر ظاهری هاشم آباد فرزند مظفر به خواسته مطالبه 
وجه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان ارومیه نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه 
شهید  خیابان   – ارومیه  شهرستان  در  واقع  ارومیه  شهرستان  حقوقی  عمومی 
دستغیب – ابتدای خیابان پیروزی ارجاع وبه کالسه ۱۰/9۵۰۲۴9 ح ثبت گردیده 
علت  به   . است  شده  تعیین   ۱۰ ساعت  و   ۱۳9۵/۰۸/۱9 آن  رسیدگی  وقت  که 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
موسوی یکانی- مدیر شعبه دهم دادگاه حقوقی شهرستان ارومیه

آگهی ابالغ مفاد دادخواست
مطابق محتویات پرونده کالسه ۸7/9۵ شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان 
مهاباد سید دادود طیبی نیا با وکالت سید دانیال طیبی نیا دادخواستی را به خواسته 
صدور حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال 
از بابت صدور دو فقره چک و خسارت دادرسی به طرفیت میالد رحمن زاده فرزند 
حسین تقدیم نموده است که وقت رسیدگی برای روز شنبه 9۵/۸/۲۲ ساعت ۱۱/۳۰ 
تعیین گردیده است . که با توجه به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرس مدنی انتشار 
این آگهی به منزله ابالغ بوده و نامبرده می تواند در جلسه دادرسی شرکت یا الیحه 
فرستاده یا وکیل معرفی نماید و می تواند قبل از حلول وقت رسیدگی با مراجعه به 

دبیرخانه شورا برگ ثانی دادخواست و ضمایم را تحویل بگیرد.
شعبه اول شورای حل اختالف مهاباد

آگهی 
در پرومده 9۴۰99۸۱۲9۵۰۰۰۸۰۵ این شعبه آقایان۱- اسدامیرخنافره ۲- حافظ 
خضیراوی ۳- کریم قبیشاوی ۴- کمال خضیروی ۵- محمد خضیراوی ۶- سعید 
قرار  تعقیب  تحت  سرقت  در  مشارکت  اتهام  به  خضیراوی  محمد   -7 خضیراوی 
ماده  مقررات  اجرای  در  و  متهم  بودن  المکان  به مجهول  عنایت  با  است   گرفته 
۱7۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده 
از  انتشار آگهی دفاع  انتشار آگهی جهت  تاریخ  از  ماه  ابالغ می گردد ظرف یک 
اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد 
آگهی بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار م. الف 977

زین  فرزند  میرزایی  امید  آقای  شعبه  این   9۳۰99۸۱۲9۵۰۰۰۸۸۱ پرومده  در 
العابدین به اتهام استعمال مواد مخدر از نوع متادون و سرقت تحت تعقیب قرار 
گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده ۱7۴ 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ 
اتهام  از  انتشار آگهی دفاع  انتشار آگهی جهت  تاریخ  از  می گردد ظرف یک ماه 
مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد  حاضر  شعبه  این  در  انتسابی 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار م. الف 976

ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست 

به  جهان  محمد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  کریمی  ا...  روح  آقای  خواهان 
خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان محمود آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه سوم شورای حل اختالف محمود آباد ارجاع و به کالسه 
9۵/۳۶۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی بتاریخ 9۵/9/۳ ساعت ۱۰:۳۰ صبح تعیین 
شده است به علت مجهول المکان خوانده و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به شعبه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
خوشخو شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان محمود آباد 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به متهم آقای سید محمد باقر مرتضی پور فرزند سید موسی ، به اتهام 

ایراد جرح عمدی با چاقو ، تحت تعقیب این دادگاه می باشد 
روز شنبه راس ساعت ۱۰ صبح  ابالغ می شود که در وقت رسیدگی 9۵/۸/۲۲ 

جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند . 
م. الف 950485 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو بهشهر -سید علی جمالی گل نشینی 

خبرگزاری خانه ملت: نمایندگان مردم در مجلس 
با یادآوری نکات مثبت و منفی تغییر نحوه وصول 
مهریه زنان در برنامه ششم توسعه معتقدند که 
این تغییر وصول مهریه را قطعی می کند اما زنان 
نسبت به شرایط فعلی باید هزینه بیشتری برای 

درخواست مطالبات خود پرداخت کنند.
موضوعاتی  از  یکی  زنان  »مهریه«  وصول  نحوه 
است که در الیحه برنامه ششم توسعه با تغییراتی 
مجلس  نمایندگان  از  برخی  است،  شده  روبه رو 
شورای اسالمی معتقدند تغییر در شیوه وصول 
و  سهل   را  حقشان  به  زنان  رسیدن  راه  مهریه، 
اعتقاد  تغییر  این  منتقدان  اما  ساخته  ممکن تر 
زنان  حقوق  تضییع  موجب  موضوع  این  دارند 

خواهد شد.
نمایندگان موافق  تغییر نحوه وصول مهریه زنان 
بر  تاکید  ضمن  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  در 
اینکه با این تغییر، وصول مهریه سرعت بیشتری 
بند  با تصویب  بیان کرده اند که  انجام می گیرد، 
سوم ماده ۲۸ الیحه برنامه ششم توسعه به محض 
مراجعه زنان به ادارات اجرایی سازمان ثبت اسناد 
را  خود  مطالبات  می توانند  راحتی  به  امالک  و 
وصول کنند، آنها تاکید دارند با این روش حتی 
الخروجی  اموال و ممنوع  اقداماتی چون توقیف 

طرف مقابل را هم می توان محقق کرد.
مخالفان این شیوه در حال اصالح اما معتقدند که 
در شیوه فعلی زنان، با مراجعه به دادگاه و اقامه 
دعوی برای دریافت حق مهریه ای خود باید سه 
و نیم درصد میزان خواسته را پرداخت کنند و از 
حق اعسار نیز برخورداند اما بر اساس بند سوم 
برای  زنان  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  ماده ۲۸ 
مطالبه مهریه خود در مرحله بدوی باید به ادارات 
سازمان  الزم االجرای  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای 
این  در  که  کنند  مراجعه  امالک  و  اسناد  ثبت 
شیوه زنان در مرحله اول درخواست مهریه خود 
پرداخت کنند،  را  میزان خواسته  باید ۵ درصد 
کما اینکه در این شیوه زنان از حق درخواست 

اعسار هم محروم خواهند شد.
پورمختار: تغییر در شیوه وصول مهریه

قضایی  کمیسیون  عضو  پورمختار  محمدعلی 
نحوه  تعیین  توضیح  در  نیز  مجلس  حقوقی  و 
برنامه  زنان در الیحه  مهریه ای  وصول مطالبات 
ششم توسعه، گفت: بر اساس بند سوم ماده ۲۸ 
الیحه برنامه ششم توسعه تمامی دعاوی ناشی از 
عدم اجرای اسناد رسمی در دفاتر رسمی ازدواج 
و طالق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای 
ثبت  سازمان  الزم االجرای  رسمی  اسناد  مفاد 

اسناد و امالک رسیدگی و اجرا می شود.
در  کبودرآهنگ  و  بهار  مردم  نماینده 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
تصویب این بند در الیحه برنامه ششم 
زنان  حقوق  تضعیف  موجب  تنها  نه 
زنان  حق  احقاق  در  بلکه  نمی شود 
موثر است، تصریح کرد: طبق این ماده 
طوالنی  مدت  از  بعد  دادگاه  که  کاری 
به زنان  و تحمیل هزینه های دادرسی 
انجام  بیشتری  با سرعت  انجام می دهد 

می گیرد.
وصول  برای  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
مهریه، روند طرح شکایت و دادخواست، 
در صورتی که طرف مقابل هم تقاضای 
سال  دو  الی  یک  حداقل  ندهد،  اظهار 
زمان می برد اما با تصویب بند سوم ماده 
۲۸ الیحه برنامه ششم توسعه به محض 
اجرایی سازمان  ادارات  به  زنان  مراجعه 
ثبت اسناد و امالک به راحتی می توانند 

مطالبات خود را وصول کنند.
پورمختار با تاکید بر اینکه مراجعه زنان 
به ادارات اجرایی سازمان ثبت اسناد و 

امالک به نوعی طرح شکایت است، گفت: با این 
روش حتی اقداماتی چون توقیف اموال و ممنوع 
الخروجی طرف مقابل را هم می توان محقق کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: با 
تصویب نهایی این بند، شکایت زنان برای وصول 
رسمی  اسناد  مفاد  اجرایی  ادارات  در  مهریه 
الزم االجرای سازمان ثبت اسناد و امالک، ثبت و 

بعد کارها به صورت اداری دنبال می شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه این پیشنهاد در کمیسیون 
این روش  یادآور شد:  به تصویب رسید،  قضایی 
به صورت قضایی نیست که طرف مقابل امکان 
اعتراض و درخواست تجدید نظر یا اعمال ماده 
۱۸ یا به نوعی امکان فرار از پرداخت مهریه داشته 

باشد.
کمالی پور: تسریع در وصول مهریه با مراجعه به 

سازمان ثبت
نایب رئیس کمیسیون قضایی  یحیی کمالی پور 
نحوه  تعیین  توضیح  در  نیز  مجلس  وحقوقی 
الیحه  در  زنان  سوی  از  مهریه   مطالبه  وصول 
به  مراجعه  اینکه  بیان  با  توسعه  ششم  برنامه 
ادارات اجرایی سازمان ثبت اسناد و امالک نافی 
مسئولیت های قوه قضاییه نیست، گفت: پیش از 
این هم با استناد به قانون تمامی اسناد الزم االجرا 

ثبت  سازمان  طریق  از  را  مهریه  یا  چک  مانند 
اما  کنیم  وصول  می توانستیم  امالک  و  اسناد 
تنها دلیلی که خانواده ها مراجعه به دادگستری 
نحوه  قانون   ۲ ماده  اعمال  می دادند،  ترجیح  را 

ممنوعیت های مالی بود.
نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد در مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: طبق قانون فعلی افراد می 
مراجعه  دادگستری  به  بدوی  مراحل  در  توانند 
ممنوعیت  نحوه  قانون  ماده ۲  اعمال  با  و  کرده 

مالی، حبس را برای طرف مقابل اعمال کنند.
وی با بیان اینکه به طور قطع مراجعه به سازمان 
ثبت و اسناد و امالک برای دریافت مهریه نسبت 
به دادگستری به جهت تسریع در وصول مطالبات 
بهتر است، افزود: از این رو تالش شده در الیحه 
برنامه ششم توسعه ضمانت اجرایی برای افرادی 
که به سازمان ثبت اسناد و امالک مراجعه می کند 

در نظر گرفته شود.
کمالی پورادامه داد: ضمانت اجرایی به این شکل 
که اگر مرد اموالی داشته باشند، این اموال قابل 
اسناد  ثبت  سازمان  اجرایی  اداره  و  بوده  وصول 
را  اموال  و  اجرایه صادر کرده  امالک می تواند  و 
به مزایده گذاشته و بفروشند بنابراین در نهایت 

مهریه وصول خواهد شد.
وی با بیان اینکه اگر بنا به هر علتی درخواست 
زنان در خصوص مهریه در ادارات اجرایی سازمان 

ثبت اسناد و امالک به نتیجه نرسند می توانند 
گفت:  کنند،  دعوی  دادگستری طرح  در  مجدد 
تا ۱۱۰ سکه ضمانت  مهریه  قانون  در خصوص 
اجرایی حبس در نظر گرفته شده و بیشتر این 
تعداد سکه، افراد اگر تمکن مالی نداشته باشند به 

مرور باید مهریه را پرداخت کند.
بر  تاکید  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
برنامه ششم  اینکه شیوه درنظر گرفته شده در 
برای مطالبات مهریه ای زنان سبب تضعیف حقوق 
آنها نخواهد شد، گفت: در اصالح این قانون تنها 
سازمان  اجرایی  ادارات  به  مراجعه  اول  حل  راه 
ثبت اسناد و امالک در نظر گرفته شده و فرد در 
مراحل بعدی می تواند به دادگستری مراجعه کند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس 
ظرفیت  از  استفاده  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای 
نافی  مهریه  وصول  برای  اسناد  ثبت  سازمان 
صالحیت های عمومی دادگستری در جهت رفع 

تظلم خواهی زنان نیست.
سیاوشی: انتقاد از تغییر در شیوه وصول مهریه در 

برنامه ششم
رئیس  نایب  عنایتی  شاه  سیاوشی  طیبه   
فراکسیون زنان مجلس در گفت  وگو با خبرنگار 
اصالح شیوه  در خصوص  ملت  خانه   خبرگزاری 
وصول مهریه به عنوان یکی از اسناد الزم االجرا در 
الیحه برنامه ششم توسعه، گفت: وصول مطالبات 

اسناد الزم  االجرا مانند مهریه پیش از 
این در شهر مشهد به صورت پایلوت 
به اجرا درآمده و بر اساس تحقیقات 
برخی از حقوقدان ها با توجه به اجرای 
ایراد  دو  دارای  طرح  این  آزمایشی، 

قانونی است
تضعیف حقوق زنان با پرداخت 5درصد 

مهریه پیش از طرح شکایت در دفاتر 
ثبت

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، 
مجلس  در  پردیس  و  اسالمشهر 
شورای اسالمی با بیان اینکه با تغییر 
برای اخذ مهریه  صورت گرفته زنان 
خود باید به دفاتر ثبت اسناد و امالک 
این  در  کرد:  تصریح  کنند،  مراجعه 
دفاتر  به  مراجعه  از  پس  زنان  روش 
ثبت اسناد و امالک و استعالم اموال 
همسر می توانند برای وصول مهریه 
اقدام  شده  تعیین  شرایط  اساس  بر 
اما اگر دارایی به نام وی ثبت  کنند 
نشده باشد، هیچ راه دومی برای اخذ 

مهریه زنان پیش بینی نشده است.
وی در خصوص دومین ایراد به تغییر شیوه اخذ 
مهریه در برنامه ششم، گفت: با مراجعه زنان به 
مهریه،  مطالبه  برای  امالک  و  اسناد  ثبت  دفاتر 
را  سند  مالی  مورد  درصد  پنج  ابتدا  باید  زنان 
که  زنانی  در حقیقت  عبارتی  به  کنند  پرداخت 
برای اخذ مهریه خود به دفاتر ثبت اسناد و امالک 
پنج  مرحله  نخستین  در  باید  می کنند  مراجعه 
درصد از مهریه خود را بپردازند تا درخواست آنها 
ثبت و دنبال شود این در حالی است که اکثر زنان 

در کشور توان مالی ندارند.
وصول مهریه از طریق دادگستری سخت اما ممکن 

است
شد:  یادآور  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
هم  دادگستری  به  مراجعه  با  زنان  هم اکنون 
مبلغ کمتر برای طرح دعوای مهریه ای خود باید 
پرداخت کنند و هم پرداخت این مبلغ پیش از 
طرح دعوا ضروری نیست، اگرچه راه فعلی وصول 
مهریه یعنی مراجعه به دادگستری سخت است 
اما در نهایت مهریه زنان محقق می شود اما اصالح 
الیحه برنامه ششم توسعه که در شهر مشهد هم 
وصول  بلکه  نیست  آسان  تنها  نه  شده  پایلوت 

مهریه را غیرممکن می کند.
سیاوشی شاه عنایتی با بیان اینکه مهریه پشتوانه 
برای  زنان  گفت:  می شود،  محسوب  زنان  مالی 
به دنبال اخذ مهریه خود  داشتن پشتوانه مالی 

این حق  وصول  روند  کردن  که سخت  می روند 
به ضرر زنان خواهد بود، از این رو در کمیسیون 
تلفیق برنامه ششم از حق زنان دفاع خواهیم کرد.
شورای  مجلس  زنان  فراکسیون  رئیس  نایب 
اسالمی با انتقاد از اینکه بسیاری از مردان راه های 
فرار از پرداخت مهریه و دور زدن قانون را به کار 
می گیرند، گفت: با این شرایط قانون به گونه ای 
باید بررسی و تصویب شود که راه  فرار از قانون و 
عدم وصول مهریه زنان اصالح شود، واقعیت آن 
است که زنان اگر تمکن مالی داشتند به دنبال 
اخذ مهریه نمی رفتند پس با این وضعیت نباید 
راه های دستیابی به پشتوانه مالی آنان را سخت 

کرد.

فتحی: تضعیف حقوق زنان با مراجعه به اداره ثبت 
درمورد مهریه

قضایی  کمیسیون  عضو  فتحی  محمدجواد 
خبرنگار  با  وگو  گفت   در  مجلس  حقوقی  و 
شیوه  تغییر  خصوص  در  ملت  خانه   خبرگزاری 
وصول مهریه زنان در الیحه برنامه ششم توسعه، 
برنامه  الیحه  در  الزم االجرا  اسناد  وصول  گفت: 
ششم توسعه دارای ابهاماتی است که باید شفاف 
شود، در این زمینه تغییر در شیوه وصول مطالبه 

مهریه، زنان را متضرر می کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
تصریح  اسالمی،  شورای  مجلس  در  پردیس  و 
کرد: وصول مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای 
ثبت منوط به پرداخت نیم عشر یعنی پنج درصد 
از سوی  نخست  مرحله  در  موردنظر  مالی  سند 
فرد است این در حالی است که ثبت شکایت در 
را  تری  برای وصول مهریه شرایط سهل  دادگاه 

برای زنان ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از زنان امکان پرداخت ۵ 
درصد مهریه در مرحله اول مطالبه در ادارات ثبت 
را ندارند، گفت: در ادارات ثبت امکان درخواست 
اعسار برای زنان وجود ندارد این در حالی است 
که امکان درخواست اعسار در دادگاه وجود دارد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای 
با مراجعه  اسالمی، تصریح کرد: در شیوه فعلی 
زنان به دادگاه هزینه دادرسی برای اقامه دعوی و 
برای دادخواست نیز ۳و نیم درصد میزان خواسته 
در مرحله نخست است، در واقع زنان با مراجعه 
به دادگاه نه تنها هزینه کمتری برای درخواست 
مطالبه مهریه خود نسبت به ادارات ثبت پرداخت 
می کنند بلکه امکان درخواست اعسار هم برای 

آنان وجود دارد.

حقی به نام مهریه در برنامه ششم؛ تقویت یا تضییع حقوق زنان
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افزایش حقوق معلمان خواسته 
آموزش و پرورش 

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه 
معلمان قشر قانعی بوده و زیاده خواه نیستند و با 
حداقل ها زندگی می کنند، گفت: با این حال با توجه 
به شرایط اقتصادی کشور، حقوق معلمان باید بیش 
از این باشد و دولت و مجلس باید در این خصوص 

به آموزش وپرورش کمک کند.
مهدی نویدادهم ، درباره نقش سند تحول بنیادین 
در حفظ هویت در دانش آموزان و کاهش آسیب های 
اجتماعی در مدارس اظهار کرد: ویژگی های یک 
تحول  سند  در  اسالمی  انقالب  تراز  دانش آموز 
که  پرورشی  و  آموزش  اما  است؛  آمده  بنیادین 
دانش افزایی  صرفا  را  خود  مأموریت  و  مسوولیت 

می داند نمی تواند حل کننده مشکالت باشد.
وی افزود: از سوی دیگر خانواده ها نیز تا زمانی که 
ما  کنند  مطالبه  را  آموزش  پرورش،  و  آموزش  از 
نمی توانیم در حل مشکالت اجتماعی سهیم باشیم. 
این اتفاق زمانی رخ می دهد که یک تغییر رویکرد در 
آموزش و پرورش به وجود بیاید و شاهد چرخش از 

نظام آموزشی به نهاد تعلیم و تربیتی باشیم.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه 
عوامل بیرونی نیز در این امر موثر هستند، اظهار 
کرد: به عنوان مثال باید خانواده ها همراهی کنند 
و وقتی به مدرسه مراجعه می کنند تنها به دنبال 
قبولی فرزندانشان در کنکور نباشند. زمانی که این 
موضوع به یک تقاضای اجتماعی تبدیل شود و همه 
ما شرایط را باور کنیم و بر روی کاهش آسیب های 
شاهد  می توانیم  کنیم،  سرمایه گذاری  اجتماعی 

تحوالت مثبتی باشیم.
هویت بخشی  به  معلمان  نقش  به  نویدادهم 
دانش آموزان اشاره کرد و افزود: باید وضعیت معلمان 
مورد توجه قرار بگیرد و شرایط به گونه ای نباشد که 
یک حقوق معلم دبستان از معلم دبیرستان کمتر 
باشد و وی مایل به حضور در مقطع ابتدایی نبوده 
این مساله  و بخواهد در دبیرستان تدریس کند. 

نیازمند وضع قوانین مناسب و توجهات ویژه است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه 
معلمان قشر قانعی هستند و زیاده خواه نیستند، 
گفت: معلم ها با حداقل ها زندگی می کنند و این 
فرهنگ معلمی در همه جای دنیاست و منحصر 
به ایران نیست. با این حال دولت و مجلس باید 
به آموزش و پرورش کمک کنند تا بتوانیم شاهد 

ارتقای جایگاه معلمان در کشور باشیم.

برگزاری نخستین جشنواره 
فراغت جوانان روستایی

 در آذرماه

و  ورزش  وزارت  جوانان  ملی  طرح های  مدیرکل 
جوانان  فراغت  جشنواره  نخستین  گفت:  جوانان 

روستایی ۲7 آذرماه در استان ایالم برگزار می شود.
محسن طالیی اظهار کرد:: یکی از اهداف برگزاری 
جشنواره فراغت جوانان روستایی برندسازی کاالها 
و خدمات روستایی مانند غذاها، آئین ها و لباس ها 
است. در این جهت با برپایی نمایشگاه ها و دعوت 
از مراکزی که می توانند در زمینه برندسازی کاالها و 
خدمات خاص روستایی نقش موثری داشته باشند، 
تالش می کنیم به اهداف خود دست یابیم. عالوه بر 
آن مسابقات و بازی های ورزشی محلی را در این 
استان ها برگزار می کنیم و در جهت برندسازی  آن ها 

نیز می کوشیم.
جوانان  فراغت  اوقات  جشنواره  اینکه  بیان  وی 
روستایی با هدف توجه به استان های محروم برگزار 
از این استان ها  می شود، اظهار کرد: در هر یک 
یک روستای پر جمعیت را به عنوان مرکز برگزاری 
سایر  قابلیت های  و  می گیریم  نظر  در  جشنواره 
روستاهای استان را در روستای مرکز ارائه می دهیم 
و قصد نداریم مشابه سازمان میراث فرهنگی،صنایع 

دستی و گردشگری عمل کنیم.
طالیی در پایان گفت: قصد داریم تا پایان سال جاری 
دست کم سه جشنواره فراغت جوانان روستایی را در 

کشور برگزار کنیم و هر جشنواره دو روزه است.

تولید 2۰۰ عنوان کتاب جدید 
درسی برای اولین بار در کشور

از  برنامه ریزی آموزشی  رئیس سازمان پژوهش و 
تالش  با  درسی  جدید  کتاب  عنوان  تولید ۲۰۰ 

۱۰۰۰ نفر برای اولین بار در کشور خبر داد.
بهرام  محی الدین  والمسلمین  حجت االسالم 
برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رئیس  محمدیان 
آموزشی در یازدهمین همایش تجلیل از مؤلفان 
و پدیدآورندگان مواد و رسانه های آموزشی که در 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد، 
اظهار داشت: با همکاری حدود یک هزار نفر شامل 
مولفان این سازمان، اساتید خارج از سازمان، اعضای 
و  دولتی  از بخش های  ها  دانشگاه  علمی  هیأت 
غیردولتی موفق شدیم ۲۰۰ عنوان آموزشی را تولید 

کنیم. 
ریزی  برنامه  و  پژوهش  سازمان  داد:  ادامه  وی 
آموزشی همیشه کتاب تولید کرده است اما هیچ 

سالی به این حجم کتاب، تولید نکرده است.
حجت االسالم والمسلمین محمدیان با بیان اینکه 
گام های دقیقی برای تولید کتاب درسی طی شده 
است، تصریح کرد: در بخش فنی و حرفه ای، ۱۰ 
سند راهبردی با همکاری 7۰۰ نفر از صاحبان ِحَرف 

برای تولید محتوای آموزشی تولید شده است.
وی با بیان اینکه امسال مفتخریم که توانسته ایم 
علی رغم کاستی ها، مهر را با آرامش شروع کنیم، 
و فشارها  بعضی وقت ها شتاب زدگی ها  گفت: 
از بیرون شاید انرژی و استعداد را بگیرد اما وزیر 

آموزش و پرورش سپر بالی این امواج بودند. 
معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش افزود: در 
می  سؤال  ها  برخی  درسی،  کتب  تألیف  جریان 
است  شده  کم  درس  فالن  ساعت  چرا  پرسیدند 
در حالی که این افراد از مجموعه کل جریان مطلع 
نبودند؛ برنامه درسی یک پیکره واحد است و باید 

آن را تماماً دید. 

پیش بینی حضور 4۰ هزار زائر از کشور 

فرمانده مرزبانی ناجا اعالم کرد: زائران کشورهای دیگربرای شرکت در 
مراسم اربعین حسینی از ایران عبور می کنند و پیش بینی می شود شمار 

آنان به ۴۰ هزار تن برسد.
سردار قاسم رضایی  درجمع خبرنگاران اظهار کرد: زائران تاجیک،ترک و 
بنگالدشی از جمله زائران خارجی به شمار می آیند که برای شرکت در 

مراسم اربعین حسینی از ایران عبور می کنند.
وی افزود: همچنین پیش بینی می شود که ۲ میلیون زائر در مراسم اربعین 

حسینی شرکت کنند.
رضایی با اشاره به برگزاری برنامه هماهنگ پلیس مرزبانی ایران و عراق و 
خدمات رسانی ویژه به زائران گفت: مراسم برگزاری پیاده روی امن از جمله 
برنامه های نیروی انتظامی به شمار می آید که در این میان ، پلیس مرزبانی 
نقش برقراری و حفظ امنیت را برعهده دارد ؛چرا که دراین مراسم بزرگ 

عالوه بر شیعیان، نمایندگانی از دیگر ادیان نیز حضور دارند.
رضایی به هشت هزار و 7۵۰کیلومتر مرز اشاره کرد و گفت: در زمینه قاچاق 
کاال در حوزه کشف ۱7 برابر رشد داشته ایم به گونه ای که در مرز جنوبی و 
شمال غرب و همچنین مرز آبی تالش مضاعف شده و دراین راستا اقداماتی 

با مرزبانی افغانستان انجام شده است .
وی با بیان اینکه مشکالت در مرز افغانستان حل شده است، اظهار کرد: 

بحث، بیشتر در مرز پاکستان در حوزه مواد مخدر و قاچاق کاال است.
سردار رضایی خاطرنشان کرد: با رایزنی های دیپلماتیک انجام شده با 

پاکستان، امیدواریم قاچاق مواد مخدر و کاال کاهش یابد.

ایران دارای برند برتر جهان اسالم 
در حوزه سالمت

مدیرعامل مجتمع دارویی درمانی هالل ایران از برگزاری سمینار مشترک 
با ایتالیا در درمان ناباروری خبر داد و گفت: این مجتمع به عنوان برند برتر 

جهان اسالم در حوزه سالمت معرفی شده است.
حمید چوبینه با اشاره  به برگزاری کنگره توسعه روابط اقتصادی در حوزه 
سالمت داشت و گفت: این کنگره سال گذشته با محوریت کشورهای 
اسالمی برگزار شد که طی آن، مجتمع دارویی درمانی هالل ایران به عنوان 

برند برتر جهان اسالم در حوزه سالمت معرفی شد.
وی به شرکت حدود ۴۰ کشور در این کنگره اذعان داشت و گفت: به دنبال 
رایزنی های صورت گرفته با نماینده وزیر بهداشت ایتالیا که در رویداد علمی 
فوق حضور داشت، بازدیدی از مجتمع انجام و عنوان شد که در صورت 
امکان و با همکاری تیم پزشکی و علمی دو کشور، برنامه های مشترکی با 

هدف جذب بیماران نابارور ایتالیا اجرایی شود.
چوبینه با اشاره به این که رایزنی های انجام شده با محوریت توریسم درمانی 
تعرفه های  و  ناباروری  درمان  مطلوب  روند  کرد:  تصریح  گرفت،  صورت 
مناسب این سیکل در ایران، مهم ترین نکته ای بود که مورد توجه و تاکید 

نماینده وزیر بهداشت ایتالیا در بازدید از مجتمع قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، مردم اروپا به ویژه ایتالیا، به گردشگری 
عالقه دارند و به آن بها می دهند که خوشبختانه در کشور ما، ظرفیت های 
غنی در این زمینه وجود دارد و باید با برنامه ریزی مناسب از این فرصت ها 

بهره جست.
چوبینه ادامه داد: به همین منظور، طی روزهای ۱۵ و ۱۶ مهر ماه جاری، 
سمینار مشترک ایران و ایتالیا در حوزه درمان ناباروری با حضور محققین و 

دانشمندان دو کشور برگزار می شود.
مدیرعامل مجتمع دارویی درمانی هالل ایران که خود ریاست سمینار 
مذکور را برعهده دارد، گفت: در توفیق درمان ناباروری در کشور با بهره گیری 
از شیوه های نوین درمانی، ذکر این نکته حائر اهمیت است که بعد از دیدار با 
نماینده کشور ایتالیا در کنگره فوق الذکر و بازدیدی که از مجتمع انجام شد، 
نتیجه دیدارها به آکادمی مربوط در کشور ایتالیا ارائه و تماس های بعدی از 

سوی پروفسورهای این کشور با بنده صورت گرفت.
یادآور می شود، عوامل موثر بر ناباروری زنان و مردان، فریز تخمدان و 
تخمک، اسپرم و آندرومتریوز از جمله مباحث سمینار مشترک ایران و ایتالیا 

در حوزه درمان ناباروری است.

زنان پس از طالق چه آسیب هایی می بینند؟ 

به رغم پیشرفت جوامع و حرکت به سمت مدرنیته هنوز هم طالق به عنوان 
یک عامل تاثیرگذار و آسیب زا بر وضعیت خانواده شناخته می شود و در این 

میان زنان از این جراحت سهم چشم گیرتری دارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، فرشاد رضایی نامدار کارشناس ارشد مسائل 
زنان و مدرس ، با اشاره به تأثیر متارکه بر موقعیت فردی و اجتماعی 
زنان، اظهار داشت: نخستین علت آسیب پذیری زنان عدم استقالل مالی و 
وابستگی اقتصادی آنان است، یک زن پس از جدایی برای تأمین نیازهای 

خود ممکن است مجبور به انجام کارهایی شود که به آن تمایلی ندارد.
وی افزود: نیاز، منشا پذیرش اموری است که مطلوب طبع زنان نیست 
و به بهره کشی از آنان می انجامد.رضایی نامدار گفت: جدایی پس از یک 
دوره زندگی مشترک هر چند کوتاه، به معنای قطع همه پیوندهای روحی 
و عاطفی میان زوج ها نیست و در بسیاری از موارد با اینکه طالق اتفاق 
افتاده اما جدایی صورت نگرفته است.این مشاور خانواده با اشاره به اثرات 
مخرب و فرسایشی طالق به عنوان یک آسیب اجتماعی، گفت: زن ها در 
موقعیت های بیشتری در مقایسه با مردان با تأثیرات منفی جدایی درگیر 
هستند و این مشکالت موجب احساس عدم امنیت در آنها می شود، 
همچنین آنها را در معرض سوء استفاده قرار می دهد، چنانچه هر یک 
و کاهش  با طرد  فرزند،  به خصوص زن در صورت داشتن  از طرفین 
موقعیت های اجتماعی افزون تری مواجه خواهد شد.رضایی نامدار ادامه 
داد: در مواردی که زن از زیبایی ظاهری برخوردار باشد، حضور او به 
عنوان یک زن مطلقه حتی در جمع های خانوادگی و محل کار ممکن 
است یک تهدید برای هم جنس های خانم تلقی شده و باعث ایجاد ترس 
و ظن در زنان دیگر شود.وی در پایان بیان کرد: برای کاهش آسیب های 
جدایی زوج ها و فراهم کردن زمینه فعالیت مثبت و زندگی سالم، باید این 
زنان مورد حمایت گروهی از افراد مورد اطمینان مانند خانواده و دوستان 
نزدیک قرار گیرند و در این میان نقش مشاوران و درمانگران در ارائه 
راهکارهای مناسب برای مدیریت و هدایت وضعیت زندگی زنان مطلقه 

بسیار حائز اهمیت است.

بیماری های قلبی
 در کمین مصرف کنندگان فست فود

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران با اشاره به اینکه چاق شدن ریسک ابتال 
به بیماری های قلبی را بسیار افزایش می دهد، گفت: به دلیل استفاده 
از روغن های نامناسب در فست فودها، مصرف آن عوارض زیادی برای 
سالمت فرد به همراه دارد.مسعود قاسمی ، در ارتباط با تأثیر مصرف 
فست فود و بیماری های قلبی اظهار داشت: چاق شدن ریسک ابتال به 
بیماری های قلبی را بسیار افزایش می دهد و مصرف فست فود فرد را بسیار 
به این مسأله نزدیک می کند.وی افزود: اگر نسبت مصرف انرژی با میزان 
دریافت انرژی و کالری مورد نیاز تناسب نداشته باشد سبب بروز اضافه 
وزن و چاقی می شود و این موضوع شانس بروز حوادث قلبی و  عروقی 

را افزایش می دهد.
رئیس انجمن آترواسکلروز ایران ادامه داد: مواد غذایی که دارای روغن باال 
باشد و این روغن و چربی بیشتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد انرژی مورد نیاز ما را 
تأمین کند سبب بروز چاقی می شود ولی اگر مواد غذایی میزان ایزومر 
ترانس آن باالتر از استانداردها باشد و یا از اسیدهای چرب ترانس با یا بدون 
چربی های اشباع شده هیدروژنه استفاده شده باشد شانس بروز حوادث 

قلبی را افزایش می دهد.

خبرخبر

و  زنی  قمه  بحث  در  گفت:  ناجا  فرمانده 
با  قانون  طبق  پلیس  نامتعارف  های  عزاداری 

هنجارشکنان برخورد خواهد کرد. 
صبحگاه  حاشیه  در  اشتری  حسین  سردار 
اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  پلیس،  مشترک 
هفته  در  رسانی  خدمات  های  برنامه  اهم  به 
و  کارآمد  پلیس  ایجاد   برای  انتظامی  نیروی 
به  باید  گفت:  انتظامی  نیروی  تقویت  و  بروز 
داشته  آموزش  و  برویم  شده  ای  حرفه  سمت 
با توجه مجلس و دولتمردان  امیداریم  باشیم. 
تا  باشیم  داشته  ای  ویژه  تجهیزات  بتوانیم 
بتوانیم وظایفمان را با سرعت و دقت بیشتری 

انجام دهیم.
وی درباره ماه محرم و برنامه های ناجا گفت: 
بین  خوبی  هماهنگی  محرم  اول  دهه  برای 
انجام  مذهبی  های  هیات  و  انتظامی  یگانهای 
آماده  وقت  تمام  ما  همکاران  و  است  شده 
امیدواریم  هستند.  مردم  به  رسانی  خدمات 

به روسای هیات های  توصیه هایی که پلیس 
مذهبی هم داشته اند رعایت شود.

وی به آمادگی سه مرز مهران شلمچه و چزابه 

عالیات  عتبات  رائران  به  رسانی  برای خدمات 
اشاره کرد و گفت: از شهروندان درخواست می 
شود حتما برای شرکت در پیاده روی اربعین 

گذرنامه تهیه کنند.
اتخاذ شده  تدابیری که  با  افزود:  ناجا  فرمانده 
تمدید  گذرنامه  ساعت   7۲ از  کمتر  در  است 
می شود و لذا از شهروندان درخواست می شود 
به توصیه های پلیس در بین راه توجه داشته 
اربعین  زائران  ورود  آماده  مرزها  در  ما  باشند. 

هستیم.
وارد  که  جدیدی  تجهیزات  با  گفت:  اشتری 
بیشتری  نظم  امیدواریم  ناجا می شود  ناوگان 
به  مطلوبی  رسانی  خدمات  و  باشیم  داشته 

شهروندان ارائه کنیم.
وی افزود: در بحث برخورد با اشرار و تکفیری 
هایی  دستگیری  امسال  نخست  ماه   ۶ در  ها 
داشته ایم و اعالم می کنم با هرگونه تحرکی 

در مرزها برخورد می شود.
قمه  بحث  در  گفت:  انتظامی  نیروی  فرمانده 
طبق  پلیس  نامتعارف  های  عزاداری  و  زنی 

قانون با هنجارشکنان برخورد خواهد کرد.

فرمانده ناجا خبرداد: 

برخورد با قمه زنی و عزاداری های نامتعارف در محرم

تخلفات در صندوق ذخیره هنوز ثابت 
نشده است

وزیر آموزش وپرورش، زبان فارسی را عامل وحدت همه 
ایرانیان دانست و گفت: باید برای ترویج زبان فارسی تالش 
کنیم و در همین راستا در سال جاری برای نخستین بار 
فارسی در  زبان  به منظور رواج  بودجه جداگانه ای  ردیف 

مناطق دو زبانه اختصاص یافت.
و  مولفان  از  تجلیل  همایش  حاشیه  در  فانی  علی اصغر 
محل  در  که  آموزشی  رسانه های  و  مواد  پدیدآورندگان 
جمع  در  شد،  برگزار  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان 
پیش  دانش آموزان  به  آموزش  درخصوص  خبرنگاران 
زبانه  دو  مناطق  فارسی نویسی  گفت:  زبانه  دو  دبستانی 
اصالحاتی داشته و دستورالعمل آن برای تمامی گروه های 
این  با  را  آن  می کنند  تالش  آنها  و  شده  ابالغ  تالیف 
اصالحات تطبیق دهند، این در حالی است که این اقدام 
کار زمان بری است.وی درخصوص توسعه پیش دبستانی نیز 
اظهار کرد: پیش بینی می کنیم در سال جاری در توسعه 
مقطع پیش دبستانی در مناطق محروم و دو زبانه، اقدامات 
با  بیشتر  نیز  مناطق  این  کودکان  تا  گیرد  خوبی صورت 
زبان فارسی آشنا شوند.وزیر آموزش وپرورش درخصوص 
دستگیری ۴ نفر از هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان 
نیز اظهار کرد: اگر تخلفی ثابت شود که هنوز ثابت نشده، 
با بیان  با آن برخورد خواهیم کرد.فانی در ادامه  قاطعانه 
گفت:  است،  فرهنگیان  منافع  حفظ  ما  قرمز  خط  اینکه 
همواره گفته ام که نهادهای نظارتی مانند وزارت اطالعات 
درخصوص  نهایت  در  تا  کنند  کمک  ما  به  دادستانی  و 

عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان به جمع بندی برسیم.

کاهش 14 درصدی تلفات سالح سرد 
در کشور

قانونی از کاهش ۱۴ درصدی تلفات سالح سرد از ابتدای 
فروردین تا پایان مردادماه سال جاری خبر داد .

از سازمان پزشکی قانونی در پنج ماهه سال جاری ۲9۱ تن 
بر اثر اصابت سالح سرد جان خود را از دست دادند، این 
شمار تلفات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته )۱۳9۴(

با شمار تلفات ۳۴۰ تن ۱۴.۴ درصد کاهش یافته است.
از تلفات سالح سرد در پنج ماهه امسال ۲۳۶ تن مرد و 

۵۵ تن زن بودند.
و   ۲۵ با  فارس   ،۵۶ با  تهران  های  استان  مدت  این  در 
تلفات سالح  آمار  بیشترین  فوتی   ۲۱ با  رضوی  خراسان 

سرد را داشته اند.
با  نیز  جاری  سال  ماه  مرداد  در  سرد  سالح  شمارتلفات 
کاهش ۳۲.۱ درصدی مواجه بود و از ۸۱ فوتی در مرداد 

سال گذشته با ۵۵ تن در مرداد امسال رسیده است.
تهاجم  یا  دفاع  برای  که  سالحی  نوع  هر  به  سرد  سالح 
مورد استفاده قرار بگیرد و از حیطه باروت، شلیک و انفجار 

گلوله خارج باشد، سالح سرد می گویند. 

تولید نانوحامل هوشمند دارورسان به 
بافت های سرطانی

تبریز  دانشگاه  و  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  محققان 
نانوحاملی هوشمند را تولید کردند که قادر است داروی 
بافت  به  هدفمند  و  هوشمند  صورت  به   را  سرطان  ضد 

سرطانی انتقال دهد.
بیماری سرطان یکی از اصلی ترین بیماری هایی به شمار 
تهدید  را  بشر  سالمت  جهان  نقاط  اقصی  در  که  می رود 
و  مهار  برای  دارو  حوزه   در  تحقیقات  ازاین رو  می کند. 

درمان این بیماری در حال انجام است.
در حال حاضر سرطان دومین عامل مرگ  ومیر در جهان 
محسوب می شود که پیش بینی می شود در سال های آینده 
و  ارائه  بنابراین  شود.  تبدیل  ومیر  مرگ   عامل  اولین  به 
سرطان  درمان  جهت  متفاوت  راه های  و  داروها  معرفی 

ضروری به نظر می رسد.
علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  حامد همیشه کار، عضو  دکتر 
پزشکی تبریز در این باره گفت: داروهای ضد سرطان به 
غیر  بافت  تخریب  با  و  غیرانتخابی عمل می کنند   صورت 

سرطانی موجب عوارض گسترده می شوند.
وی از اجرای تحقیقاتی در این زمینه خبرداد و یادآور شد: 
نانو ذرات مغناطیسی  انجام این تحقیقات سنتز  از  هدف 
 -۶ سرطان  ضد  داروی  حمل  و  بارگیری  قابلیت  با 
از داروهای  مرکاپتوپورین بوده است. این دارو جزو یکی 
مؤثر ضد تومور در طی ۵9 سال گذشته است که به  طور 
کودکان،  در  مهار سرطان خون  و  درمان  گسترده جهت 
بیماری های  و  یافته  پیوند  عضو  زدن  پس  از  پیشگیری 

التهابی مورد استفاده قرار می گیرد.

سونامی  به  نسبت  شرایطی  در  کارشناسان 
خاموش سالمندی بویژه در کشورهای در حال 
آمارهای  بر اساس  توسعه هشدار می دهند که 
سال 9۰ بیش از هشت درصد جمعیت ایرانی ها 
سالمندان  را  نفر  میلیون  هفت  حدود  یعنی 
تشکیل می دهند و پیش بینی می شود جمعیت 
میلیون  به۲۵  تا سال ۲۰۵۰  سالمندان کشور 
نفر افزایش یابد؛ جمعیتی که بی تردید الزامات 

خاص خود را می طلبند...
آن  بر  بینی ها  پیش  کارشناسان،  اعالم  بنابر 
سالمندان  جمعیت   ۲۰۵۰ سال  در  که  است 
یک  حدود  یعنی  درصد   ۲۱ از  بیش  به  دنیا 
نفر از هر چهار نفر افزایش یابد و تخمین زده 
بیش  جمعیت  آینده  سال  پنج  تا  که  می شود 
از ۶۵ ساله دنیا از جمعیت کمتر از پنج سال 
این  از  البته ۸۰ درصد  پیشی خواهد گرفت و 
جمعیت سالمند در کشورهای در حال توسعه 

مستقر خواهند بود. 
بهداشت، شاخص  جهانی  سازمان  اعالم  بر  بنا 
سالمندی به این صورت تعریف می شود؛ نسبت 
جمعیت باالی ۶۰ سال به زیر ۱۵ سال. به این 
ترتیب اگر در یک کشور میزان جمعیت گروه 
سنی باالی ۶۵ سال بین 7 تا ۱۴ درصد باشد 

میزان  اگر  است.  سالمندی  به  رو  کشور  آن 
 ۱۴ بین  سال   ۶۵ باالی  سنی  گروه  جمعیت 
و  است  سالمند  کشور  آن  باشد  درصد   ۲۰ تا 
از  بیش  باالی ۶۵ سال  میزان گروه سنی  اگر 
است.  سالخورده  کشور  آن  باشد،  درصد   ۲۰
هشت  حدود  سالمندان  که  آنجا  از  بنابراین 
در  می دهند،  تشکیل  را  ایران  جمعیت  درصد 
حال حاضر کشور ما در شرایط رو به سالمندی 
خاص  الزامات  بی تردید  که  می برد  سر  به 
رییس  مهین عظیمی،  دکتر  را می طلبد.  خود 
در خصوص   ، بهداشت  وزارت  سالمندان  اداره 
سنی  گروه  برای  بهداشت  وزارت  برنامه های 
سالمندی گفت: پیری مساوی بیماری نیست، 
بلکه با رعایت شیوه زندگی سالم می توان سالم 
عوارض  بیماری  وجود  صورت  در  یا  شد  پیر 
گرفت.  را  ناتوانی  جلوی  و  کرد  کنترل  را  آن 
اینکه فرد در طول زندگی، چگونه زندگی کرده  
را  او  سالمندی  دوران  وضعیت سالمتی  است، 
سالمندی  در  اگر  حتی  اما  می کند.  مشخص 
شود،  گرفته  کار  به  سالم  زندگی  شیوه  هم 
باز هم موثر است و از بروز یا پیشرفت ناتوانی 
زندگی  شیوه  مورد  در  می کند.  جلوگیری 
و مراکز  پایگاه ها  بهداشت،  سالم، در خانه های 

به  آموزش هایی  سالمندان  به  جامعه،  سالمت 
صورت گروهی یا فردی داده می شود.وی ضمن 
اشاره به ضرورت مراقبت های دوره ای در دوره 
جمعیت،  سالخوردگی  داد:  ادامه  سالمندی، 
است.  زندگی  به  امید  افزایش  طبیعی  پیامد 
 7۵ جمعیت  از   ۱۳9۰ سرشماری  اساس  بر 
میلیونی کشور بیش از ۶ میلیون نفر یعنی ۸.۲ 
درصد سالمند هستند.  سالخوردگی جمعیت، 
که  افریقا  مانند  محدودی  مناطق  در  جز  به 
بیماری های  از  ناشی  باالی  میر  و  مرگ  هنوز 
ویژگی  است.  پدیده جهانی  دارد،  وجود  واگیر 
دیگر سالخوردگی جمعیت این است که بدون 
جمعیت  درصد  روز  به  روز  و  است  بازگشت 

سالمندان  با  جامعه  و  می شود  بیشتر  سالمند 
پیرتری روبرو خواهد بود.

بیشتر  االن  اگر  مثال  برای  عظیمی،  گفته  به 
جمعیت سالمند ما ۶۰ تا 9۰ ساله هستند، در 
سال های آینده سالمندان 9۰ تا ۱۰۰ ساله را 
بیشتر خواهیم داشت. یعنی خود این جمعیت 
سالمند هم به طرف پیر شدن می رود.  سرعت 
سال  در  درصد   ۳.7۶( سالمند  جمعیت  رشد 
 ۱.۲9( کل  جمعیت  رشد  سرعت  از   )  ۱۳9۰
عالوه  است.  بیشتر   )  ۱۳9۰ سال  در  درصد 
بر این سرعت رشد جمعیت ۸۰ ساله و باالتر 
از سرعت  نیز   ) )7.۳۳ درصد در سال ۱۳9۰ 

رشد جمعیت سالمند بیشتر است.

رییس اداره سالمندان وزارت بهداشت خبرداد:

سونامی خاموش »سالمندی«
در ایران

تأکید  با  تهران  انقالب  و  عمومی  دادستان 
در  مسووالن  از  دادستان ها  مطالبه گری  بر 
آسیب های  و  جرائم  مختلف،  موضوعات 
و  توصیف  سکه  یک  روی  دو  را  اجتماعی 
در  دستگاه ها  دیگر  وظیفه  انجام   عدم  از 

موضوعات فرهنگی انتقاد کرد.

اختتامیه  در  دولت آبادی  جعفری  عباس 
سیزدهمین همایش دادستان های عمومی و 
ولیعصر  تاالر  در  که  کشور  نظامی  و  انقالب 
با  شد،  برگزار  رضوی  خراسان  دادگستری 
از  مطالبه گری  دادستان ها،  وظایف  به  اشاره 
مسووالن را یکی از وظایف مهم دادستان ها 

دانست و اظهار داشت: مثاًل در حوزه حجاب و 
عفاف دستگاه قضائی کمترین وظایف را دارد 
فرهنگی  دستگاه های  با  وظیفه  بیشترین  و 
است اما اینکه امروز بیشترین مساله متوجه 
که  است  علت  این   به   است  انتظامی  نیروی 
عمل  خود  وظیفه  به  دیگر  دستگاه های 

نمی کنند.
فروشگاه   ۴۰۰ تهران  در  اینکه  بیان  با  وی 
اما ۲۲ فروشگاه مجوز دارد  برند وجود دارد 
و ۳۸۰ فروشگاه بدون مجوز لباس قاچاق و 
خارجی عرضه می کنند، گفت: همچنین ۴۰۰ 
خانه مد در تهران وجود دارد که تعداد بسیار 
کمی از آن ها مجوز دارد و باید مطالبه گری از 

دستگاه ها را شروع کنیم.
مساله  به  تهران  انقالب  و  عمومی  دادستان 
قاچاق ارز و کاال اشاره کرد و افزود: در این 
باید مطالبه گری مان  مساله تردید نکنید که 
پررنگ شود.جعفری دولت آبادی بسیج همه 
استقرار  و  زندان ها  از  بازدید  برای  معاونین 
دایره های زندان را مثمرثمر دانست و گفت: 
با انجام این اقدامات شاهد کاهش۳.۵ درصد 
ورودی به زندان بودیم.وی همچنین با انتقاد 
ما  به  اجتماعی  آسیب های  که  تفکر  این  از 
آسیب های  و  جرائم  افزود:  نیست،  مربوط 
ما  و  هستند  سکه  یک  روی  دو  اجتماعی 

پیشنهاد  و  کنیم  ورود  مساله  این  به  باید 
مساله  به  کل  دادستانی  جلسات  می دهیم 
آسیب ها اختصاص پیدا کند و مشخص است 
اعتیاد، طالق و مفاسد اخالقی  که در بحث 
کوتاهی کردیم و دادستان های مراکز استان 
باید بر آسیب ها تمرکز کنند و برای دستگاه ها 
اما  می گیرند  را  پول  چرا  که  دهند  توضیح 

کاری انجام نمی دهند.
مساله  به  تهران  انقالب  و  عمومی  دادستان 
دادسراها  بر  استان  مرکز  دادستان  نظارت 
تأکید  و  اشاره  شهرستان ها  دادستان های  و 
گزارش هایی  باید  نظارت  هیات های  کرد: 
و  بدهند  دادستانی  به  را  می کنند  تهیه  که 
یکسانی  رویه های  است  موظف  دادستانی 
برای کل کشور تدوین کند و مثاًل برخورد با 
بی حجابی یا مقوله جمع آوری ماهواره در همه 
کشور یکسان باشد.جعفری دولت آبادی تأکید 
کرد: دادستانی مرکز استان باید به عنوان نماد 
مبارزه با جرم به رسمیت شناخته شود و این 

مهم مستلزم همکاری همه دستگاه ها است.
وی با تأکید بر اینکه دادستان ها نباید بهراسند 
چراکه بیشترین اختیارات را دارند،  گفت: باید 
بنیه علمی دادستان ها را تقویت کرد و جلسات 
اختصاصی با دادستان مراکز استان برگزار شود 

تا مسائل به مرکز استان منتقل شود.

دادستان عمومی تهران:

جرائم و آسیب های اجتماعی
 دو روی یک سکه اند
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دادنامه
دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱9 شعبه   9۲۰99۸۲۱۳۵۲۰۰79۵ کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   ۱۰۱9  ( تهران  ولیعصر  قضایی  مجتمع 

 9۵۰997۲۱۸۶9۰۰۸۶۳
شاکی: محمد حدادپور فرزند غالمحسین به نشانی تهران خیابان قلمستان روبروی 

پاساژ گلستان پالک ۵۳
متهم: رحمان داد پور به نشانی مجهول المکان

اتهام ها: ۱- ضرب و جرح عمدی ۲- توهین به اشخاص عادی
رای دادگاه

و  توهین  و  عمدی  بدنی  صدمه  ایراد  بر  دایر  حدادپور  رحمان  اتهام  درخصوص 
توجها به کیفرخواست صادره و نظر به عدم حضور متهم جهت دفاع از خویش با 
وصف ابالغ قانونی صورت گرفته بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص 
داده مستندا ۴۴۸-۴۴9-7۰9-7۱۴ از قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳9۲ متهم 
محکوم است به پرداخت ۱- نیم درصد دیه کامل بابت حارصه خلف آرنج راست 
۲- نصف یک و نیم هزارم دیه کامل بابت سرخ شدگی گردن در حق شاکی و در 
خصوص توهین هم به استناد ماده  ۶۰۸ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳7۵ به 
یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 
مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل 

تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
393007 م/الف رئیس شعبه 1019 دادگاه کیفری دو تهران – حمیدی

آگهی
که  فر  سلیمی  مهناز  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  آگهی  پیرو 
مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد پرونده کالسه 9۳۰99۸۲9۱۳۲۰۱۳۵۴ 
شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس ) ۱۰۱ جزایی سابق( تصمیم نهایی 

شماره 9۵۰997۲9۱۱۴۰۱۰۸۱ 
شاکی: ولی اله محمدیان فرزند علی اعظم به نشانی بومهن خ اسفندیاری نبش بن 

بست کریمی پ ۱ واحد ۲
متهم: مهناز سلیمی به نشانی مجهول المکان

اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی
رای دادگاه 

منجر  رانندگی  در  احتیاطی  بی  بر  دایر  فر  مهناز سلیمی  خانم  اتهام  درخصوص 
اله محمدیان رسنانی  ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع شکایت اقای ولی  به 
فرزند علی اعظم با توجه به تحقیقات انجام شده و کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب پردیس و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری و عدم حضور متهم علی رغم ابالغ قانونی بزه انتسابی 
به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 7۱7 قانون مجازات اسالمی 
دولت  درآمدهای  از  برخی  وصول  قانون   ۳ ماده  الف  بند  ماده  و   ۱۳7۵ مصوب 
نامبرده را از حیث جنبه عمومی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی 
در حق صندوق دولت و از حیث جنبه خصوصی مستندا به مواد ۴۸۸-۴۴9-۴۴۸-
7۰9-7۱۰ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳9۲ ماده ۴۲9 قانون آئین دادرسی 
کیفری مصوب ۱۳9۲ نامبرده را به پرداخت دو درصد دیه کامل بابت چهار جراحت 
بازوی راست و قوزک خارجی پای  راست در  حارصه زانو و خلف پاشنه چپ و 
حق آقای ولی اله محمدیان رسنانی محکوم می نماید مهلت پرداخت دیه دو سال 
قمری از تاریخ وقوع جنایت تعیین می گردد رای صادره مستندا به مواد ۴۰۶ الی 
۴۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳9۲ غیابی ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در 

دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
393009 م/الف رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان پردیس

آگهی
پیرو آگهی منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه عرفان معین که مجهول 
شعبه  پرونده کالسه 9۳۰99۸۲9۱۳۲۰۰۴۳۱  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان 
نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   ۱۰۱  ( پردیس  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱

شماره 9۵۰997۲9۱۱۴۰۱۰۶۵ 
شاکی: محمدعلی علیزاده به نشانی پردیس فاز ۱ مجتمع ستاره ۱ بلوک ۶ واحد ۱

متهم: عرفان معین به نشانی پردیس فاز ۲ محله یاس ۳ تراسه های نفت
اتهام: سرقت مستوجب تعزیر

رای دادگاه 
محمدعلی  شکایت  موضوع  وجه  سرقت  بر  دایر  معین  عرفان  اتهام  درخصوص 
علیزاده فرزند علی اکبر با توجه به اینکه شاکی در صفحه ۳۴ پرونده در مواجه 
حضوری با متهم عنوان داشته شکایتی از ایشان ندارد و از سوی دیگر به لحاظ 
عدم ارائه دلیل متقن و قابل قبولی که داللت بر توجه اتهام به متهم موصوف نماید 
و باستناد به اصل ۳7 قانون اساسی جمهوری اسالمی و مستند به ماده ۴۰۶-۴-
۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳9۲ رای بر برائت متهم موصوف صادر 
و اعالم می گردد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 

اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد
393008 م/الف رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان پردیس

دادنامه
تاریخ تنظیم:9۵/۵/۲۴ شماره بایگانی شعبه: 9۵۰۳۳۰

پرونده کالسه 9۴۰99۸۲۱۵۱۸۰۰۳۳7 شعبه ۱۰۸۰ دادگاه کیفری دو مجتمع 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   ۱۰۸۰  ( تهران  مدرس  شهید  قضایی 

9۵۰997۲۱۶۶۳۰۰77۱
شاکی: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران به نشانی خ ش سپهبد 

قرنی باالتر از ۴ راه طالقانی پ ۱۰7
متهم: روح اله فروتن به نشانی مجهول المکان
اتهام: بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار

رای دادگاه 
در این پرونده آقای روح اله فروتن متهم است ابه اشتغال غیر مجاز تعداد یک نفر 
از اتباع کشور افغانستان در کارگاه ساختمانی فروتن به مدیریت شخص مذکور از 
توجه به گزارش مدیر کل اداره تعاون و کار و رفاه اجتمای تهران و اصل گزارش 
بازرس به شماره ۳۵۸۴ مورخ 9۳/7/۱۲ بازرسان کار اداره بازرسی  کار عدم حضور 
متهم در دفاع از اتهام وارده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی 
ثابت و محرز است لذا به استناد ماده ۱۸۱ قانون کار و رعایت ماده ۴۶ ناظر به ماده 
۴۰ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳9۲ نامبرده را به تحمل نود و یک روز ) 9۱( 
حبس که حکم صادره را برای مدت دو سال تعلیق می نماید رای صادره ظرف ۲۰ 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض 

در دادگاه تجدید نظر تهران است. 
393010 م/الف رئیس شعبه 1080 دادگاه کیفری دو تهران – ناظم

مفقودی
اینجانب رحمان حسین زاده  مالک کامیون بنز جرثقیل دار مدل ۱۳۵۶ به شماره 
شماره  ۳۳۲9۱۰۱۰۰۰9۶۰7و  موتور  شماره  ۳۵۳۰۰۳۱۴۲7۶7۰۲و  شاسی 
پالک ۲۵۱ع9۸ایران ۶۲بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند 
خودروی مذکور را نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی در خصوص خودروی فوق 
دارد ظرف مدت ده روز به از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی 
تهران کیلومتر ۸ جاده ساوه  واقع در  ایران خودرو دیزل  به دفتر فروش شرکت 

مراجعه نمایند  
نکا

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

فاقد سند رسمي
تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۳9۴۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰7۶۰۲هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
فرازمند  آقای کیوان  مالکانه بالمعارض متقاضي  بوکان تصرفات  حوزه ثبت ملک 
فرزند احمد بشماره شناسنامه ۲۸ صادره از بوکان در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 9۱/9۲ مترمربع پالک ۱۲۸۳7 فرعی از ۱۳۰-  اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالک  باقیمانده ۱۳۳۶ فرعی از ۱۳۰- اصلی واقع در بخش ۱7 شهرستان بوکان 
خریداري از مالک رسمي آقای جعفر مهتدی مع الواسطه 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 اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
محمود خضرزاده-رئیس ثبت اسناد و امالك بوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳9۵/۰7/۱۱  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۵/۰7/۲۶

آگهی حصروراثت
بانو طاهره بیگدلی نام پدر اکبربشناسنامه۳۳۲-و کد ملی ۱9۵۵9۳۵7۶صادره از ماهشهر 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم 
تاریخ  رامهرمزدر  از  ملی۱9۱۱۰97۸9۱صادره  کد  ۵۰و  بشناسنامه  جبارزاده  بهنام 
9۵/۳/۲9در اهواز اقامتگاه غیردائمیشفوت ورثه اش عبارتند از ۱-متقاضی طاهره بیگدلی 
فرزند اکبر به شماره شناسنامه۳۳۲و کد ملی ۱9۵۰۵9۳۵7۶متولد ۱۳۵7/۴/۱۴صادره 
از ماهشهر همسر متوفی۲-بیژن جبارزاده فرزند اسدالهبه شماره شناسنامه۵9وکدملی 
به  فرزنداسداله  جبارزاده  رامهرمز۳-بهروز  از  ۱9۱۱۰7977۸متولد۱۳۴7/۴/۱۵صادره 
ازرامهرمزبرادران  ۱۳۴۳/۴/۱صادره  ۳۱وکدملی۱9۵۰7۶7۶۳متولد  شناسنامه  شماره 
ملی۱9۵۰7۶۱ ۱۸9وکد  شناسنامه  شماره  به  فرزنداسداله  جبارزاده  متوفی۴-عفت 
به شماره  زاده فرزند اسداله  از ماهشهر ۵-عاطفه جبار  ۱۰۱متولد۱۳۴۰/9/۲9صادره 
شناسنامه7۳وکد ملی۱9۱۱۱۰۳۲۶متولد۱۳۵۴/۴/۱۲صادره از رامهرمز خواهران متوفی 
می باشند و ال غیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه بدادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد 

از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. شماره م الف:)۱۲/۳۱۵( 
رییس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز

دادنامه
پرونده کالسه 9۴۰99۸۱۲9۵۶۰۱۱۴7  شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان 

جویبار ۱۰۲ جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۱۲9۳9۰۰۶۵۲ 
– جویبار دیو  مازندران  نشانی  به  اله گلستانی ماچک پشتی  نعمت  آقای  شاکی 

کال م ش 
متهم 

خانم هدی مهدوی ملک کالیی فرزند منوچهر به نشانی مازندران خ تهران مهتاب 
۱۲ روبروی ساختمان ایثار ساختمان سنگ قهوه ای طبقه سوم 

اتهام صدور چک بال محل 
تصمیم دادگاه : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت بصدور رای  از خداوند متعال و  با استعانت  و 

مینماید 
رای دادگاه 

در پرونده امر در خصوص اتهام خانم هدی مهدوی ملک کالیی فرزند منوچهر اهل 
و ساکن قائمشهر مبنی بر صدور یک فقره چک بال محل بشماره ۳7۵۶۴۵مورخ 
۶۸9۴/۱۳ بمبلغ بیست و سه میلیون ریال عهده بانک ملی ایران از منظر دادگاه 
حسب جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شمایت شاکی رونوشت مصدق اصل 
الشه چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه علیرغم نشر آگهی متهمه در جلسه 
دادگاه حاضر نشده الیحه ای ارسال ننموده و وکیل نیز معرفی نکرده است و سایر 
قانون  بمواد ۳و7  نامبرده محرز و مسلم است مستندا  بزهکار ی  امارات  و  قرائن 
اصالح قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲و بند ج ماده ۲۳ قانون مجازات اسالمی 
مصوب ۱۳9۲ حکم به محکومیت مشارالیها به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه 
۶ و ممنوعیت یکسال از داشتن دسته چک بعنوان مجازات تکمیلی صادر و اعالم 
مینماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ واخواهی در این دادگاه و 
پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم 

تجدید نظر استان مازندران میباشد م. الف 979
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار – محمد ابراهیم یعقوبی حسنکال

دادنامه
پرونده کالسه 9۴۰99۸۱۲9۵۰۰۰۸۱۲ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان 

جویبار )۱۰۱ جزایی سابق(  تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۱۲9۳۸۰۰۶7۲ 
شاکی: خانم دلیله قلی پوروازیمالی فرزند قلی به نشانی جویبار خیابان امام کوچه 
قدس  متهم: آقای محمد ولی پورشعبان فرزند شعبان به نشانی بابلسر همت آباد 

کوچه شهید زمانیان جنب عسگریان منزل شخصی
اتهام ها:تهدید )جانی و مالی(

دادگاه با توجه محتویات پرونده امر با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف 
و وجدان ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: 

رای دادگاه- در پرونده امر آقای محمد پورشعبان اهل بابلسر مقیم همت آباد سایر 
مشخصات فردی متهم در پرونده و کیفر خواست صادره درج نمی باشد متهم است 
به تهدید جانی و مالی ، نظریه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان جویبار شکایت شاکیه خانم دلیله قلی پوروازیمالی فرزند قلی بشماره 
ملی ۲۱۶۱۵۳۴۱۶۵ و تحقیقات تکمیلی انجام یافته از ناحیه بازپرس شعبه اول 
دادسرای جویبار و مودای گواهی گواهان و نظر به عدم حضور متهم در بازپرسی و 
دادگاه در جهت دفاع و برائت خویش از اتهام انتسابی و نظریه سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده بزهکاری متهم بنظر دادگاه محرز و مسلم است و باستناد ماده 
۶۶9 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳7۵ حکم به محکومیت متهم 
بتحمل یکسال حبس تعزیری صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واخاوهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیت 

روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان مازندران می باشد.
م الف:975 رئیس شعبه یکصد و یک دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار – سید محمد قنبری

دادنامه
پرونده کالسه 9۴۰99۸۱۵۱۳۶۰۱۱79 شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان 

جویبار )۱۰۱ جزایی سابق(  تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۱۲9۳۸۰۰7۰۰ 
روستای  جویبار  نشانی  به  سلیمان  فرزند  چراتی  غفاری  علی  آقای   -۱ شکات: 
با وکالت  دونچال منزل شخصی ۲- آقای احمد ولی زاده دونچالی فرزند عبداله 
آقای کیامرث غفاری چراتی فرزند سلیمان به نشانی روبروی ۱۳ آبان کوی بهار 

شیرازی پ بی ۳ ط ۲ واحد ۸ 
متهم: آقای حجت ناصری فرزند قادر به نشانی تهران انتهای عسگری پالک ۸ 

اتهام ها: ۱- تحصیل مال از طریق نامشروع ۲- کالهبرداری 
دادگاه با توجه محتویات پرونده امر با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف 

و وجدان ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: 
در  متهم  فردی  مشخصات  سایر  قادر  فرزند  ناصری  آقای حجت  امر  پرونده  در 
و  کالهبرداری  به  است  متهم  باشد  نمی  درج  پرونده  و  صادره  خواست  کیفر 
تحصیل مال از طریق نامشروع نظر به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی 
فرزند  چراتی  غفاری  علی  آقایان  شاکیان  شکایت  جویبار،  شهرستان  انقالب  و 
وکالت  با  عبداله  فرزند  زاده  ولی  احمد  و  ملی ۵۸۲9۰۵7۶۴۶  بشماره  سلیمان 
آقای کیومرث غفاری چراتی فرزند سلیمان بشماره ملی ۵۸۲9۱۳۴۴97 و مفاد 
پاسخ استعالم و بعمل آمده از بانک و پرینت ارائه شده که داللت بر واریز مبلغ 
مورد ادعایی شاکیان به حساب متهم دارد و نظر به عدم حضور متهم در مراحل 
امارات  و  قرائن  سایر  نظریه  و  دادگاه  و  دادیاری  در  رسیدگی  نیز  و  تحقیقاتی 
موجود در پرونده بزهکاری متهم بنظر دادگاه محرز و مسلم است و باستناد ماده 
۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس کالهبرداری مصوب ۱۳۶۴ 
به  حکم  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع   ۱۳۶7 تایید  اسالمی  شورای  مجلس 
محکومیت متحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ چهل و پنج میلیون 
ریال به مالبختگان ) مبلغ پانزده میلیون ریال به شاکی آقای احمد ولی زاده و 
سی میلیون ریال به مالباخته آقای علی غفاری( صادر و اعالم می گردد و اعالم 
می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

تجدید نظر استان مازندران می باشد.
م الف:980 رئیس شعبه یکصد و یک دادگاه کیفری دو شهرستان
 جویبار – سید محمد قنبری

دادنامه 
کالسه 9۵۰99۸۱۲9۵۵۰۰۲99شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار 

۱۰۲ جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۱۲9۳9۰۰۶۶۴
شاکی :خانم نرگس احمدی ترک محله فرزند اصغر به نشانی مازندران – جویبار 

طالش محله پهناب 
متهم : آقای علی یزدانی فرزند اصغر به نشانی مازندران – جویبار طالش محله 

اتهام : ترک انفاق 
تصمیم دادگاه : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
با اسعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت بصدور رای مینماید 

رای دادگاه 
بر  دایر  المکان  مجهول  متواری  اصغر  فرزند  یزدانی  علی  آقای  اتهام  در خصوص 
ترک انفاق همسر دائمی خانم نرگس احمدی ترک محله دادگاه با توجه به شکایت 
خانم نامبرده تحقیق بعمل آمده پیرامون موضوع در دادسرا اظهارات گواه و اینکه 
مشارالیه علیرغم ابالغ اخطاریه در دادسرا و دادگاه حاضر نشده و نسبت به اتهام 
خود دفاعی بعمل نیاورده کیفر خواست صادره از ناحیه جانشین دادستان عمومی و 
انقالب جویبار بزهکاری مشارالیه محرز استباستناد ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده 
مصوب ۱۳9۱ حکم به محکومیت نامبرده به تحمل هشت ماه حبس تعزیری صادر 
و اعالم مینماید رای صادره  غیابی است ظرف بیست روز پی از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه سپس ظرف بیست روز بعد از آن قابل تجدید نظر در یکی از محاکم 

تجدید نظر استان مازندران میباشد م.الف 97۸
رییس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار – سید محمد اسداله پور 

اگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پراید صبا مدل ۱۳۸۲ به شماره انتظامی ایران ۸۲- ۳7۸ص۵۸ و شماره 
موتور ۰۰۴۵۱۲۰۳ و شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۲9۱۶۲۲۵ به نام عطیه دالوریان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی مفقودی
موتور  شماره  و  9۱7د۶۵   -۸۲ ایران  انتظامی  شماره  به   ۱۳۸۸ مدل  پارس  پژو  سواری  کمپانی  سند 
۱۲۴۸۸۰۵۳9۱۶ و شماره شاسی NAAN۰۱CAX9K7۵۵۴77 به نام خالق محمدی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی 
کارت هوشمند خودرو کامیون کمپرسی داف مدل ۱97۴ به رنگ زرد روغنی به شماره سریال ۲۱۰۱۲۴۳ با شماره 
انتظامی 7۸9ع۶۱ ایران ۶۲ با شماره موتور ۳۳۵9۱۰۱۰۰۴۳۵9۲ با شماره شاسی ۱۲۴9۰۶مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 نکا  

در  داده که وضع خوشبین ها  نشان  بررسی ها 
آنها  است.  بدبین ها  از  بهتر  گوناگون  زمینه های 
در پیش بینی های شغلی بهتر از بدبین ها هستند، 
همچنین  است.  اغلب خوب  وضع سالمتی شان 
افراد خوشبین در انتخاب های شغلی نیز بهتر از 
بدبین ها عمل می کنند. نکته مهمی که می توان 
گفت این است که آزمون ها کسانی را به  عنوان 
افراد بدبین شناسایی کرده اند که هرگز فکرش را 

نمی کردند که بدبین باشند.
عامل  بدبینی  که  می رسد  نظر  به  واقع  در    
ریشه داری باشد، اما تحقیقات نشان می دهد که 
بدبینی،  اصلی  هسته  داد.  تغییر  را  آن  می توان 
مرحله ای  درماندگی  واقع  در  است.  درماندگی 
است که در آن افراد می پندارند که انتخاب هایشان 
ندارد.  می دهد،  روی  برایشان  آنچه  بر  تأثیری 
بسیاری از چیزها در زندگی، خارج از کنترل ما 
هستند مانند رنگ چشم، قد و... اما کارهای زیادی 
را هم تحت کنترل خویش داریم. شیوه ای که با 
آن با دنیا کنار می آییم، ممکن است این کنترل 

را کم یا زیاد کند.
این اندیشه هایمان نیستند که به رویدادها واکنش 
تعیین  را  رویدادها  خود  آنها  می دهند،  نشان 
می کنند. فکر اینکه »کاری از دستم بر نمی آید« 
احساس  وقتی  می دارد.  باز  کردن  عمل  از  را  ما 
درماندگی بر ما تسلط می یابد، کنترل به دست 
نیروهای دیگر می افتد. پژوهش های زیادی نشان 
می دهد که اگر بدبین باشیم، شکست ها را مشکل 

خود می دانیم و براحتی دچار افسردگی خواهیم 
نظر  از  و  می مانیم  غافل  ظرفیت هایمان  از  شد. 
جسمی زود بیمار می شویم. افراد بدبین از کاه، کوه 

می سازند و یکی از روش هایی که با کمک آن این 
کار را انجام می دهند، تبدیل اشتباه ها به احساس 
گناه است. نکته دیگر اینکه افسردگی یعنی اوج 
بدبینی. افراد افسرده بدبین هستند. یعنی می توان 
یک دلیل محکم برای علت بروز افسردگی شدید 
از این اختالل،  را بدبینی دانست و کلید رهایی 

برگزیدن سبک خوشبینانه است.
  اگر بیش از اندازه به مسائل دنیای پیرامونی توجه 

کرده و آنها را به خود نسبت دهیم، شانس ابتال 
به افسردگی در ما باال می رود، زیرا نسبت دادن 
مشکالت به خود، ریز بینی و گیر دادن به مسائل در 

جهت کنترل اوضاعی که شاید در کنترل ما نباشد، 
ما را از پای در خواهد آورد. این باورها بدبینی را 
افزایش داده و پس از مدتی دست از تالش برای 
درمانده  و  کشیده  خود  وضع  از  مثبت تر  درک 
می شویم. نشخوارکننده های فکری آنقدر به این 
گونه تفکرات ادامه می دهند که یک چرخه بزرگ 
مهار ناپذیر از فکرهای منفی و بدبینانه پیرامون آنها 

را فرامی گیرد و دچار افسردگی می شوند.

 در محیط کار نیز خوشبینی بسیار مهم است. 
از  کاری  محیط های  در  خوشبینی  و  بدبینی 
ایجاد  علت  به  بدبینی  که  است  مهم  آن جهت 

درماندگی، ایجاد سکون می کند و به غمگینی، 
روحیه پایین، اضطراب و کاهش بازدهی در کار 
می انجامد. در حقیقت به نظر می رسد افراد مناسب 
برای کارهای پرچالش باید دارای ویژگی استعداد، 

انگیزه و خوش بینی باشند.
رویدادهای تلخ و بدی که در زندگی برای افراد 
بدبین پیش می آید، همان رویدادهایی است که 
برای افراد خوشبین اتفاق می افتد اما نگرش این دو 
فرد نسبت به مسائل و طرز تلقی آنان با هم متفاوت 
است. فرد خوشبین بعد از روبه رویی با ناکامی به 
حالت عادی بر می گردد و دوباره آغاز می کند اما 
یک فرد بدبین دچار رخوت و افسردگی می شود. 
شما باید به فرزندان خود بیاموزید که از بدبینی 
بپرهیزند و خوشبین باشند زیرا بدبینی در کودکی 
منشأ بدبینی در بزرگسالی است. بیشتر کودکان 
منتقد  بزرگساالن  از  یا  خود  مادر  از  را  بدبینی 
اما کودکان همان طور  یاد می گیرند  پیرامونشان 
که بدبینی را می آموزند، می توانند خوشبینی را نیز 
بیاموزند. در پایان باید گفت دو راهکار اصلی برای 
مبارزه با بدبینی وجود دارد: راهکار اول این است 
که وقتی متوجه بدبینی خود شدید، روی آن تمرکز 
نکنید و سعی کنید در همان موقع ذهنتان را به 
سمت دیگری بکشانید و به چیز دیگری فکر کنید. 
مثالً می توان به افکار بدبینانه و منفی خود فرمان 
ایست بدهید. یا می توانید حواس خود را منحرف 

کنید و به موضوع دیگری بیندیشید.
اما راهکار دوم این است که باورهای غلط و نامعقول 
خود را زیر سؤال ببرید. اگر این کار بدرستی انجام 
شود احتمال بازگشتن یک باور نامعقول به ذهن 

شما بسیار کم خواهد بود.
منبع: سالمت نیوز

 آیا از این افرادی هستید که صبح پس از بیدار 
شدن از خواب، به کارهای پیش رو فکر می کنند 
همه  که  رادارند  نگرانی  و  استرس  این  دائم  و 
مسائل به درستی و دقیق پیش برود؟ بدون شک 
غیرکاربردی  وقت گیر،  بسیار  تفکرات  این گونه 
و  به ویژه هنگام صبح  و  و خسته کننده هستند 
در ابتدای روز باید از آن ها پرهیز نمایید. برای 
اینکه بدانید چطور از هجوم این افکار رها شوید، 
به  و  خوانده  را  زیر  راهکار   ۴ می کنیم  توصیه 

آن ها عمل کنید.

قبول کنید که انسان از فکر کردن ناگزیر 
است

زیاد فکر کردن باعث ازکارافتادن مغز و خالقیت 
بلکه موجب حواس پرتی شده و  شما نمی شود، 

انسان را به سمت تفکرات منفی سوق می دهد.
ایجاد  به  نیز  با مشغله های فکری  جدال دائمی 

ناامیدی  شده،  منجر  منفی  احساسات  رشد  و 
می آورد و در آخر نیز موجب خستگی بیش ازحد 
روحی می شود. بنابراین، این را قبول کنید که 
فکر کردن امری کامال طبیعی است و اعتقاد به 
دوباره  تربیت  برای  مرحله  نخستین  مساله  این 
ذهن و حواس محسوب می گردد. اگر یاد بگیرید 
نکنید،  کردن هایتان  فکر  درگیر  را  خود  که 
می توانید بر شرایط زندگی خود کنترل بهتری 

داشته باشید.

ذهن خود را با تکرار دائمی، تربیت کنید
عدم تمرکز، نوعی عادت محسوب می شود. فارغ 

از اینکه چه نوع شخصیتی دارید و آیا ذاتا انسان 
مستعدی هستید یا خیر، باید بدانید که با تکرار 
دوباره  را  خود  ذهن  می توانید  صحیح  و  پیاپی 
از نو تربیت نمایید. هرزمانی که حواستان پرت 
کشیده  عمیق  یک نفس  است  کافی  فقط  شد، 
و دوباره به موضوعی که از آن منحرف شده اید، 
برگردید. نفس عمیق و تمرکز را هرروز تمرین 

کنید.

با نگرانی هایتان کنار بیایید
افراد شده  باعث حواس پرتی  نگران کننده  افکار 
و انرژی آن ها را تحلیل می برد. همچنین، شمارا 

پرتاب  آینده  به  و  کشیده  بیرون  حال  زمان  از 
و  توان  تمامی  که  است  حالی  در  این  می کند. 
است.  او جاری  زمان حال  در  فردی  قدرت هر 
تمرکز  آینده  اتفاق های  روی  دائم  اگر  ازاین رو، 
نماید، درواقع زمان و انرژی خود را هدر می دهد.

که  زمان  هر  مشکلی،  چنین  از  پرهیز  برای 
نگرانی از آینده به سراغتان آمد از خود بپرسید 
آیا الزم است االن به آن فکر کنم؟ یا بپرسید که 
آیا این اتفاق اکنون برای من روی خواهد داد؟ 
منفی  پرسش هایی  چنین  به  پاسختان  وقتی 
است، پس بی خیال شده و روی زمان حال خود 

تمرکز کنید.

افکاری  که  کنید  تمرین  دایما  و  روز  طول  در 
از ذهنتان  که به اکنون شما مربوط نیستند را 
همان  به  را  آینده  نگرانی های  بریزید.  بیرون 
با این تمرینات شب ها نیز  آینده موکول کنید. 

خواب راحت تری خواهید داشت.

هرروز سه مرتبه سه نفس عمیق بکشید
نفس عمیق آگاهانه به تمرکز نیاز دارد و ازاین رو 
بهترین روش برای تربیت ذهن برای باقی ماندن 
در زمان حال محسوب می شود. در صورت نیاز، 
موبایل خود را کوک کنید تا در ساعت های ۱۲ 
شما  به  را  موضوع  این  بعدازظهر   7 و   ۳ ظهر، 

یادآوری نماید.
 این را به یاد داشته باشید که ذهن شما بهترین 
حواس  کنترل  روش ها  این  با  است  دوستتان 
خود را به دست بگیرید  و باعث خالقیت، انرژی 

و موفقیت بیشتر ذهن خود بشوید.

اهمیت آموزش مهارت دوست یابی 
در کودکان

چگونه می توانیم مهارت دوست یابی را در فرزندمان نهادینه کنیم 
این زمینه کمک میکند دوستی در میان  ما در  به  راهکارهایی  چه 
کودکان بسیار با اهمیت و مهم است یادگیری تعامالت اجتماعی در 
کودکان توسط والدین انجام میپذیرد پس بهتر است ابتدا والدین در 
سال های قبل از ورود به پیش دبستانی این مهارت را به فرزندشان 

آموزش دهند .
و  دبستانی  کودکان  در  دوست  کردن  پیدا  مساله  به  مقاله  این  در 

نوجوانی می پردازیم و با اهمیت دوستی در کودکان آشنا می شوید.

کودك در مقطع ابتدایی

تعامالت اجتماعی
دبستانی  پیش  کودکان  از  تر  اجتماعی  معموال  ابتدایی  کودکان 
یابی  دوست  با  حدی  تا  و  گذرانده  را  مقطع  یک  آنها  زیرا  هستند. 

آشنا شده اند.
اما شاید هنوز هم برای شروع دوستی با کسی، راهنمایی هایی الزم 
سر  تواند  می  چگونه  مثال  که  بگویید  او  به  بنابراین  باشند.  داشته 

صحبت با کسی را باز کند.
در اینگونه مواقع، برنامه های تلویزیونی ابزارهای خوبی هستند. مثال 
او  از  تلویزیون هستید، سوال هایی  وقتی کنار هم مشغول تماشای 
بپرسید مثال اگر به جای شخصیت داستان بود درقبال رفتار دوستش 

باید چه واکنشی نشان می داد؟
بدین وسیله او تعامالت اجتماعی را بهتر درک می کند.

 
او تنها نیست

اگر کودک تان در دوست یابی بسیار ضعیف بود، به او یادآور شوید که 
این مشکل تنها خاص او نیست و خیلی از کودکان دیگر هم هستند 
که مشکل او را دارند.به او بگویید که دوست یابی برای خیلی از مردم 
سخت است اما با کمک شما و تمرین کردن، سرانجام می تواند به 

این مشکل غلبه کند.

ادامه دوستی
باید ارزش  او یاد بدهید که دوستی خود را چگونه حفظ کند و  به 
دوستی های خود را بداند و  بی دلیل دوستان خود را از دست ندهد.
از طرفی هم به او متذکر شوید که دوستی ها دایمی نیستند و ممکن 
از هم،  مانند دور شدن  به دالیل خاصی،  زمان  از  است در مقطعی 

تمام شوند.
از  مواقع مجبور شود  برخی  بداند که ممکن است  باید  او  همچنین 
بعضی از دوستی ها دست بکشد.مثال وقتی دوستی از حد و حدودها 

پا فراتر می گذارد و یا کلک می زند و قلدری می کند.
او باید به محض مشاهده چنین رفتارهایی از آن به اصطالح دوست، 

دوری کند.

کودکانه

لطفًا خوشبین 
باشید! 

موفق بودن را به مغزتان آموزش دهید 
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دادنامه
تاریخ تنظیم:9۵/۵/۲۴ شماره بایگانی شعبه: 9۵۰۳۵۲

پرونده کالسه 9۴۰99۸۲۱۵۳۶۰۰۸۱۰ شعبه ۱۰۸۰ دادگاه کیفری دو مجتمع 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   ۱۰۸۰  ( تهران  مدرس  شهید  قضایی 

9۵۰997۲۱۶۶۳۰۰7۶۶
شاکی: محمدرضا خردپیشه فرزند تقی با وکالت خانم صدیقه امینی فرزند عباسعلی 

به نشانی فلسطین شمالی باالتر از بلوار کشاورز پالک ۴۳9 طبقه دوم 
متهم: وحید نقی زاده فرزند مسعود به نشانی مجهول المکان

اتهام: فروش مال غیر
رای دادگاه 

درخصوص اتهام آقای وحید نقی زاده فرزند محمود که مشخصات بیشتری از وی 
در دسترسی نیست دائر بر فروش مال غیر ) کالهبرداری( به میزان چهار صد و 
پنج میلیون تومان از توجه به کیفرخواست صادره شکایت شاکی خصوصی اقای 
محمدرضا خرد پیشه و با وکالت خانم صدیقه امینی مبایعه نامه پیوست پرونده 
و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی ثابت و محرز است لذا به 
استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناضر به ماده یک قانون 
تشدید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداری متهم را به تحمل هفت 
سال حبس و رد مبلغ چهارصد و پنج میلیون تومان به شاکی یاد شده و پرداخت 
همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه 
و سپس در همین دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید 

نظر تهران است.
393005 م/الف رئیس شعبه 1080 دادگاه کیفری دو تهران – ناظم

دادنامه
تاریخ تنظیم:9۵/۶/۱۱ شماره بایگانی شعبه: 9۴۱77۱

پرونده کالسه 9۴۰99۸۲9۱۴۲۰۰۱۶۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان 
پردیس )۱۰۱ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۲9۱۱۴۰۱۰7۳

بلوار  شکات: ۱- آقای محمد عزیزآبادی فراهانی فرزند حسین به نشانی پردیس 
جانبازان جنب پمپ بنزین گاز مجتمع سپهر ساختمان B۲ طبقه ۴ واحد ۲۵

۲- کریم نعمت پور فرزند قردایش با وکالت محمدعلی رحمانی فرزند مصیب به 
نشانی تهران شهرک گلستان بلوار کاج بلوار اقاقیا سروستان دوم پالک ۴۲ طبقه 

سوم زنگ ۳
پردیس  شهرستان  تهران  استان  نشانی  به  محمود  فرزند  نعمتی  گلنار  خانم   -۳

مجتمع مسکونی سپهر طبقه ۴ واحد ۸
۴- رقیه نعمتی فرزند میرزا احمد به نشانی پردیس فاز ۳ مجتمع مسکونی سپهر 

بلوک C۱ ط ۴ واحد ۱۸
متهم: منصوره  فکری فرزند جواد به نشانی مجهول المکان

اتهام: مشارکت در کالهبرداری با مانور متلقبانه
رای دادگاه

درخصوص اتهام خانم منصوره فکری فرزند جواد دایر بر مشارکت در کالهبرداری 
با مانور متقلبانه و اخذ مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال از خانم رقیه نعمتی و 
اخذ مبلغ هفتصد میلیون ریال از آقای کریم نعمت پور فرزند قارداش و اخذ مبلغ 
هشتصد میلیون ریال از خانم گلنار نعمتی موضوع شکایت خانم ها رقیه نعمتی 
فرزند میرزااحمد و گلنار نعمتی فرزند محمود و محمدعلی رحمانی به وکالت از 
از  و کیفرخواست صادره  انجام شده  تحقیقات  به  توجه  با  پور  نعمت  کریم  آقای 
به شرح شکایت شکات در جلسه دادگاه که  انقالب پردیس  و  دادسرای عمومی 
همگی عنوان داشته اند آقای یاسینی همسر خانم منصوره فکری با فریب ایشان 
و امیدوار کردن آن ها به امر واهی ) خرید آپارتمان( مبالغی را از ایشان تحصیل 
نموده و مقادیری از این مبالغ را به حساب خانم منصوره کفری واریز نموده اند و 
بدین نحو مال ایشان توسط متهمه و همسرش اقای یاسینی تحصیل گردیده و با 
توجه به عدم حضور متهم علی رغم ابالغ قانونی و ارائه دفاع موثری از سوی ایشان 
بزه انتسابی به متهم را محرزو  مسلم دانسته و مستندا به ماده یک قانون تشدیدم 
جازات مرتکبین اختالس و ارتشاء و کالهبرداری و ماده ۱۳۴قانون مجازات اسالمی 
مصوب ۱۳9۲ نامبرده را به لحاظ قواعد حاکم بر تعدد جرم) اجرای مجازات اشد( 
از حیث اتهام کالهبرداری خانم رقیه نعمتی به تحمل هفت سال حبس تعزیری 
با  و پرداخت چهارصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت 
احتساب ایام بازداشت قبل و رد مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال در حق خانم 
هفت  تحمل  به  نعمتی  گلنار  خانم  از  کالهبرداری  اتهام  یث  ازح  و  نعمتی  رقیه 
سال حبس تعزیری و پرداخت هشتصد میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق 
دولت با احتساب ایام بازداشت قبل و رد مبلغ هشتصد میلیون ریال در حق خانم 
رقیه نعمتی و از حیث اتهام کالهبرداری از کریم نعمت پور به تحمل هفت سال 
حبس تعزیری و پرداخت هفتصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت 
با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ هفتصد میلیون ریال در حق آقای کریم 
بر کالهبرداری  اتهام دیگر متهمه دایر  نماید در خصوص  نعمت پور محکوم می 
از آقای محمد عزیزآبادی فراهانی فرزند حسین موضوع شکایت محمد عزیزابادی 
فراهانی فرزند حسین با توجه به شرح اظهارات شاکی که عنوان داشته منزلی را 
ازاقای یاسینی خریداری نموده و ملک نیز در تصرف وی می باشد و صرفا شخصی 
به نام مهاجرانی به شاکی مراجعه نموده و عنوان داشته برای انتقال سند به نام 
شاکی می بایست مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال پرداخت نماید که با توجه 
به این اظهارات اساسا بزه کالهبرداری محقق نگردیده و به لحاظ عدم وقوع بزه و 
باستناد به اصل ۳7 قانون اساسی جمهوری اسالمی و مستند به ماده ۴ و ۴۰۶-

۴۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳9۲ رای بر برائت متهم موصوف صادر 
برائت  و در خصوص  غیابی  رای صادره درخصوص محکومیت  اعالم می گردد  و 
این  ابالغ قابل واخواهی در  تاریخ  از  باشد رای غیابی ظرف ده روز  حضوری می 
مرجع و پس از آن ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید 
نظر استان تهران می باشد و رای حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 

اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
393004 م/الف رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان پردیس

آگهی
علیه سید میالد رضوی که  به محکوم  بدینوسیله  منتشره در جراید  آگهی  پیرو 
مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد پرونده کالسه 9۵۰99۸۲9۱۳۲۰۰۳7۴ 
شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس ) ۱۰۱ جزایی سابق( تصمیم نهایی 

شماره 9۵۰997۲9۱۱۴۰۱۰۸۳ 
شاکی: سید میالد رضوی فرزند سیدباقر به نشانی تهران خ بنی هاشم میدان بنی 

هاشم کوچه شقایق غربی پالک 9
متهم: علی گراوند به نشانی مجهول المکان

اتهام: تخریب عمدی درب منزل
رای دادگاه 

درخصوص اتهام علی گراوند دایر بر تخریب عمدی درب منزل موضوع شکایت سید 
میالد رضوی فرزند سیدباقر با توجه به اینکه شاکی علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور نیافته و هیچ دلیل و مدرکی در خصوص مالکیت خود نسبت به درب منزل 
که ادعای تخریب آن مطرح شده ارائه نداده است و از سوی دیگر شهودی جهت 
اثبات ادعای خود نیز در این مرجع حاضر ننموده و به لحاظ عدم ارائه دلیل متقن 
و قابل قبولی که داللت بر توجه اتهام به متهم موصوف نماید و باستناد به اصل 
آئین  قانون  به ماده ۴۳۱-۴۰۶-۴  اساسی جمهوری اسالمی و مستند  قانون   ۳7
دادرسی کیفری مصوب ۱۳9۲ رای بر برائت متهم موصوف صادر و اعالم می گردد 
رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم 

تجدید نظر استان تهران می باشد.
393006 م/الف رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان پردیس

اصالحیه
آقای  به  تکلیف مربوط  تعیین  در شماره های ۳۲۶7 و ۳۲7۶ آگهی موضوع ماده ۳ 

ابوبکر رضاپور پالک ملک ۳9۲7 فرعی از ۱۳۱ – اصلی صحیح است.  

آگهی مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز موتور سیکلت ارس  ۱۲۵CGبه رنگ مشکی مدل ۸۴ 
به شماره پالک 7۸7۳7-۵۸7 و شماره موتور ۱۲۰۲۱7۲۵و شاسی ۸۴۳۵۱۲۶ به  

مالکیت حسن مهدوی آکردی مفقود گردیده فاقد اعتبار است
 نکا 

آگهی ابالغ
به طرفیت  به مدیریت محمدرضا نظری دادخواستی  رفاه کارگران  بانک  خواهان 
خوانده مجهول المکان خانم آذر ظاهری هاشم آباد فرزند مظفر به خواسته مطالبه 
وجه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان ارومیه نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه 
شهید  خیابان   – ارومیه  شهرستان  در  واقع  ارومیه  شهرستان  حقوقی  عمومی 
دستغیب – ابتدای خیابان پیروزی ارجاع وبه کالسه ۱۰/9۵۰۲۴7 ح ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۰۸/۱9 و ساعت 9 تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
موسوی یکانی- مدیر شعبه دهم دادگاه حقوقی شهرستان ارومیه

آگهی حصر وراثت
خانم زکیه اکبری دارای شناسنامه شماره ۲۲۰9 بشرح دادخواست به کالسه 
9۵/7۰۰۶9۶ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدرضا اکبری بشناسنامه ۱۱ در تاریخ 9۵/۲/۲ اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به پدر 

، زوجه دائمی، یک فرزند اناث و دو فرزند ذکور بنامهای ذیل:
۱-علی اکبری فرزند : پدر متوفی

۲-منظر یگانه تبت فرزند محمدعلی : زوجه متوفی 
۳-زکیه اکبری فرزند محمدرضا : دخترمتوفی

۴-توحید اکبری فرزند محمدرضا : پسر متوفی 
۵-مهرداد اکبری فرزند محمدرضا : پسر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳۶۲ قانون 
یا  اعتراض دارد و  تا هر کسی  امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید 
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 

آگهی حصر وراثت
پیروزه قدیری به شناسنامه شماره 7۵۴۸ به شرح دادخواست به کالسه ۳/۴9۸/9۵/ 
ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و اشعار داشته که شادروان روزگار 
محمودی به شناسنامه۴۶۲ در تاریخ9۵/7/۲ درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند 

از افراد ذیل: ۱.پیروزه قدیری زایچه ۱۳۵۶/7۵۴۸ همسر متوفی
۲.هژیر محمودی زایچه ۱۳7۴پسر متوفی
۳.هیژا محمودی زایچه۱۳7۴پسر متوفی

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

ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان پاوه

دادنامه 
دوم  شعبه   9۳۰99۸۳۸۲۲۸۰۰۱۸۲ کالسه  پرونده 
نهایی  تصمیم  فارسان  شهرستان   ) )حقوقی  عمومی 

شماره 9۵۰997۳۸۲۲۸۰۰۶۵۳
خواهان : آقای غالم موسایی فرزند طهماسب با وکالت 
آقای سید حشمت ا... رسولی زاده فرزند سید شکراله 
به نشانی شهرکرد چهارراه امام صادق خیابان سعدی 

کوچه ۴۸ مجتمع کوثر طبق دوم 
خواندگان : ۱.خانم مریم اسالمی دوست فرزند صفی 
راه ک بن بست سمت  اداره  فارسان خ  به نشانی  اله 
به  عبدالحسین  فرزند  بارانی  حسین  آقای   .۲ چپ 
نشانی شهرکرد حد فاصل فلکه آبی و انقالب روبروی 

ک . ۴9 پاساژ بروجنی ط دوم دفتر هفته نامه 
۳. آقای احمد رضا جعفری فارسانی فرزند خدارحم به 
نشانی فارسان میدان امام مجتمع تجاری میالد طبقه 

چهارم واحد شماره ۸
خواسته : ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است (

شعبه   جلسه  العاده  فوق  وقت  در   9۵/۶/۱7 تاریخ  به 
دوم دادگاه حقوقی فارسان به تصدی اینجانب تشکیل 
نظر  تحت   9۳۰۲۴9 بایگانی  شماره  به  پرونده  است 
قرار دارد دادگاه با عنایت به مجموع  محتویات پرونده 
به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 

صدور رای می نماید .
رای دادگاه 

فرزند  گله  موسایی  غالم  آقای  پیوست  پرونده  در 
طهماسب با وکالت آقای سید حشمت ا... رسولی زاده 
دادخواستی به طرفیت ۱ – آقای حافظ فاضلی فرزند 
بختیار ۲ – خانم مریم اسالمی دوست فرزند صفی ا... 
۳ – آقای حسین بارانی فرزند عبدالحسین به خواسته 
ی ۱ – تقاضای ابطال سند انتقال شماره ۳۲۶۵۶ مورخ 
۸۴/7/۳ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۴۵ 
انتقال  به  اول  ردیف  الزام خوانده  تقاضای  فارسان ۲- 
رسمی سند مالکیت به شماره ثبت ۶97۸ صفحه ۴۵ 
دفتر شماره به شماره ملک ۴۲۰/۶7 تقدیم نموده است 
وکیل خواهان چنین اعالم داشته به وکالت از خواهان 
نامه  مبیع  حسب  موکل   –  ۱ رساند  می  باستحضار 
مسکونی  زمین  قطعه  یک   ۸۲/۱۰/۲۰ مورخه  عادی 
واقع در فارسان – خیابان کمال الدین خوانده محترم 
نیز  آنرا  ردیف سوم خریداری نموده است و کل ثمن 
پرداختنموده و زمین موصوف را تحت تصرف مالکانه 
موصوف  زمین  است  ذکر  به  الزم  است  قرارداده  خود 
پس از چندین ایادی به موکل منتقل شده است ۲ – 
عشایر  که  موکل  غیاب  در  اول  ردیف  محترم  خوانده 

اخذ  به  اقدام  داشته  اقامت  خوزستان  استان  در  بوده 
سند رسمی به شماره ۶97۸ مورخه ۸۴/۶/۱9 صفحه 
۴۰۵ دفتر ۱۳9 امالک فارسان می نماید و متعاقب آن 
به شماره ۳۲۶۵۶ مورخ ۸۴/۳/7  انتقال   با سند  برابر 
ردیف سوم  به خوانده محترم  را  زمین موصوف  قطعه 
منتقل می نماید که باشکایت موکل موضوع دردادسرای 
کیفر  صدور  با  و  پیگیری  فارسان  انقالب  و  عمومی 
خواست علیه خولنده ردیف اول به اتهام انتقال مال غیر 
در   ۱۱۲۵ /۸۵ کالسه  تحت  پرونده  معارض(  )معامله 
شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان رسیدگی که 
منتهی به صدور دادنامه شماره ۱7۵/۸۶ گردید که به 
موجب دادنامه موصوف خوانده ردیف اول به یک سال 
حبس تعزیری محکوم گردید و حسب پرونده کالسه 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  احکام  اجرای   ۱۱۵7/۸۸
گردید  موکل  تحویل  و  تخلیه  موصوف  ملک  فارسان 
۳ – به موجب دادنامه شماره 9۱۰997۳۸۲۲۸۰۰7۵7 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  ناحیه  از  صادره 
 ) شعبه  )بایگانی  کالسه 9۰۰۰۴۱  پرونده  در  فارسان 
که به موجب دادنامه شماره 9۲۰997۳۸۴۳7۰۰۰7۳ 
شعبه محترم هشتم دادگاه تجدید نظر قطعیت یافته 
است معامله و بیع فی مابین خوانده ردیف اول و دوم به 
واسطه فضولی بودن و عدم تنفیذ موکل ابطال گردیده 
مورخ  به شماره ۳۲۵۲۲  انتقال  سند  برابر   – است ۴ 
۸۴/۶/۱۴ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
۴۵ فارسان شش دانگ پالک ثبتی ۶7 فرعی از ۴۲۰ 
اصلی )پالک موضوع پرونده( از طرف سازمان مسکن و 
شهرسازی به نام آقای حافظ فاضلی فرزند بختیار انتقال 
قطعی گردیده است و سپس در صفحه ۴۰۵ دفتر ۳9 
امالک فارسان ذیل شماره ۶97۸ مورخ ۸۴/۶/۱9 به نام 
نامبرده سند مالکیت صادر شده است .سپس به موجب 
انتقال ۳۲۶۵۶ مورخ ۸۴/7/۳ تنظیمی در همان  سند 
دفتر خانه تمامیت ششدانگ پالک فوق از طرف آقای 
حافظ فاضلی به نام خانم مریم اسالمی دوست  فرزند 
صفی اله منتقل شده است و تقاضای رسیدگی به شرح 
ستون خاصی را نموده است دادگاه با عنایت به جمیع 
محتویات پرونده اوال » در خصوص دادخواست تقدیمی 
مورخ   ۳۲۶۵۶ شماره  انتقال  سند  ابطال  به  خواهان 
۸۴/7/۳ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۴۵ 
فارسان ، با عنایت به جمیع محتویات پرونده ،مالحظه 
از  صادره   9۱۰997۳۸۲۲۸۰۰۴77 شماره  دادنامه 
ناحیه این دادگاه که النهایه از سوی شعبه هشتم دادگاه 
محترم تجدید نظر قرار رد تجدید نظر خواهی تجدید 
 ، دادنامه مذکور صادر شده است  به  نظر خواه نسبت 
 ۱۰۱ شعبه  ناحیه  از  صادر   ۱7۵/۸۶ شماره  دادنامه 

در جواب  که  این  و  فارسان  دادگاه عمومی جزایی 
ایراد وکیل خوانده ردیف دوم مبنی بر شرط عدم انتقال 
بایست  می  سند  ذیل  در  که  صورت  بدین  هم  آن  و 
قید گردد ایشان حق فروش ملک را تا ۵ سال نداشته 
،برداشت این دادگاه این است که از تاریخ تنظیم سند 
تاریخ انتقال محسوب می شود چرا که در متن قید شده 
در ذیل سند مرقوم شود و اگر این مطلب را بخواهیم 
بپذیریم انتقال به خانم مریم اسالمی دوست نیز کمتر 
قانونی  غیر  نیز  انتقال  این  که  است  بوده  از یک سال 
بوده است و دیگر کالم اینکه خوانده آقای حافظ فاضلی  
منکر انتقال به نحو دیگر به افرادی که النهای ملک از 
نشده  گرفته  قرار  موسایی  آقای غالم  ید  در  آن طرق 
حافظ  آقای  سوی  از  انتقال  است  محرز  آنچه  و  است 
فاضلی به خانم مریم اسالمی دوست در زمان صورت 
گرفته که ایشان هیچ مالکیتی نسبت به ملک متنازع  
فیه نداشته چرا که قبل از آن ملک به طرق دیگر به ید 
های ماقبل خواهان واگذار گردیده بوده و هرچند که 
اداره راه و شهرسازی اعالم نموده که حافظ فاضلی فاقد 
هرگونه واگذاری از اداره متبوع می باشد لکن باتوجه به 
اظهارات طرفین و اینکه سند به نام وی صادر شده و 
متعاقبا سند را انتقال داده است لذا با توجه به مراتب 
دعوی خواهان را در این قسمت وارد دانسته و مستندا« 
به ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و۵۱9 از قانون آئین 
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی 
حکم بر ابطال سند انتقال شماره ۳۲۶۵۶ مورخ ۸۴/7/۳ 
تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۴۵ فارسان و 
همچنین حکم در محکومیت خواندگان ردیف های اول 
و دوم به پرداخت هزینه دادرسی به میزان سه میلیون 
قانونی  الوکاله وکیل طبق تعرفه  ریال و پرداخت حق 
در حق خواهان صادر و اعالم میگردد ثانیا در خصوص 
دادخواست خواهان مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به 
انتقال رسمی سند مالکیت به شماره ثبت ۶97۸ دفتر 
۳9 به شماره ملک ۴۲۰/۶7 ،نظر به این که سند به نام 
خانم مریم اسالمی دوست بوده است و سند به نام آقای 
حافظ فاضلی نبوده تا بتوان وی را ملزم به انتقال نمود  
لذا دعوی در این قسمت توجهی به خوانده نداشته و 
مستندا«  به بند۴ ماده۸۴ قرار رد دعوی در این قسمت 
صادر اعالم میگردد رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز 
از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای 
محترم تجدید نظر مرکز استان چهار محال و بختیاری 

می باشد .
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فارسان  -  سید 
هاشم هاشمی زاده

صعود آسان استقالل با پیروزی مقابل ملوان نوین
 آبی پوشان میزبان مس کرمان شدند

تیم فوتبال استقالل با پیروزی مقابل ملوان نوین انزلی به مرحله یک 
شانزدهم جام حذفی صعود کرد.

به گزارش فارس، در ادامه مرحله یک سی و دوم جام حذفی فوتبال از 
ساعت ۱۶ و ۱۰ دقیقه در ورزشگاه تختی انزلی تیم فوتبال ملوان نوین 
انزلی به مصاف استقالل تهران رفت که بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود 
استقالل به پایان رسید و شاگردان منصوریان به مرحله یک شانزدهم 

جام حذفی صعود کردند.
گل اول استقالل: در دقیقه ۸ ارسال هرایر مگویان روی دروازه ملوان 
روی سر کاوه رضایی فرود آمد و او هم توپ را به علی قربانی پاس داد تا 

این مهاجم گل اول استقالل را به ثمر برساند.
 گل دوم استقالل: در دقیقه ۲۸ بختیار رحمانی با یک شوت گل دوم 

آبی پوشان را به ثمر رساند.
é  :نیمه دوم

در این نیمه استقالل بیشتر سعی در اداره بازی داشت و نمی خواست 
بیشتر حمله کند. بخصوص اینکه علی قربانی مهاجم خود را به دلیل 

مصدومیت در دقیقه ۴۰ تعویض کرده بود.
در دقیقه ۸۵ بازیکنان دو تیم بایکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند. 

علی صفایی داور مسابقه به امین معاف و علیرضا رهنورد از ملوان نوین و 
فرشید باقری و رابسون از استقالل کارت زرد نشان داد.

استقالل در مرحله یک شانزدهم باید به مصاف تیم مس کرمان برود. با 
توجه به میهمان بودن استقالل در این بازی و اینکه مس کرمان در دیدار 
لغو شده اش مقابل خیبرخرم آباد میزبان بوده آبی پوشان تهرانی میزبان 

مس کرمان خواهند بود.
é :ترکیب استقالل

مهدی رحمتی، هرایر مگویان، رابسون جانواریو، مجید حسینی، میثم 
مجیدی، فرشید باقری، مجتبی حقدوست، بختیار رحمانی) از دقیقه ۶۸ 
فرشید اسماعیلی(، خسرو حیدری) از دقیقه 7۸ میعاد یزدانی(، کاوه 

رضایی و علی قربانی) از دقیقه ۴۰ آرش افشین(
سرمربی: علیرضا منصوریان

خوردبین: شکست در جام حذفی تلنگری 
به بازیکنان پرسپولیس بود

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس تهران،گفت: شکست مقابل تیم دسته 
دومی قشقایی شیراز در جام حذفی، تلنگری برای بازیکنان ما بود.

به گزارش ایرنا، »محمود خوردبین« که روز شنبه در باشگاه پرسپولیس 
حضور یافته بود در جمع خبرنگاران و جمالتی کوتاه، اظهار داشت: ابتدا 
باید بگویم که دروازه بان اهل کرواسی پرسپولیس در ضربات پنالتی به 

هیچ عنوان عملکرد قابل دفاعی نداشت و انتظارات را برآورده نکرد.
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اینکه بازیکنان این تیم در 
دیدار عصر جمعه برابر قشقایی شیراز با غرور وارد میدان شدند، تصریح 
کرد: این شکست سبب خواهد شد تا از این پس بازیکنان پرسپولیس 
هیچ حریفی را دستکم نگیرند. خوردبین ادامه داد: جام حذفی برای ما 

تمام شد و باید از این پس تمرکز خود را به لیگ برتر معطوف کنیم.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران عصر جمعه در مرحله نخست جام حذفی 
باشگاه های کشور پس از تساوی یک بر یک مقابل تیم دسته دومی 

قشقایی شیراز، در ضربات پنالتی شکست خورد و حذف شد.

لیگ فوتبال اسپانیا؛ 

برتری لگانس برابر تیم قعر 
جدولی گرانادا

بازیکنان تیم فوتبال لگانس در ادامه برگزاری رقابت 
های هفته هفتم اللیگای اسپانیاتیم قعر جدولی 

گرانادا را شکست دادند.
به گزار ایرنا، در این دیدار که در ورزشگاه ›لوس 
کارمنس‹ برگزار و با نتیجه یک برصفر به پایان 
رسید،بازیکنان تیم میزبان و قعر جدولی گرانادا از 
پس تیم لگانس بر نیامده و یکبار دیگر سه امتیاز 

یک دیدار خانگی را از دست دادند.
توسط   7۶ دقیقه  در  دیدار  این  گل  تنها 
›الکساندرسزیومنوفکسی‹ درون دروازه تیم گرانادا 

جای گرفت و برتری تیم لگانس رقم خورد.
لگانس با کسب هر سه امتیاز این دیدار ۱۲ امتیازی 
شد وبه صورت موقت در رده دهم جدول رده بندی 

اللیگا قرارگرفت.

بوکسور اسکاتلندی در مسابقات 
بوکس در گالسکو درگذشت

بوکس  مبارزات  در  که  اسکاتلندی  بوکسور  یک 
حرفه ای آسیب دید، پس از انتقال به بیمارستان 

درگذشت.
این  بی سی،  بی  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
که  دارد  نام  تاول«  »مایک  اسکاتلندی  بوکسور 
در  اوانس«  »داله  با  رقابت  در  گذشته  پنجشنبه 
باشگاه ورزشی »آندرس« گالسکو مصدوم شد و 

به بیمارستان منتقل شد.
جریان  در  اسکاتلندی  ساله   ۲۵ بوکسور  این 
پنجمین دور مبارزه خود دو بار به زمین خورد و 

داور مسابقه مجبور به توقف مسابقه شد.
»کلئو روس« همسر تاول گفت: وی تا پایان مبارزه 
کرد.  مدیر باشگاه »آندرس« نیز صبح شنبه با تائید 
خبر مرگ »تاول« گفت: وی در حالی که خانواده 
اش بر بالین وی بودند، درگذشت. وی گفت: مایک 

تاول همیشه در قلب ما باقی خواهد ماند. 
همسر تاول نیز گفت: تاول ۱۲ ساعت پس از انتقال 
به بیمارستان درگذشت. با قلب شکسته خبر تاسف 
بار مرگ وی را اعالم می کنم. پزشکان اعالم کردند: 

مایکل دچار خونریزی شدیدی مغزی شده بود. 
از سردرد  افزود: وی هفته های گذشته  »روس« 
شکایت داشت، ولی ما علت آن را میگرن و استرس 
مبارزه می دانستیم. این ۲۴ ساعت طوالنی ترین 
ساعات زندگی ما بود. فرزند من پدرش را از دست 
داد. ولی هنوز به پدرش و دستاوردهای وی افتخار 
می کند. وی تا پایان مبارزه کرد و برای ما افتخار 
آفرین بود.  این بوکسور قبل از مسابقه پنجشنبه 
تساوی  یک  و  پیروزی  مسابقه، ۱۱  از ۱۲  شب، 

کسب کرده بود.

خبرخبر

سی امین دوره لیگ برتر والیبال باشگاه های 
کشور با عنوان »جام شهدای منا« از ۲۸ مهر 

با حضور ۱۲ تیم آغاز می شود.
مراسم  برگزاری  میزبان  فدراسیون  این 
با  که  بود  والیبال  برتر  لیگ  کشی  قرعه 
محمود  رئیس،  داورزنی  محمدرضا  حضور 
رئیس  درخشنده  غفار  دبیر،  افشاردوست 
سازمان لیگ، خلیل یگانه مجد دبیر سازمان 
لیگ، امیدوار حاتمی رئیس کمیته داوران، 
سید احمد ضیایی نایب رئیس فدراسیون و 
همچنین نمایندگان و سر مربیان تیم های 

حاضر در این دوره از رقابت ها برگزار شد.
تهران،  پیکان  سرمایه،  بانک  تیم   ۱۲
ارومیه،  شهرداری  تبریز،  شهرداری 
کاله  گنبد،  هاوش  ساری،  شهرداری 
متین  سایپا،  تهران،  پارسه  مازندران، 

اردکان  ورزشی  آرمان  ورامین،  صالحین 
این  دوره  امین  در سی  اراک  شهرداری  و 

رقابت ها حضور خواهند داشت.
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته رقابت 

های لیگ برتر والیبال جام شهدای منا از ۲۸ 
مهر ماه آغاز و ۲۵ اسفند 9۵ به پایان خواهد 
رسید. همچنین مرحله پلی آف نیز به شیوه 

۲ پیروزی از ۳ مسابقه برگزار می شود.
هفته  در  شده  انجام  کشی  قرعه  اساس  بر 
شهرداری  و  تهران  پیکان  تیم  دو  نخست 
را  هفته  این  دیدار  ترین  حساس  ارومیه 

برگزار خواهند کرد.
é  برنامه هفته اول لیگ برتر والیبال به

شرح زیر است:
شهرداری تبریز - بانک سرمایه

شهرداری ارومیه - پیکان تهران
شهرداری اراک - سایپا تهران

کاله آمل - شهرداری ساری
متین صالحین ورامین - پارسه تهران
آرمان ورزشی اردکان - هاوش گنبد

لیگ برتر والیبال از 28 مهر آغاز می شود

از  آموزش  گفت:  کبدی  فدراسیون  رئیس 
ارکان فدراسیون کبدی کشور است که در 
این زمینه با مربیان برجسته قرارداد همکاری 

منعقد شده است.
محمدرضا مقصودلو در مجمع هیات کبدی 
استان قزوین که روز شنبه در اداره کل ورزش 
و جوانان استان قزوین برگزار شد با تبریک 
استان  کبدی  هیات  جدید  رئیس  انتخاب 
همه  مشارکت  با  امیدواریم  افزود:  قزوین 
مسئوالن و دست اندرکاران ورزش کبدی و 
با حمایت فدراسیون، شاهد فعالیت هیاتی 

توانمند در استان باشیم. 
وی ادامه داد: به زودی چهار داور به مسابقات 
قهرمانی بنگالدش اعزام می شوند که در این 

زمینه از نیروهای ورزش کبدی استان قزوین 
نیز استفاده خواهد شد. 

در  کبدی  آموزش  برای  افزود:  مقصودلو 
مدارس میان وزارت ورزش و جوانان و وزارت 
آموزش و پرورش تفاهم نامه همکاری امضا 
شده است که امیدواریم با برنامه ریزی در این 
زمینه شاهد تحقق آموزش کبدی در مدارس 

باشیم. 
رئیس فدراسیون کبدی ادامه داد: آموزش 
ارکان فدراسیون کبدی است که  از  یکی 
برای تحقق این موضوع با مربیان برجسته 
برای  تا  است  شده  منعقد  قرارداد  کبدی 
در  کاران  کبدی  بانوان  و  آقایان  آموزش 

کشور اقدام کنند. 
مقصودلو ادامه داد: هیات کبدی با تعامل و 
ارتباط قوی با سازمان ها و نهادهای استان به 
یقین موفق تر عمل خواهد کرد و در زمینه 
ارائه خدمات به هیات های شهرستانی نیز 

درخشش بیشتری خواهد داشت. 
وی افزود: موضوع آموزش و آمادگی جسمانی 
باالئی  بسیاری  اهمیت  از  در ورزش کبدی 
برخوردار است و انعطاف پذیری و استقامت از 
رموز موفقیت در این ورزش می باشد که باید 

در این زمینه توجه بیشتری داشت. 

اکرم محمدی امینی بازیکن بیلیارد ایران در 
رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی 
کسب  با  انفرادی  بال  ناین  رشته  در  آسیا 
بانوان  تاریخ  مدال  نخستین  برنز،  مدال 

بیلیارد کشورمان را به ارمغان آورد.
و  بیلیارد  بولینگ،  فدراسیون  گزارش  به 
مرحله  در  امینی  محمدی  اکرم  بولس، 
نیمه نهایی این رقابت ها در مصاف با »چن 
سیمینگ « از کشور چین با نتیجه 9 بر ۲ 
مغلوب شد و به مدال برنز این رشته بسنده 
کرد. وی پیش از این در رشته اسنوکر شش 
توپ نیز حضور داشت که موفق به صعود 
از گروه خود نشد. همچنن تختی زرعکانی 
با پیروزی مقابل  در رشته ایت بال چینی 
و قطر  امارات  از کشورهای هند،  حریفانی 
راهی مرحله نیمه نهایی شد و در این مرحله 
با نتیجه 9 بر 7 مقابل حریفی از چین مغلوب 

شد تا به مدال برنز برسد.
پیش از این و در جریان این رقابت ها، تیم 
در  امیرسرخوش  توسط  ایران  بیلیارد  ملی 
رشته اسنوکر به مدال طال رسیده بود و در 
بخش تیمی اسنوکر نیز سهیل واحدی، امیر 
سرخوش و آرمان دیناروند به مدال برنز این 

رشته بسنده کرده بودند.

های  ورزش  های  رقابت  دوره  نخستین 
یازدهم  تا  سوم  آسیا  قهرمانی  بیلیاردی 
مهرماه به میزبانی کشور امارات شهرفجیره 
در رشته های اسنوکر ۱۵ توپ، تیمی، شش 
توپ، ناین بال انفرادی، ناین بال تیمی و ایت 
بال چینی در دو بخش مردان و زنان در حال 

برگزاری است.
سهیل  حضور  با  ایران  بیلیارد  ملی  تیم 
و  دیناروند  آرمان  سرخوش،  امیر  واحدی، 
مهران ارشادی در رشته اسنوکر، محمدعلی 
پردل، علی مقصود، کاوه زرعکانی در رشته 
رشته  در  لشکری  ساسان  بیلیارد،  پاکت 
حضور  ها  رقابت  این  در  توپ  سه  بیلیارد 

دارند.

نماینده ایران نخستین مدال تاریخ بیلیارد 
بانوان را بر گردن آویخت

مقصودلو: آموزش از ارکان فدراسیون 
کبدی کشور است
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فرمانده نیروی انتظامی اصفهان درآستانه هفته پلیس:

اخالق مداری اولویت اول پلیس است 
استان  انتظامی  فرمانده  شیرانی-اصفهان: 
در  خبرنگاران  با  خبری  نشست  در  اصفهان 
اینکه  با اشاره به  انتظامی  آستانه هفته نیروی 
خوبی  فرصت  واقع  در  هفته  این  گرامیداشت 
است،  انتظامی  نیروی  خدمات  بازخوانی  برای 
نقش  هفته  این  در  همچنین  داشت:  اظهار 
مردم، دستگاههای دولتی، بخش خصوصی و... 
خواهد  بررسی  انتظامی  نیروی  فعالیتهای  در 

شد.
سردارعبدالرضاآقاخانی با اشاره به اینکه بررسی 
در  انتظامی  نیروی  عملکرد  گزارش  مقایسه  و 
و  کیفی  سطح  ارتقای  بیانگر   9۴ و   9۳ سال 
گزارش  این  داشت:  ابراز  است،  خدمات  کمی 
عملکرد اقدامات پلیس استان اصفهان نشان از 
عزم جدی این نیرو برای جلب رضایت و آرامش 

مردم دارد.
وی مبارزه با قاچاق کاال و ارز را از ماموریتهای 
و  دانست  جاری  سال  در  ناجا  اصلی  و  مهم 
اظهار داشت: کشفیات در این زمینه با افزایش 
اینکه  ضمن  بوده  روبرو  درصدی   ۴۰ از  بیش 
همه انبارها، محل دپو و محلهای عرضه کاالی 
و  استان رصد، شناسایی  نقاط  قاچاق در همه 

برای آنها شناسنامه تهیهشده است.
استان  انتظامی  نیروی  اصلی  دغدغه  آقاخانی 
اموال  رساندن  را  با سرقت  مقابله  و  مبازره  در 
گفت:  و  کرد  عنوان  صاحبانشان  به  سرقتی 
از  که  خشن  جرائم  ویژه  به  سرقت  با  مقابله 
مردم سلب آرامش کردهاند را به جد پیگیری 
میکنیم  و از لحاظ کشفیات در این زمینه در 

سطح کشور رتبه اول را کسب کردهایم.
قرارگاه  تشکیل  به  استان  انتظامی  فرمانده 
آموزش کارکنان ناجا اشاره کرد و اذعان داشت: 
تخلفات  درصدی   ۴۰ شاهدکاهش  امروز  اگر 
ها  به علت شرکت درکالس  مامورین هستیم، 
ایم  داده  منظورتشکیل  این  به  که  جلساتی  و 
پلیس شهر  برای  اول  اولویت  مداری  اخالق  و 

ما است.
وی در ادامه به جمع آوری و برخورد با ۱۴۰ 
باغ تاالر در اصفهان اشاره کرد و افزود: بررسی 
همه باغ تاالرهای استان در دست اجرا است و 

ادامه خواهد داشت.
 ۱۲ آوری  جمع  به  همچنین  سردارآقاخانی  
استان  بازار  از  نامتعارف  لباس  دست  هزار 
اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: در این زمینه 
و  است  شده  ارائه  اصناف  به  الزم  آموزشهای 
برخوردهای شدیدتری  تخلف  ادامه  در صورت 

صورت خواهد گرفت.

برگزاری تودیع و معارفه مدیران شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی استان مرکزی   

مدیران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی با 
حضور مهندس کاظم پور مدیر عملیات و حاجیان مدیر منابع انسانی 

تودیع ومعارفه شدند. 
به گزارش روابط عمومی منطقه استان مرکزی با حضور مهندس کاظم پور 
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و حاجیان مدیر 
منابع انسانی شرکت مراسم تودیع و معارفه مدیران منطقه استان مرکزی 
در روز چهار شنبه مورخ 7 مهر ماه 9۵ برگزار شد. در این مراسم بعد از 
تالوت ایاتی از کالم وحی الهی مهندس عباس کاظم پور مدیر عملیات . 
حاجیان مدیر منابع انسانی . پور زاد سرپرست منطقه . ویس کرمی مدیر 
سابق منطقه استان مرکزی و گیتی منش مدیر جدید به ایراد سخن 
پرداختند.  در این مراسم مهندس کاظم پور یاد هفته دفاع مقدس را 
گرامی داشته و در خصوص تالش منطقه در زمینه ارائه خدمت به مردم و 
همچنین استعدادهای موجود در منطقه مطالب ارزنده ای ارائه و به نیابت 
از مدیر عامل محترم شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران حامل 
حکم انتصاب عبداله گیتی منش به عنوان مدیر جدید منطقه استان 
مرکزی و همچنین لوح سپاس مدیر عامل از مدیر سابق این منطقه گردید 
در ادامه توسط دوتن از کارکنان فرزند شهید لوح های فوق به مدیران این 
منطقه اهدا شد. در پایان این مراسم توسط تعدادی از کارکنان منطقه از 
مدیر سابق و سرپرست منطقه و همچنین مدیر جدید منطقه با اهدای 

هدایایی فرهنگی تجلیل به عمل امد. 

هزاران پرنده در اطراف دریاچه ارومیه تلف شدند
ارومیه- خبرنگارپیام زمان: رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: 
ساماندهی نکردن تصفیه خانه فاضالب ارومیه که هم اینک خروجی آن 
به بستر دریاچه ارومیه جریان دارد سبب برخورد قضایی با دستگاه های 
متخلف می شود. توکل حیدری در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه 
گذاری آذربایجان غربی که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار 
برگزار شد اظهار داشت: به دلیل تشدید مشکالت برای تولیدکنندگان و 
واحدهای صنعتی، تشکیل یک تیم خبره اقتصادی و استخراج کم کاری 
و تخلفات حقوقی و قانونی بانک ها درباره روند اختصاص تسهیالت به 

واحدهای تولیدی ضرورت یافته است.
وی تصریح کرد: این تیم باید به ریاست بازرسی کل استان آذربایجان 
غربی مدیریت. نظارت و کنترل شود و در اسرع وقت نتیجه را در اختیار 
راهکار  تا  دهد  قرار  استان  گذاری  سرمایه  از  قضایی  حمایت  کمیته 
حقوقی ارائه شود. حیدری افزود: دادگستری آذربایجان غربی نسبت به 
ساماندهی فاضالب شهرک صنعتی فاز ۲ ارومیه و ایجاد تصفیه خانه 
آن به دستگاه های مربوطه اولتیماتوم می دهد تا به سرعت این مشکل 

را برطرف کنند.

خبر خبر

شهردار منطقه هشت از تکمیل پارک محله ای شهید یوشاری 
در خیابان شهید یوشاری تا پایان فصل پائیز خبر داد.

مهندس تیز پاز ضمن اعالم خبر فوق افزود: با عنایت به هدفگذاری 
سال جاری به عنوان سال فضای سبز و زیباسازی توسط شهردار 
محترم تبریز و به منظور توسعه فضای سبز بافت تاریخی تبریز، از 

شهریور ماه 9۵، عملیات اجرائی پارک شهید یوشاری را در زمین 
هزار متر مربعی واقع در کوی شهید یوشاری )روبروی پیاده راه 
تربیت( آغاز نموده ایم و بر آنیم که تا پایان فصل پائیز این پارک 

محله ای را تقدیم شهروندان و ساکنان این منطقه نمائیم.
مهندس تیزپاز افزود: طی روزهای اخیر عملیات اجرائی پارک 
یوشاری را با نصب مخزن آب و شروع عملیات مسطح سازی و 
در  اکنون  هم  و  ایم  نموده  آغاز  مجموعه  مجموعه  سازی  کف 
حال جدول گذاری کل پارک و کف سازی محل بازی کودکان 
هستیم که بر آنیم این پارک محله ای را در کمترین مدت زمانی 

تکمیل کرده و تقدیم شهروندان گرامی شود.
تاریخی  یخچال  مرمت  اتمام  از  تبریز  هشت  منطقه  شهردار 
صادقیه طی روزهای آتی خبر داده و اعالم کرد: یخچال صادقیه 
جزو یخچال های مهم و تاریخی شهر تبریز میباشد که در طول 
تاریخ آسیبهای جدی دیده و بیشتر قسمتهای سقف طاقی آن از 
بین رفته بود که توسط شهرداری منطقه هشت از تخریب کامل 
نجات یافته و اقدامات مرمتی اساسی بر روی آن انجام پذیرفت .
به قدمت  با توجه  تیزپاز ضمن اعالم خبر فوق گفت:  مهندس 
تاریخی این یخچال، لزوم تکمیل مرمت این اثر بسیار ضروری به 
نظر می رسید که با هماهنگی ها و جلسات مختلف با مسئولین 
سازمان میراث فرهنگی مقرر گردید مرمت این یخچال تاریخی 
میراث  سازمان  همکاری  با  و  هشت  منطقه  شهرداری  توسط 

فرهنگی استان تکمیل شده و به موزه آب تبریز تبدیل گردد.
 9۵ را  تاریخی  یخچال  این  مرمتی  پیشرفت  پاز  تیز  مهندس 
درصد اعالم کرد و افزود طی ماه های آتی عملیات تجهیز موزه 

آغاز  اقدم  سرابی  برادران  و  فرهنگی  میراث  همکاری  با  را  آب 
امیدواریم  افزود:  پایان  خواهیم نمود. شهردار منطقه هشت در 
در  دیگری  قدم  بتوانیم  تاریخی  یخچال  این  مرمت  تکمیل  با 

راستای احیاء تبریز قدیم برداشته باشیم.

شهردار منطقه هشت تبریز خبر داد: 

پارک محله ای یوشاری تا پایان فصل پائیز تکمیل می شود

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی به خوانده 
کالسه پرونده 9۳۱۱۸7

وقت رسیدگی -  9۵/۸/۲۴ ساعت ۱۰:۱۲
خواهان –  جان محمد پاریاب 

خواندگان-فرهاد-فریبا-فرانک-فرحناز همگی طهرانی –رحیم نوری نجفی-سمیرا 
شهاب دهکردی –سرور شهاب دهکردی –میمنت اولیا پور-محمد حسینی 

خواسته – تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه ۲۶۶ مورخ 9۳/۳/9 صادره از شعبه 
۱۲9 دادگاه عمومی حقوقی تهران

به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
شعبه۵۲   ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
آد  قانون  ماده 7۳  تجویز  به  و  دادگاه  و دستور  به درخواست خواهان  خواندگان 
م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور میرساند .
 110/76433  متصدی امور دفتری شعبه 52  دادگاه  حقوقی تهران 

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

پرونده  در  شماره   کیفرخواست  موجب  به  تهران  مدرس  شهید  قضایی  مجتمع 
کالسه 9۲۰99۸۲۱۵۰۰۰۰7۴۲ برای لیال قدیری به اتهام معاونت در جعل امضا و 
استفاده از سند مجعول تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 9۵/9/۲۸ 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.
392997 م/الف مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 1084 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی 
شهید مدرس تهران ) 1105 جزایی سابق( قاسم بهمن آبادی

 احضار متهم
دادسرای  بازپرسی  یازدهم  شعبه  در  بایگانی 9۵۰۴9۳  کالسه  پرونده  موجب  به 
فرزند  داغیان  حسینی  سیدرضا  مطهری(  شهید   (  ۱۸ ناحیه  انقالب  و  عمومی 
سیدرحمان بشماره ملی ۰۰77۵۱۰۰۶۲ به اتهام سرقت گوشی تلفن همراه تحت 
تعقیب میباشد وقت مقرر برای ) یک ماه پس از نشراگهی( تعیین گردیده که بعلت 
مجهول المکان بودن متهم طبق ماده ۱7۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت روزنامه در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود که نامبرده در موعد 
مقرر در این شعبه جهت تحقیق و دفاع از اتهام انتسابی به خود حاضر شود در 

صورت عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
392996 م/الف     بازپرس شعبه 11 دادسرای ناحیه 18 تهران

آگهی
خواهان  فاطمه مطیعیان  دادخواستی به طرفیت خوانده محسن امینی مهیاری   
عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم   زوجه    درخواست  به  خواسته  طالق  به 
قضایی  مجتمع  خانواده  دادگاه  شعبه۲۶۴   به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران 
خانواده ۲ تهران واقع در تهران میدان ونک مجتمع قضایی خانواده ۲  ارجاع و به 
کالسه 9۵۰99۸۰۲۱۶۴۰۰۴۲۴ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  9۵/۸/۲۶ و 
ساعت ۱۱:۳۰  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/76446 مدیر دفتر  دادگاه حقوقی شعبه 264دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 
2 ونک تهران

آگهی
خواهان مسعود جمالی و آزاده گورابی  دادخواستی به طرفیت خوانده  کبری نجات 
مطالبه  و  دادرسی  مطالبه خسارت  به خواسته   ثابت    نجات  و حسینعلی  ثابت 
خسارت والزام به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم  دادگاههای عمومی شهرستان 
مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۲۰ شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  تهران 
قضایی شهید باهنر تهران واقع در تهران فلکه چهارم تهرانپارس مجتمع قضایی 
وقت  که  گردیده  ثبت  به کالسه 9۴۰99۸۰۲۴۱7۰۱۰۳۳  و  ارجاع  باهنر  شهید 
رسیدگی آن 9۵/۱۰/۱ و ساعت ۱۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/76440    منشی   دادگاه حقوقی شعبه 120دادگاه عمومی حقوقی شهید  باهنر تهران

آگهی
و   9۵۱۰۰9۰۲۴۲۸۰۱۲۳۱ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
شماره دادنامه مربوطه 9۵۰997۰۲۴۲۸۰۰۳۵۸ محکوم علیها محمد تقی قائی و 
خدایار سلیمی نژاد محکوم هستند به الزام به فک پالک خودروی پژو ۴۰۵ جی ال 
ایکس به شماره انتظامی ایران ۸۸-۴۲9 ص ۸9 و تحویل آن به مرکز راهنمایی و 
رانندگی و تعویض پالک خودرو فوق الذکر و پرداخت مبلغ ۱۴۶۴۰۰۰ ریال بابت 
نیم  –پرداخت  اشان  پناهی  مهران  در حق خواهان  بالمناصفه  دادرسی  خسارات 

عشر دولتی به عهده محکوم علیهما است .
110/76443 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 115 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید باهنر تهران

مصادف  خبرنگارزمان:  امیررضاصادقی- 
شهید  میدان  از  مقدس،  دفاع  هفته  با 
امیرسرلشکر »حسین چله دوان« در باقرشهر 

پرده برداری شد.
حضور  با  منظور  همین  به  که  ای  جلسه  در 
فرماندار ویژه شهرستان ری، فرمانده هوانیروز 
عقیدتی-  رئیس  ایران،  اسالمی  جمهوری 
شورای  اعضای  و  جمعه  امام  ارتش،  سیاسی 
چله  شهید  معظم  خانواده  باقرشهر،  اسالمی 
نظامی  فرماندهان  از  دیگر  وجمعی  دوان 
پرسنل  از  بسیاری  عده  اتفاق  به  انتظامی  و 
هوانیروز و روئسای ادارات برگزار شد، شهردار 
مجموعه  ارادت  سخنانی،  طی  باقرشهر 
مدیریت شهری نسبت به خانواده های معظم 
شهدا را افتخاری غیرقابل توصیف ذکر کرده 
محافل  در  شهدا  یادگاران  حضور  گفت:  و 
ایثار  و  ها  خودگذشتگی  از  یادآور  مختلف، 
این عزیزان در دوران هشت سال دفاع مقدس 

است.
سعید استاد فرج، شهدا را سرمایه ارزشمندی 
برای ملت ایران دانست که جان ارزشمند خود 
اسالمی  میهن  خاک  و  آب  از  دفاع  فدای  را 
دفاع  شهدای  تکریم  کرد:  تاکید  وی  کردند. 

مقدس و خدمت به خانواده های ارزشمند آنها 
از جمله تکالیف اصلی ماست.

پروژه میدان شهید  به گفته شهردارباقرشهر، 
اراضی  تملک  شامل  که  دوان  چله  سرلشکر 
همراه  به  بالگرد  ماکت  نصب  میدان،  حاشیه 

بوده  میدان  سازی  فضا  و  دوان  چله  تندیس 
 7۰۰ بر  بالغ  ای  هزینه  با  ماه  هفت  ظرف 
برداری رسیده  بهره  به  میلیون تومان اجرا و 

است.
شهید  مادر  از  تجلیل  ضمن  نشست  این  در 
ساخت  اندرکاران  دست  کلیه  و  دوان  چله 
هوانیروز  فرمانده  یاری،  امیر  مذکور،  میدان 
آل  االسالم  ایران و حجت  اسالمی  جمهوری 
هاشم،رئیس عقیدتی- سیاسی ارتش، هریک 
اهمیت  و  شهدا  های  رشادت  درخصوص 
زنده نگه داشتن یاد و نام آنها به ایراد سخن 
آئین،  این  درحاشیه  همچنین  پرداختند. 
کلنگ احداث یک باب مسجد در محله ارغوان 

باقرشهر به زمین زده شد. 
 سرلشکر فنی هوایی»حسین چله دوان« در 
سال ۱۳۶۵ طی عملیات هلی برد در ارتفاعات 
به  بعثی  دشمن  موشک  اصابت  اثر  بر  لوالن 

فیض شهادت نائل شد. 

به همت شهرداری باقرشهر؛

میدان شهید سرلشکر حسین چله دوان رونمایی شد

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن صنف موسسات اتومبیل کرایه 
کرج )نوبت اول( در روز چهارشنبه مورخ 95/8/12 ساعت 15 در محل پروژه به آدرس: جاده 
ماهدشت بعد از محمدشهر نرسیده به پمپ بنزین عباس آباد خیابان بیستم یا جامعه القرآن فرعی 
اول سمت راست برگزار می گردد. از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی مسکن دعوت می شود 

جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
تواند حق  می  نباشد  میسر  عمومی  مجمع  در  عضوی  1-در صورتیکه حضور  میشود:  یادآوری 
حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود کتبا واگذار نماید، در اینصورت 
تنها یک رای  بپذیرد و هر شخص غیر عضو  نمایندگی یش از سه عضو را  هیچکس نمی تواند 
خوهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضا اکثریت هیات مدیره و بازرس 
تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 
موید  مدارك  داشتن  دست  در  با  خود  نماینده  همراه  به  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  روز   30
عضویت در تعاونی و کارت شناسائی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت 
طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تائید و 
برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 2-اعضائی که تمایل به کاندیداتوری 
)فرم مشخصات( حداکثر ظرف مدت 7 روز  را دارند درخواست کتبی  بازرسان  هیات مدیره/ 
صفحات  )کپی  الزم  مدارك  داشتن  همراه  به  عمومی  مجمع  دعوت  آگهی  انتشار  تاریخ  از 
)آقایان(  خدمت  پایان  کارت  ملی-  کارت  تجربی-  و  تخصصی  تحصیلی-  مدرك  شناسنامه- 
و 2 قطعه عکس( به دفتر تعاونی تحویل نمایند. 3-این مجمع با نصف بعالوه یک رسمیت یافته 
و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب 

نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1-گزارش کتبی هیات مدیره از عملکرد سال 1394 

2-گزارش کتبی بازرس از عملکرد سال 1394 
3-طرح و تصویب صورتهای ملی 1394 ترازنامه 4-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره 
6-انتخاب  مالی  یکسال  برای مدت  البدل  علی  و  اصلی  بازرس  5-انتخاب   - برای سال 1395 
اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره 7- طرح و تصویب حقوق پیشنهادی مدیرعامل توسط 
هیات مدیره 8-افزایش وام 20 میلیون تومان به 25 میلیون تومان 9-تفویض اختیار تصمیم گیری 
در مورد 251 متر تجاری و 3 واحد مسکونی و اختیار فروش با در نظر گرفتن صرفه و صالح اعضا
مهر و امضا هیئت مدیره

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره ۱۳9۵۶۰۳۲۴۰۰9۰۰۴۶9۶مورخ9۵/۶/۱۶ هیات موضوع قانون 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم آقای مصطفی خلفی فرزند 
را  ملی ۳۵۱۰۱۵۴۲۸۲  به شماره  از دشتستان  - صادره  بشماره شناسنامه  علی 
درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت۲۰۰متر مربع پالک ۴۰ فرعی از ۳۳۸9 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳۳۸9 واقع در بخش دو بوشهر خریداری از 
مالک رسمی آقای علیباش حقیقی 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 مذکور 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.۵7۳۲۰۸
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/7/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۵/7/۲۶

م الف 1346 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه 9۴۰۰۵9۵ 

به موجب پرونده اجرایی کالسه 9۴۰۰۵9۵ ششدانگ یکباب خانه مسکونی پالک 
شماره ۶۵۳/۲۱۶ به مساحت ۳۶۱/۱۵ متر مربع در بخش دو شهرستان بوشهر به 
آدرس: بوشهر – خیابان عاشوری – کوچه شهید مواجی – کوچه اول سمت راست 
پالک دوم در دفتر ۵۴ صفحه ۲۶۴ بنام شهناز نظامی صادر و تسلیم گردیده است.
-محدود به حدود: شماال اول بطول ۱۳/۴۰ متر بدیوار پالک ۶۵۳/۲۱۵، دوم بطول 
۱۴/۶۰ متر دیوار بدیوار پالک ۶۵۳/۲۲ مذکور، شرقا بطول ۱۲/7۰ متر دیوار بدیوار 
پالک ۶۵۳، جنوبا اول بطول ۴/۲۰ متر دیوار به پالک ۶۵۳/۲۳ بطول ۲۳/۸۰ متر 
بدیوار پالک مزبور، غربا بطول ۱۲/9۰ متر دیوار بکوچه ۶ متری که طی سند رهنی 
 ۵/۶۸۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  قبال  در  بوشهر   ۲۰ دفتر   ۱۳9۳/۱۲/۱۶ مورخ   ۴۰9۴۴

ریال در رهن بانک رفاه کارگران بوشهر قرار گرفته است.
-پالک  فوق دارای مشخصات به شرح ذیل می باشد:

۱-پالک فوق مسکونی – پارکینک مسقف ندارد- نمای خارجی سیمانی می باشد 
– یک طبقه و نوع سقف طاق ضربی است – اسکلت بنایی می باشد – نوع درب 
و پنجره ها آهنی و آلومینیومی می باشد – سهل البیع بودن ملک خوب می باشد 
– نوع پوشش کف اعیان نیز موزائیک است – نمای داخلی گچ می باشد – دارای 
متراژ اعیان حدود ۱۵۰ متر مربع می باشد و دارای عمر باالی ۲۰ سال می باشد و 

همچنین دارای امتیاز آب و برق می باشد.
-پالک فوق از ساعت 9 الی ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۳9۵/۰۸/۰۴ واقع در اجرای 

ثبت اسناد بوشهر از طریق مزایده به فروش میرسد.
-مزایده از مبلغ ۸/۳۸۰/۸7۵/۰۰۰ ریال )هشت میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون 
تقدا  پیشنهادی  باالترین قیمت  وبه  ریال( شروع  پنج هزار  و  و هفتاد  و هشتصد 
فروخته میشود. الزم بذکر است بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده و نیز در صورت وجود مازاد و وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 

نیم عشر اجرایی و حق مزایده نقدا وصول خواهد می گردد.
تاریخ انتشار: یکشنبه مورخ ۱۳9۵/۰7/۱۱

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بوشهر

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده3

 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره۱۳9۵۶۰۳۳۱۰۵۵۰۰۲۸۵۲هیات 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 ۱9۱۸/۳9مترمربع 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 امالك نظرآباد

آگهی حصروراثت
پدراکبربشناسنامه۳۳۲وکدملی۱9۵۰۵9۳۵7۶صادره  نام  بیگدلی  بانوطاهره 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازماهشهردرخواستی 
ازر ۱9۱۱۰97۸9۱صادره  بشناسنامه۵۰وکدملی  خباززاده  بهنام  مرحوم  همسرم 
عبارتنداز۱- اش  ورثه  فوت  غیردائمیش  امهرمزدرتاریخ9۵/۳/۲9دراهوازاقامتگاه 
شناسنامه۳۳۲وکدملی۱9۵۰۵9۳۵7 فرزنداکبربشماره  بیگدلی  طاهره  متقاضی 

فرزنداسداله  خباززاده  ازماهشهرهمسرمتوفی۲-بیژن  ۱۳۵7/۴/۱۴صادره  ۶متولد 
۱9۱۱۰7977۸متولد۱۳۴7/۴/۱۵صادره  شناسنامه۵9وکدملی  بشماره 
شناسنامه۳۱وکدملی۱9۵۰ بشماره  فرزنداسداله  ازرامهرمز۳-بهروزخباززاده 

خباززاده  متوفی(۴-عفت  ازرامهرمز)برادران  7۶7۶۶۳متولد۱۳۴۳/۴/۱صادره 
شناسنامه۱۸9وکدملی۱9۵۰7۶۱۱۰۱متولد۱۳۴۰/9/۲9صاد بشماره  فرزنداسداله 
شناسنامه7۳وکدملی۱9۱۱ بشماره  فرزنداسداله  خباززاده  ازماهشهر۵-عاطفه  ره 

۱۰۳۲۶۱متولد۱۳۵۴/۴/۱۲صادره ازرامهرمز)خواهران متوفی(میباشندوالغیر.اینک 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض 
داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.   شماره م.الف)۱۲/۳۱۵(  
 رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 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 ۴۴9۰۵۶7۱۰۳ به استناد رای شماره 
۱۳9۴۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۲۸۶۶ مورخ ۱۳9۵/۰9/۱۵ ششدانگ یک باب ساختمان ،به 
مساحت 9۵/۲7متر 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 
اخذ  و رسید  تسلیم  وقوع ملک  ثبت محل  اداره  به  را  اعتراض خود  اگهی  اولین 
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 : 9۵/۰۶/۲7
تاریخ انتشار نوبت دوم:9۵/۰7/۱۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ایالم – صفری

آگهی اجرائیه
شمزین  آقایان  علیهم  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
المکان  مجهول  که  الهی  سعید  و  رسولیان  محمدامین  و  احمدی  و جالل  پارسا 
 9۵۰997۴۴۳۲۴۰۰۰9۴ شماره  دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می 
صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهاباد در پرونده شماره 
بابت  از  ریال   ۲۰7/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  محکوم   9۵۰99۸۴۴۳۲۴۰۰۱۶
اصل خواسته و مبلغ ۶/۲۱۰/۰۰۰ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق محکوم له 
موسسه مالی و اعتبار کوثر با مدیریت عاملی آقای غالمرضا طالبی حصار با وکالت 
خانم شادی ابراهیمی و همچنین آقای شمزین پارسا به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از سررسید چک لغایت اجرای حکم و حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه در حق 
محکوم له شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
حسین آذری- مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهاباد  

آگهی مزایده فروش اموال غیر منقول نوبت اول 
بحکایت پرونده کالسه 9۵۰۱۸۵ ارجایی شعبه سوم حقوقی دادگاه شهرستان محمود 
آباد محکوم علیه رضا فرزانه محکوم است به مبلغ ۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق جواد 
مهدوی و همچنین محکوم است به مبلغ ۱7/۵۰۰/۰۰۰ ریال نیم عشر در حق دولت 
تعرفه شده محکوم علیه  از مال  از سوی کارشناس  انجام کارشناسی  به  با عنایت 
موصوف یک واحد آپارتمان به شماره ۲۵۲9  فرعی از ۴7 اصلی مفروز از ۱۳۶9 پالک 
ثبتی و اصلی طبقه پنجم با حدود اربعه مشخصه را تعرفه توسط کارشناس این اجراء 
مورد ارزیابی قرار گرفت که به ارزش ۳/۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال فلذا نظر به عدم اعتراض 
از ناحیه طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اموال توفیقی از طریق مزایده حضوری در 
تاریخ 9۵/7/۲۵ ساعت ۱۲ صبح در دفتر شعبه سوم حقوقی و در صورت نیاز در محل 
اموال توقیف شده بفروش میرسد متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند حداقل ۵ روز 
قبل از مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری 
شهرستان محمود آباد مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند شد و همچنین ده درصد مبلغ اعالمی 
فی المجلس برابر ماده ۱۲9 قانون اجرا ی احکام مدنی و مابقی ثمن ظرف مدت 
یکماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به 
آن پس از پرداخت کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت چنانچه 
برنده مزایده باقیمانده بهای اموال را ظرف مدت یکماه تعیین شده نپردازد سپرده 
او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا مزایده با حضور 

نماینده محترم دادستان برگزار میگردد 
نبی ا... حیدری اجرای احکام مدنی شعبه سوم حقوقی دادگاه شهرستان محمود آباد 
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بهره برداری از 187۰ واحد مقاوم سازی 
شده روستایی منطقه آزاد اروند

طی سفر مهندس علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی و با حضور دکتر مخبر رئیس ستاد 
استاندار  شریعتی  دکتر  امام)ره(،  فرمان  اجرایی 
خوزستان، زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
اروند و جمع کثیری از مسئولین تعداد ۱۸7۰ واحد 
مقاوم سازی شده روستایی شهرستانهای آبادان و 
خرمشهر در روستاهای آلبوعبادی و حفار شرقی 

بصورت نمادین افتتاح شد.
مهندس محمد خانی نوذری مدیرکل بنیاد مسکن 
بنیاد  عملکرد  از  گزارشی  ارائه  ضمن  خوزستان 
مسکن افزود: این تعداد واحد مقاوم سازی شده 
در منطقه آزاد اروند با مشارکت بنیاد مسکن، ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( و سازمان منطقه آزاد اروند 
می باشد و طبق تفاهمنامه سه جانبه منعقد شده 
تعداد ۶۲۰۰ واحد مسکونی روستایی در منطقه آزاد 
شامل این طرح می باشند. وی اظهار داشت: برای 
هر واحد مسکونی روستایی مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال 
تسهیالت بانکی کم بهره با معرفی بنیاد مسکن 
به بانکهای عامل و مبلغ ۵۵ میلیون ریال بصورت 
بالعوض از طرف بنیاد برکت به متقاضیان واجد 

شرایط روستایی پرداخت شده است.

برگزاری همزمان پیاده روی بازنشستگان 
و تجلیل از مستمری بگیران شهرکرد

به مناسبت ۲۵ ذی الحجه”روز خانواده و تکریم 
بازنشستگان “ دو مراسم پیاده روی بازنشستگان- 
از  تجلیل  و  سالمت«  »نسیم  طرح  قالب  در 
بازنشستگان،از کارافتادگان و همسران بازمانده نمونه 
با حضور مدیر کل تامین اجتماعی استان،مدیر کل 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان، رئیس اداره امور 
شعب بانک رفاه استان و مدیر صندوق بازنشستگی 
تامین  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  استان، 
اجتماعی استان  در پارک ملت شهرکرد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی 
استان شرکت کنندگان در مراسم پیاده روی ،مسیر 
اطراف پارک ملت را طی  نمودند سپس در مراسم 
تجلیل از مستمری بگیران نمونه شرکت کردند و در 
این مراسم  از پنج نفر از بازنشستگان، از کارافتادگان 
و همسران بازمانده نمونه با تقدیم هدایایی تجلیل 
استان،  اجتماعی  تامین  کل  مدیر  آمد.   بعمل 
بازنشستگان را گنجینه های تجربه،دانایی و خرد 
تامین اجتماعی  از عزم جدی سازمان  دانست و 
این  جهت پیگیری مشکالت  مستمری بگیران 
سازمان خبر داد و گفت: در سالهای اخیر چندین 
طرح در حوزه بازنشستگان و مستمری بگیران از 
سوی سازمان جهت تکریم و خدمت رسانی بیشتر 
به این قشر عزیز اجرا گردید که از آن جمله می 
توان به طرح »کرامت رضوی« در حوزه سفرهای 
زیارتی و طرح«نسیم سالمت« در حوزه ورزش های  

همگانی اشاره کرد.  

با معرفی نفرات برتر
ـ ورزشی امدادگران شرکت   مسابقات سراسری عملیاتی 

گاز در سرعین پایان یافت  

با معرفی نفرات برتر در هفت رشته عملیاتی و ورزشی مسابقات امدادگران 
شرکت ملی گاز ایران در سرعین خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار روزنامه پیام زمان از اردبیل، در مراسمی که در ورزشگاه 
فجر سرعین برگزار شد، مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با قدردانی 
از شرکت کنندگان از استان های مختلف در این رویداد عملیاتی و ورزشی 
اظهار کرد: از ۲۵ استان کشور بیش از ۳۱ تیم در رشته های هفت گانه با 
هم به مدت سه روز رقابت کردند که در نهایت با معرفی نفرات برتر این 
مسابقات سراسری عملیاتی - ورزشی امدادگران شرکت ملی گاز ایران 

به پایان رسید.
فیروز خدایی با بیان اینکه برگزاری این رویداد با هدف ارتقای توانمندی 
امدادگران و آشنایی آنها با شیوه های جدید به انجام رسید، تصریح کرد: 
شرکت کنندگان در رشته های ابزارشناسی، بلوفن، نصب کنتور، دوومیدانی، 
اطفای حریق، طناب کشی و... با هم رقابت کردند که در مجموع بیش از 

۱۵۰ نفر در این رقابت ها حضور داشتند.
وی گفت:  در پایان این مسابقات تیم اردبیل اول شد و تیم های قزوین و 
خوزستان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند که در مدت برگزاری نیز تیم های 
شرکت کننده سعی کردند در یک فضای سالم و رقابت صمیمانه با هم 
مشارکت کرده و حضوری فعال داشته باشند. مدیرعامل شرکت گاز استان 
افزود: این مسابقات برای هفتمین بار به میزبانی سرعین با حضور گروه های 
عملیاتی و همچنین آزمون علمی و فنی که به صورت کتبی برگزار شد، 

شرکت کنندگان توانستند توان خود را به نمایش بگذارند.

وجود 2 هزار کالس درس کانکسی در  آذربایجان غربی
ارومیه- خبرنگارپیام زمان: استاندار آذربایجان غربی گفت: هم اکنون 

۲۰۰۰ کالس کانکسی در استان وجود دارد.
قربانعلی سعادت در آیین بهره برداری از مدارس احداثی توسط بنیاد برکت 
در آذربایجان غربی گفت: این بنیاد ۳۰ کالس درس نیز در حال احداث در 
استان آذربایجان غربی دارد. استاندار آذربایجان غربی گفت: بنیاد برکت 
امروز ۴۳ کالس درس در مساحتی بیش از سه هزار متر مربع آماده 
بهره برداری کرده است. وی بیان کرد: چهار مدرسه نیز عالوه بر طرح های 
بنیاد برکت با ۳۶ کالس در نقاط مختلف استان به بهره برداری رسید.

سعادت افزود: امید است در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در کشور که گسترش عدالت یکی از بخش های آن است نسبت به رعایت 

عدالت در مورد استان آذربایجان غربی نیز توجه خاصی شود.
وی با بیان اینکه آذربایجان غربی هم اکنون پنج هزار کالس درس نیاز 
دارد، گفت: عالوه بر این نیاز هم اکنون دو هزار کالس در استان کانکسی 

است.

خبر خبر

شهردار منطقه پنج تبریز در حاشیه بازدید خود 
از محالت و پارکهای سطح حوزه دستورات الزم 
را نسبت به حل مشکالت شهروندان صادر کرد. 
به مهندس یعقوب هوشیار که همراه با معاونین 
خدمات شهری، اجرایی و فنی و عمرانی و مدیران 
کرد  بازدید می  از سطح حوزه  معاونت  دو  این 
گفت: اهمیت پروژه های خدمات محله ای کمتر 
از طرح های عمرانی بزرگ و اساسی نیست؛ چرا 
که آسایش و رفاه شهروندان با ارتقای خدمات 

محله ای تامین می شود.
و  فنی  و  شهری  خدمات  معاونین  افزود:  وی 
عمرانی باید کمبودها و نیازهای محالت را جمع 
آوری و نسبت به رفع آنها در حداقل زمان اقدام 

نمایند.
وی در ادامه با بیان اینکه وسایل بازی کودکان 
اظهار  شوند  تکمیل  باید  بوستانها  و  پارکها  در 
داشت: باید در حداقل زمان وسایل بازی کودکان 
کودکان  استفاده  جهت  پارکها  در  و  خریداری 

نصب شوند.
را  الزم  دستورات  همچنین  هوشیار  مهندس 
نسبت به کف سای پیاده راههای داخل و محوطه 
پارکهای منطقه به معاونین خود صادر و از آنها 

خواست در حداقل زمان نسبت به اجرای آن اقدام 
نمایند.

شهردار منطقه کف سازی و مرمت جداول معابر 
و محالت را از دیگر ضروریات بر شمرد و در ادامه 
با بیان اینکه زیبا سازی معابر اصلی از مهمترین 
نور  افزود:  باشد  می  شهروندان  های  خواسته 
پردازی مجتمع های مسکونی که به خیابانهای 

اصلی نزدیک هستند بزودی انجام خواهد شد. وی 
در ادامه از کوی نصر نیز بازدید کرد و با بیان اینکه 
عملیات آسفالت ریزی محالت و معابر این منطقه 
آغاز شده از معاونت خدمات شهری خواست تا به 
کاشت فضای سبز در فضاهایی که کاربری فضای 

سبز دارند اقدام شود.
نظور کاستن از سفرهای غیر ضروری شهروندان 

به بازارچه های میوه و تره بار در نقاط مختلف 
شهر در شهرک مرزداران و نیاوران اقدام به احداث 
بازارچه میوه وتره بار با ۱۳ میلیارد ریال اعتبار 
شد. مهندس یعقوب هوشیار شهردار منطقه پنج 
تبریز با اعالم این مطلب گفت: هدف از احداث 
بازارچه میوه و تره بار در نقاط مختلف شهر عالوه 
بر کاستن از ترافیک درون شهری، اجرای طرح 
تکریم ارباب رجوع و شهروندان با حذف سفرهای 

غیر ضروری به مرکز شهر می باشد.
وی در ادامه به مشخصات بازارچه میوه و تره بار 
مرزداران اشاره نمود و اظهار داشت : با افتتاح این 
پروژه در زمینی به مساحت هزار متر مربع و ۱۳ 
میلیارد ریال اعتبار شهروندان از یک مرکز خرید 

میوه و تره بار مدرن برخوردار می شوند.
وی در پایان گفت: بازارچه میوه و تره بار مرزداران 
های  کوی  شهروندان  به  شهرک  این  بر  عالوه 
کرد  خواهد  رسانی  خدمات  نیز  نصر  و  نیاوران 
. شایان ذکر است به گفته شهردار منطقه پنج 
عملیات عمرانی این پروژه چندی پیش آغاز شد 
که پس از بهره برداری جهت آغاز خدمات رسانی 
به شهروندان تحویل سازمان میادین شهرداری 

خواهد شد.

شهردار منطقه پنج تبریز با بازدید از پروژه های عمرانی صورت داد:

دستور ویژه برای افزایش امکانات پارکها و ارتقای خدمات محله ای
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 به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
الذکر  فوق  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  رسمی 
مذکور  قانون  در  مندرج  هیأت  در  که  امالکی 
شهرکرد  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  مستقردر 
جهت  گردیده  صادر  آن  رأی  و  رسیدگی  مورد 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
پالک  شماره  به  شهرکرد  درابنیه  واقع  امالک 

۱- اصلی
آقاي سیامک کریم زاده دهکردي ششدانگ یک 
باب مغازه به مساحت ۸۸/ 7۱ متر مربع قسمتي 
خریداری  فرعي   ۳۲۱۴ و   ۱۴۱9 هاي  پالک  از 

شده مع الواسطه از رمضان روحي دهکردي
پالک  شماره  به  شهرکرد  قریه  در  واقع  امالک 

۲- اصلی
یک  ششدانگ  کیارسي  خدري  رمضان  آقاي 
مربع  متر   ۱۰۲ /۵۲ مساحت  به  باب ساختمان 

خریداری شده مع الواسطه از حسین حسیني
شماره   به  شهرکرد   های  درباغچه  واقع  امالک 

پالک ۳- اصلی
میرابوالقاسمي  رضا  علي  سید  آقاي  فرعي   7۵
دانگ  چهارم  سه،  و  یک  به  نسبت  دهکردي 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از 
فرعي   ۳ پالک  از  قسمتي  مربع  متر   ۲۲۴  /77

خریداری شده مع الواسطه از عباس شریفیان
نسبت  دهکردي  فاضلي  پژمان  آقاي  فرعي   7۵
یک  ششدانگ  از  دانگ  چهارم  سه،  و  یک  به 
مربع  متر   ۲۲۴ /77 مساحت  به  باب ساختمان 
مع  شده  خریداری  فرعي   ۳ پالک  از  قسمتي 

الواسطه از عباس شریفیان
7۵ فرعي آقاي مجید شریفیان دهکردي نسبت 
باب  یک  ششدانگ  از  دانگ  دوم  یک،  و  دو  به 
مربع  متر   ۲۲۴  /77 مساحت  به  ساختمان 
مع  شده  خریداری  فرعي   ۳ پالک  از  قسمتي 

الواسطه از عباس شریفیان

به  از مزارع شهرکرد  امالک واقع درمزرعۀ دوتو 
شماره پالک ۴-اصلی

کراني  اسماعیلي  سبزوار  آقاي  فرعي   ۱۰۶۳
به  مسکوني  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
مع  شده  خریداری  مربع  متر   ۱۶۲ مساحت  

الواسطه از سید رحمت اله میرحقاني
گهروئي  شهباز  کبري  خانم  ۱۴۵۶فرعي 
به  مسکوني  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
پالک  از  قسمتي  مربع  متر   ۲۱۳  /7۵ مساحت 
۱۸ فرعي خریداری شده مع الواسطه از رحمت 

اله میرحقاني
امالک واقع درمزرعۀ گودال چشمه شهرکرد به 

شماره پالک ۱۱- اصلی
۴۱۵۲ فرعي آقاي مظفر عزیزا...ي ششدانگ یک 
مربع  متر   ۱۰۴  /۵۰ مساحت  به  ساختمان  باب 

خریداری شده مع الواسطه از حیدر جعفریان
به شماره  پالک  فرخ شهر  درابنیه  واقع  امالک 

۲۱- اصلي
قهفرخي  ریاحي  ابوذر  آقاي  فرعي   ۳۰۸۴
ششدانگ یک باب ساختمان تجاري به مساحت 
۸۲/ ۸۴ متر مربع قسمتي از پالک هاي ۱۰۰۰ 
رسمي  مالکیت  داراي  متقاضي  فرعي   ۱۰۰۱ و 

مشاعي مي باشد.
پالک  شماره  به  شهر  فرخ  درقریه  واقع  امالک 

۲۲- اصلی
قهفرخي  طاهري  فریدون  آقاي  فرعي   ۴۵9۸
 ۲۲۶  /۵7 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ 
متر مربع خریداری شده مع الواسطه از رجبعلي 

مولویان

۴۶۰۲ فرعي آقاي سید مهدي طاهریان قهفرخي 
ششدانگ یک باب ساختمان تجاري مسکوني به 
مساحت ۴۴/ ۱۵۸ متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از سید حسین حسیني
7۰9۱ فرعي خانم مرضیه طهماسبیان ششدانگ 
 /۶9 مساحت  به  مسکوني  ساختمان  باب  یک 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر   ۱99

سید عبداله درخشنده
پالک  شماره  به  شهرکیان  درابنیه  واقع  امالک 

۴۰-اصلی
آقاي شریف مرادپور رشیدي ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۴۵/ ۱۳۳ متر مربع قسمتي از 
پالک ۴۴۲ فرعي خریداری شده مع الواسطه از 

بهنام ندیمي
امالک واقع درقریه زانیان به شماره  پالک ۶۰-

اصلی
هرچگاني  ترکي  علي  فرض  آقاي  فرعي   ۱۸۱۱
 ۱۴۳  /۵9 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ 
متر مربع خریداری شده مع الواسطه از مراد علي 

صابري
پالک  شماره   به  اشکفتک  درابنیه  واقع  امالک 

۶۱-اصلی
آقاي مسلم قاسمي اشکفتکي ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۳۱/ ۲9۶ متر مربع قسمتي از 
پالک ۵ فرعي خریداری شده مع الواسطه از ام 

هاني مرداني
امالک واقع درمزرعۀ الغدنبه از مزارع سامان به 

شماره پالک 7۸- اصلی
به  نسبت  رحماني  جواد  آقاي  فرعي   ۱۳۰

به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو 
مساحت ۶۶/ ۲۵۵ متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از حاج آقا محمد ولي ساماني
ساماني  صحرانشین  مرضیه  خانم  فرعي   ۱۳۰
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
مربع خریداری  متر  به مساحت ۶۶/ ۲۵۵  خانه 
شده مع الواسطه از حاج آقا محمد ولي ساماني

کشي  کاه  رحیمي  سهراب  آقاي  فرعي   ۴۲۳
 ۲۱۶  /۱۲ مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ 
متر مربع خریداری شده مع الواسطه از جعفرقلي 

کامران
امالک واقع در ابنیه بن  پالک ۱۰۸-اصلی

آقاي مجید قراخاني بني ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۱۴/ ۱۵۰ متر مربع قسمتي از پالک 
یک فرعي خریداری شده مع الواسطه از محمد 

ابراهیم افالکي
پالک  شماره  به  سورشجان  درقریه  واقع  امالک 

۲۱۲-اصلی
زاده سورشجاني ششدانگ  آقاي مجاهد حسین 
مربع  متر   ۱7۸  /7۵ مساحت  به  خانه  باب  یک 
حسین  اله  فتح  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

زاده
ششدانگ  سورشجاني  حیدري  فرمان  آقاي 
مربع  متر   ۱۴۳  /۴۶ مساحت  به  خانه  باب  یک 

خریداری شده مع الواسطه از علي حیدري
پالک  شماره  به  هفشجان  قریه  در  واقع  امالک 

۲۲۱-اصلی
بانک قرض الحسنه مهر ایران ششدانگ یک باب 
ساختمان بانک به مساحت ۵۳/ ۲۲۸ متر مربع 

جهان  اله  نعمت  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 
بین

آقاي بهرام کامکار هفشجاني ششدانگ یک باب 
به مساحت ۸۸/ ۱7۶ متر مربع خریداری  خانه 

شده مع الواسطه از حفیظ اله نصیري
مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  خوئي  احمدي  زهرا 
 /۶۵ مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر   ۱۵9

شعبانعلي حق شناس
به  شهرکرد  آباد  مهدی  درمزرعۀ  واقع  امالک 

شماره  پالک   ۱۳۱۳- اصلی
تهراني  سلطاني  ابراهیم  آقاي  فرعي   ۲7۴
 ۱79  /9۴ مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ 
مهدي  از  الواسطه  مع  مربع خریداری شده  متر 

باللي
شماره  به  غربي  ده  پشت  درمزرعۀ  واقع  امالک 
اصلی   -۱۵7۲ پالک  به  -اصلي(که  )۲ب  پالک 

تبدیل گردیده است.
۱۳۴۴ فرعي آقاي سعید کوهي فایق نسبت به 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 97/ ۴۱۸ متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه از عزیزاله بني طالبي
۱۳۴۴ فرعي خانم ملوک کوهیان افضلي نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 97/ ۴۱۸ متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه از عزیزاله بني طالبي
پالک  شماره  به  شهرکیان  درقریه  واقع  امالک 
اصلی  پالک۱۵7۴-  به  مکرر(که  –اصلي   ۴۰(

تبدیل گردیده است.  

آقاي مسلم نکوئي شهرکي ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۱۶/ ۱۸۴ متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از ابراهیم رئوفي
سه  به  نسبت  شهرکي  بابائي  علي  عقیل  آقاي 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
مساحت ۸۰/ ۱79 متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از هرمز نکوئي  شهرکي
سه  به  نسبت  شهرکي  بابائي  علي  مسلم  آقاي 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
مساحت ۸۰/ ۱79 متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از هرمز نکوئي  شهرکي
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی 
نسبت به امالک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی  آگهی 
آراء صادره  به  نفع  و در صورتی که اشخاص ذی 
اعتراضی داشته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در شهرها و از تاریخ الصاق آگهی در 
روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرکرد 
تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک 
تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت شهرکرد تحویل 
ارائه  دهد.در این صورت اقدامات ثبت، موکول به 
حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، 
اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول :  یک شنبه 11 / 07 / 95 
تاریخ انتشار نوبت دوم :  دو شنبه  26 / 07 / 95

رضا بشارتي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 
شهرستان شهرکرد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتي شهرکرد بخش ده استان چهارمحال و بختیاري

آگهی
در پرونده کالسه 9۵۰۶۴۵ حسین صمدی اسکوئی فرزند ابراهیم به اتهام فحاشی 
و ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت خدیجه نعمتی در این شعبه شکایتی 
مطرح گردیده است که متهم اخیرالذکر 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 واداری توضیح در این شعبه بازپرسی حاضر گردد در 

غیر این صورت به اتهامات وارده به صورت غیابی رسیدگی خواهد شد.
393001 م/الف     بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 16 بعثت تهران- 
عباس بخشوده

آگهی احضار متهم
درپرونده ی کالسه 9۵۰۴۱۳ مطروحه در این شعبه متهم محمد سعید شیواپور 
به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب می باشد به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده ی یکصد و هفتاد و چهار قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت یک ماه 
پس از انتشار آگهی در شعبه ی هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۳ 
تهران واقع درمیدان ونک / خ مالصدرا/ خ پردیس/ خ زاینده رود شرقی حاضر و از 
اتهام انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور رسیدگی و اظهار نظر خواهد شد.
393002 م/الف    بازپرسی شعبه هشتم دادسرای ناحیه 3 تهران

آگهی احضار متهم
درپرونده ی کالسه 9۴۱۰۴۰ مطروحه در این شعبه متهمان اعضم رضایی استبرق 
و علیرضا گذاری و معصومه خلجی و فرشید یوسفی و نسرین یوسفی به اتهام جعل 
و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب می باشد به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده ی یکصد و هفتاد و چهار قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت یک ماه پس 
از انتشار آگهی در شعبه ی هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۳ تهران 
واقع درمیدان ونک / خ مالصدرا/ خ پردیس/ خ زاینده رود شرقی حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور رسیدگی و اظهار نظر خواهد شد.
393003 م/الف    بازپرسی شعبه هشتم دادسرای ناحیه 3 تهران 

آگهی احضار متهم
دادگاه دادسرای و انقالب شهرستان ماکو به موجب کیفرخواست صادره در پرونده 
کالسه 9۵۰99۸۴۴۵۵7۰۰۲۲7 برای فرهاد فکری به اتهام خیانت در امانت تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
۱۳9۵/۰7/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ تعیین گردیده است . با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱7۴ و ۳۴۴ قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضرگردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر ماکو )101 جرائی سابق(

کارکنان  واحدی   9۶ مهر  مسکن   پروژه 
جویبار لوله در قالب بخشی از ۲هزار و ۶۵۰ 
استان  سطح  در  افتتاحی  مهر  مسکن  واحد 
با  نمونه  پروژه  و  پایلوت  عنوان  به  مازندران 
قائم  مقام وزیر  آبادی  حضور  اصغری  مهر 
معاونت  نبیان  مهر،  مسکن  طرح  در  راه 
نوروزی  مازندران،  استانداری  عمرانی  امور 
مدیران  و  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.به 
گزارش  روابط عمومی اداره راه و شهرسازی 
شهرستان جویبارقائم مقام وزیر در طرح های 
مسکن مهر در حاشیه این مراسم گفت:یکی 

یافته ویا  در حال  نیازهای مهم کشورهای توسعه  از 
توسعه ایجاد یک سیستم کار آمد در تمامی ابعاد بوده 
که در این میان نقش مسکن به عنوان سر پناه برای هر 
انسانی در این جوامع می تواند نقش تعیین کننده ای 
داشته باشد. نبیان معاون عمرانی استانداری مازندران 
نیز در این مراسم گفت :با حمایت مسئولین و بانکهای 
هزار  سه  افتتاح   شاهد   9۶ سال  مهر  پایان  تا  عامل 
واحد مسکن مهر در استان خواهیم  بود.نوروزی مدیر 
کل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به اهمیت باالی 
از  مهر  :مسکن  داشت  اظهار    ، ها  پروژه  این  اجرای 
جمله پروژه های اجرایی بوده که به همراه خود مهر و 
عدالت همه جانبه را به همراه داشته، از این رو تالش 
باید  مذکور  های  پروژه  سریعتر  چه  هر  افتتاح  برای 

آور  یاد  وی  گیرد.  قرار  این مجموعه  کاری  لوحه  سر 
شد: تا پایان سالجاری  حدود ۵هزار واحد مسکن مهر 
دیگر  در استان مازندران به اتمام خواهد رسید.قادری 
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان جویبا ر  با بیان 
اینکه پروژه 9۶  واحدی شرکت تعاونی جویبار لوله با 
تسهیالت بالغ  با ۲۸ میلیاردو ۸۰۰ میلیون ریال که 
تسهیالت  ریال  ۳۰۰میلیون  مسکونی  واحد  هر  برای 
توانسته  لوله  جویبار  شرکت  افزود:  شد،  پرداخت 
موفق  و  نمونه  سایت  عنوان  به  طرح  این  اجرای  در 
وزارت  خوب  همکاری  از  قادری  پایان  در  کند.  عمل 
مدیر  استانداری،  عمرانی  معاونت   شهرسازی،  و  راه 
اجرایی پروژه و همکاران خدوم اداره را ه وشهرسازی 
در  بزرگ  پروژه  این  ساخت  و  تکمیل  در  شهرستان 

سطح شهرستان تقدیر و تشکر نمود.

افتتاح پروژه مسکن مهر 96 واحدی کارکنان جویبار لوله 

راهبردی خدمات در راستای  خرید 
تدوین استانداردهای پاتولوژی یکی 
بیمه  سازمان  مباحث  مهمترین  از 
روابط  گزارش  به  است  سالمت 
در  ای  جلسه  کل  اداره  عمومی 
راستای تدوین گایدالینهای پاتولوژی 
با  پیوندی  بیماران  در   HLA و 

حضورمدیر کل، اساتید پاتولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 
معاونت،کارشناسان مسئول بیمه سالمت استان برگزار گردید. 

اداره کل جلسه ای در راستای تدوین گایدالینهای  به گزارش روابط عمومی 
پاتولوژی و HLA در بیماران پیوندی با حضورمدیر کل، اساتید پاتولوژی و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک، معاونت،کارشناسان مسئول بیمه سالمت 
استان برگزار گردید. دکتر جیریایی، مدیر کل بیمه سالمت استان ضمن خیر 
مقدم گویی به مهمان حاضر در جلسه یادآور شد، سازمان بیمه سالمت ایران 
حرکت جدی را در راستای خرید راهبردی خدمات مد نظر داشته است. وی 
خاطر نشان کرد، به همین منظور تهیه گاید الینها ی الزم و استاندارد سازی 
 IHC کدینگ پاتولوژی )سطوح پاتولوژی ( وهمچنین تعداد آنتی بادی ها در
واستانداردها  در HLA جهت بیماران پیوندی از جمله مسائل بسیار مهمی 
است که امیدواریم خروجی این جلسه بتواند کمک شایسته ای در این خصوص 
بنماید. جیریایی در خاتمه ادامه داد، کلیه مسائل مورد بحث و نتایج حاصل از آن 
به سازمان ارسال و جلسه ای بمنظور تکمیل موارد مورد بحث خصوصا در زمینه 
HLA و ارائه پانل ها از طرف اساتید پاتولوژی  در نیمه دوم مهر ماه سالجاری 

تشکیل خواهد شد.

مدیر کل بیمه سالمت استان مرکزی تاکید کرد:
خرید راهبردی خدمات یکی از مهمترین مباحث

 سازمان بیمه سالمت
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آگهی
شاکی مجتبی روزبهانی شکایتی علیه متهم مرتضی طوسی به اتهام انتقال مال غیر 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه ۱۰77 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مدرس تهران )۱۱۰۴ جزایی 
سابق( واقع در تهران- خیابان دماوند – خیابان وحیدیه- مجتمع قضایی شهید 
مدرس ارجاع و به کالسه 9۴۰99۸۲۱۴9۳۰۰۲۴۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 9۵/۸/۱9 و ساعت ۱۱ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 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.
392999/ م الف  مدیردفتر دادگاه کیفری شعبه 1077 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی 
شهید مدرس تهران) شعبه 1104 جزایی سابق( 

آگهی
و  جعل  اتهام  به  زاده  حسین  محسن  متهم  علیه  شکایتی  باقری  سیمین  شاکی 
تهران  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  مجعول  سند  از  استفاده 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰77 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید 
خیابان   – دماوند  خیابان  تهران-  در  واقع  سابق(  جزایی   ۱۱۰۴( تهران  مدرس 
وحیدیه- مجتمع قضایی شهید مدرس ارجاع و به کالسه 9۴۰99۸۲99۵۸۰۰7۸۸ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۵/۸/۱9 و ساعت ۱۱/۱۵ تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 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.
393000/ م الف  مدیردفتر دادگاه کیفری شعبه 1077 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی 
شهید مدرس تهران) شعبه 1104 جزایی سابق( 

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

پرونده  در  شماره   کیفرخواست  موجب  به  تهران  مدرس  شهید  قضایی  مجتمع 
اوراق  از  استفاده  اتهام  به  برای عباس مشایخی  کالسه 9۴۰99۸۲۱۴9۶۰۰۳79 
مجعول و جعل تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخه 9۵/9/۲9 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 
انتسابی در وقت مقرردر دادگاه حاضر  اتهام  از  تا متهم جهت دفاع  نوبت منتشر 
گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 

خواهد آمد.
392998 م/الف مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 1084 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی 
شهید مدرس تهران ) 1105 جزایی سابق( قاسم بهمن آبادی

حصر واثت 
آقای  مهدی عیانی به شماره شناسنامه  ۵۱۸۸  به شرح دادخواست به کالسه 
۵7۲/۲۱9/9۵      از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمود عیانی  به شماره شناسنامه ۳  در تاریخ 9۵/۳/7     
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به:
 حسین عیانی ش  ش۶۵۵۳ ت ت ۱۳۵9 صادره از تهران پسر متوفی
مهدی عیانی ش ش ۵۱۸۸ ت ت ۱۳۵۸ صادره از تهران پسر متوفی
فاطمه عیانی ش ش ۴9۰9 ت ت ۱۳۶۲ صادره از تهران پسر متوفی

نرگس چاقی ش ش ۱۵۸۳۲ ت ت ۱۳۴۳ صادره از تهران همسر متوفی
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/76437 دبیر  شعبه 219    شورای حل اختالف مجتمع شماره5   تهران

اگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پراید مدل ۱۳۸۶ به شماره انتظامی ایران ۸۲- 
۶۸9ص۳۲ و شماره موتور ۲۱۳7۵7۶ و شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۶۳۸۲۲۰۶ به 

نام سکینه امانی رئیس مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
اینجانب احمد فتاحی مالک خودروی سواری پژو پارس مدل 9۰ به شماره بدنه 
پالک  شماره  و   ۱۲۴9۰۲۱۵9۱۵ موتور  شماره  naan۰۱ca۵bk۱۱۸۰۳۴و 
سند  المثنی  رونوشت  تقاضای  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   7۲ ایران  ۲۳۳و۳۱ 
خودروی مذکور را نموده است لذا ظرف مدت ۱۰ روز به دفتر منطقه ای ساری 
واقع در کیلومتر ۵ جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمائید بدیهی 

است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد
 محمود آباد 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده ۲/۴۱۸/9۵ 

شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان عزیز محمدخانی خوانده عطا محمدی

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده عطا محمدی تقدیم 
تاریخ ۱۳9۵/۸/۱۲ ساعت 9:۳۰ وقت  که به این شعبه ارجاع شده است و برای 
این  طریق  از  خوانده  بودن  مجهول المکان  بعلت  لذا  است  شده  تعیین  رسیدگی 
آگهی بوی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده میتواند 

تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

نامه صادره
احتراما در راستای ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه 
اتهام مشارکت در  افراء به  رسمی متهم به اسامی آقای ظفر پاپی مدهنی فرزند 
یک  کرم ظرف  فرزند  نقدی  علیرضا  آقای  موضوع شکایت  عمدی  و جرح  ضرب 
ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام دفاع و اخذ آخرین دفاع در این شعبه 

احضار گردد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میرحسینی. 

متن آگهی
عباس  نمایندگی  با  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  شعب  امور  مدیریت  خواهان 
محمد  سید  و  طاهری  راضیه  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  قائد  میر  طاهری 

حسینی به خواسته مطالبه وجه بابت ...
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرکرد نموده که جهت رسیدگی به شورای 
حل اختالف شماره ۱۲ شهرستان شهرکرد واقع در شهرکرد  - خیابان کاشانی 
اختالف  شهرکرد  – مجتمع شوراه های حل  – دادگستری شهرستان شهرکرد 
ارجاع و به کالسه 9۵۰99۸۳۸۴۵۲۰۰۱9۴ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
المکان بودن  ۱۳9۵/۰۸/۱۳ و ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول 
خواندگان و در خواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 
دادگاه  های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.روز های فعالیت 

شعبه :یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه ساعت 9 الی ۱۲
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف

 شماره 12 شهرستان شهرکرد – زهره باب گپیان

متن آگهی
امیر  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  قربانی  حسین 
شماره  پرونده  در  اول  شعبه  از  صادره   9۵۰997۶۶9۰۳۰۰۰۲۴ شماره 
9۴۰99۸۶۶9۰۳۰۰۳۰۴ محکوم به پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته سه طغری سفته به شماره های ۲9۱۸۱۰- ۱9۰9۱۲-۴۵۵۴7۵ و مبلغ 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۸۰۰/۰۰۰
واخواست تا یوم اللداء در حق محکوم له آقای سید محسن موسوی و نیم عشر 
دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 3 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد –فروزان اسدی. 

رونوشت نظریه حصر وراثت
خانم فاطمه نصرت زادگان دارای شناسنامه شماره 79۱ به شرح دادخواست به 
کالسه ۱/9۵ش/۱۰۶7 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حبیب اله نصرت زادگان بشناسنامه ۱۴ درتاریخ 9۵/۳/7 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
شماره  اله  پدرحبیب  نام  زادگان  نصرت  فاطمه  خانم  الذکر  فوق  متقاضی   -۱ به 
شناسنامه ۴9۳ متولد۱۳۶۲ ۲-خانم الهام نصرت زادگان نام پدر حبیب اله شماره 
اله  شناسنامه ۱۸7۳۰ متولد۱۳۵۲ ۳-آقای کیوان نصرت زادگان نام پدر حبیب 
سیف  پدر  نام  منصوری  فخرتاج  ۴-خانم   ۱۳۴۸ متولد   ۲9۴۱ شناسنامه  شماره 
مقدماتی  تشریفاتی  انجام  با  اینجانب   .  ۱۳۲۴ متولد   79۱ شناسنامه  شماره  اله 
درخواست مذبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  دادگاه تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد .
خ/م الف 721 رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

رای هیئت / نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی برابر رای شماره ۱۳9۵۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۳7۵ 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  مستقردر  سندرسمی  فاقد 
بالمعارض متقاضی آقای علی امینی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲۱۲۳صادره 
از ورامین در سه دانگ مشاع ازششدانگ به استثنای بهای )۱/۱۶( یک شانزدهم 
ثمنیه اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۵۳۲ مترمربع پالک 
/علی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  ورامین  در  واقع  ۱۱۱اصلی  از  ۴۸۶فرعی 
امینی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   ۱۵
به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/7/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/7/۲۶

ث/ م الف 557 محمود داوودی قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

رای هیئت / نوبت اول

آگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱۳9۵۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۳۸۰ 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
۸۰صادره  شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  امینی  محسن  آقای  متقاضی  بالمعارض 
شانزدهم  یک   )۱/۱۶( بهای  استثنای  به  ازششدانگ  مشاع  سدانگ  در  ازورامین 
مترمربع پالک  به مساحت ۱۵۳۲  احداثی  بابنای  زمین  اعیانی یک قطعه  ثمنیه 
۶۴۸فرعی از ۱۱۱اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی آقای /محسن 
امینی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   ۱۵
به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/7/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/7/۲۶

ث / م الف 556 محمود داوودی : قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

رای هیئت / نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  ۳قانون  ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر   . رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱۳9۵۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۳79۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا شفاعتی گوجه فرزند اسداله 
بشماره شناسنامه ۱۱۳۰صادره از در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۸۱/۳۰ 
مترمربع پالک ۳فرعی از ۳اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی آقای /
علی کاشی 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 
به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :9۵/7/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/7/۲۶

ث/م الف 549 محمد رحیم پور راینی : رئیس ثبت اسناد و امالك ورامین

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱۳9۵۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۳۱۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فرزند  آبادی     ابراهیم سردار  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در   ۴۰۲ شناسنامه  شماره  به  حسینعلی 
۱۰۶/۰۴ متر مربع پالک ۴۴فرعی از ۲ اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا   . است  گردیده  محرز  دوقحطی   خانم صغری  رسمی 
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: 9۵/۶/۲7  تاریخ انتشار نوبت دوم9۵/7/۱۱

م الف 493 محمود داودی قائم رییس واحد ثبتی ورامین

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱۳9۵۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۰۳۸ 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  
مربع  متر   ۱۵۰ مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در   ۶ شناسنامه  شماره  به 
پالک 7۵۳فرعی از ۸ اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی اقای علی 
به  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا   . حیدری  محرز گردیده است 
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 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/۶/۲7
تاریخ انتشار نوبت دوم9۵/7/۱۱

م الف 507 محمد رحیم پور راینی رییس اداره ثبت اسناد و امالك ورامین

  نفت 5۰ دالر و 19 سنت شد 

قیمت جهانی نفت در پی تصمیم اوپک برای کاهش تولید حدود ۴ 
پایان معامالت هفته گذشته به ۵۰ دالر و  یافت و در  افزایش  دالر 

۱9 سنت رسید. 
بر اساس این گزارش، سازمان کشورهای صادرکننده نفت در نشست 
چهارشنبه گذشته تصمیم گرفت تولید نفت خود را در سطح ۳۲.۵ تا 

۳۳ میلیون بشکه در روز محدود کند.
بر اساس این تصمیم که برخالف پیش بینی تحلیلگران و کارشناسان 
میالدی  ماه  آمار  به  نسبت  اوپک  نفت  تولید  داشت  قرار  اقتصادی 

گذشته بین ۲۰۰ تا 7۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت.
ورود به فصل سرما و افزایش تقاضا در این فصل به همراه همراهی 
احتمالی غیرعضوها با اوپک قیمت جهانی نفت را صعودی کرده است.
بر این اساس در پایان معامالت هفته گذشته قیمت نفت برنت دریای 
شمال به ۵۰ دالر و ۱9 سنت رسید که این رقم نسبت به روز قبل از 
آن ۳۸ سنت و نسبت به پیش از نشست اوپک حدود ۴ دالر افزایش 
داشته است. قیمت نفت سبک آمریکا نیز با ۴۱ سنت افزایش در روز 

جمعه به ۴۸ دالر و ۲۴ سنت در هر بشکه رسید.
که  کرد  عبور  دالر  از ۵۰  روز  این  در  نفت  جهانی  قیمت  حالی  در 
خبری در مورد افزایش دکل های حفاری فعال در میادین نفت شیل 
کنندگان  تولید  گیری  موضع  با  رود  می  انتظار  شد.  منتشر  آمریکا 
تولید،  کاهش  در  سازمان  این  با  همراهی  بر  مبنی  اوپک  غیرعضو 

قیمت جهانی نفت با شتاب بیشتری افزایش یابد.
در بازار جهانی طال نیز قیمت هر اونس فلز زرد با ۸.9 دالر کاهش 

به ۱۳۱7 دالر رسید.

آغاز طرح انتقال گاز دریای خزر در اروپا
دریای خزر  گاز  انتقال  برای  اروپا  در  فراآدریاتیک  لوله  ساخت خط 
آغاز شد.خبرگزاری آسوشیتدپرس با اعالم این خبر افزود: کارگذارِی 
نخستین لوله ها از روز جمعه در کشور آلبانی آغاز شده است. قرار 

است ۲۱۵ کیلومتر از این خط لوله، از کشور آلبانی عبور کند.
خط لوله فراآدریاتیک )trans-Adriatic( قرار است از میدان ›شاه 
دنیز‹ در جمهوری آذربایجان آغاز شود و با گذر از ترکیه و یونان، در 
آلبانی یکهزار و ۸۰۰ متر ارتفاع بگیرد و سپس با کاهش ۸۲۰ مترِی 
ارتفاع، به زیر دریای آدریاتیک برود و از آنجا به جنوب ایتالیا برسد.

ظرفیت اولیه این خطوط، ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال عنوان شده 
میلیارد  تا ۲۰  را  این ظرفیت  توانند  می  ذینفع  های  و طرف  است 

مترمکعب در سال افزایش دهند. 
آغاز انتقال گاز در این طرح، برای سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده است.

شرکت هایی از انگلیس، جمهوری آذربایجان، ایتالیا، بلژیک، اسپانیا 
و سوئیس در اجرای این پروژه مشارکت می کنند. کارشناسان، کل 

هزینه ساخت این خط لوله را ۱.۵ میلیارد یورو برآورد کرده اند.
خط لوله فراآدریاتیک، رقیبی برای روسیه و دیگر صادرکنندگان گاز 

در منطقه به شمار خواهد رفت.

فروش یک میلیون بشکه نفت 
ایران به مجارستان نهایی شد

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از نهایی 
شدن فروش یک میلیون بشکه نفت خام ایران به 

مجارستان خبر داد.
یک  فروش  قرارداد  گفت:  قمصری  محسن  سید 
به  خام  نفت  ای  بشکه  میلیون  یک  محموله 

مجارستان برای ماه آینده نهایی شده است.
وی یاد آور شد: همه محموله های نفت خام اروپا 
برای این که امکان عبور از کانال سوئز را داشته 

باشند، یک میلیون بشکه ای هستند.
مذاکره برای فروش نفت به مجارستان در ماه های 
پایانی پارسال آغاز شد؛ مجارستان در اروپای مرکزی 
واقع شده و پایتخت آن بوداپست است، این کشور 

حدود 9 میلیون و ۸۸۰ هزار نفر جمعیت دارد.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران پیشتر 
مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران را در 
ماه ژوئیه ۲ میلیون و 7۴۰ هزار بشکه در روز عنوان 
کرده بود و سهم میعانات گازی از این مقدار را ۶۰۰ 

هزار بشکه در روز دانست.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران مقصد 
یک چهارم نفت ایران را اروپا و بقیه را آسیا عنوان و 
درباره مقاصد میعانات گازی هم گفته بود: میعانات 

گازی ایران تنها راهی کشورهای آسیایی می شود.

مدیرعامل سانکور انرژی:

توافق اخیر اوپک زمینه ساز 
احیای قیمت نفت است

مدیر عامل شرکت »سانکور انرژی« گفت: توافق 
اخیر اوپک برای تثبیت تولید نفت، زمینه را برای 

افزایش قیمت این کاال فراهم می کند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، استیو ویلیامز، مدیر 
از  تولیدکننده نفت خام  بزرگترین شرکت  عامل 
ذخایر ماسه های نفتی در کانادا، سانکور انرژی، اعالم 
کرد که اقدام اخیر سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( برای تثبیت تولید نشان می دهد که 
این سازمان به آستانه درد رسیده است و قصد دارد 

زمینه را برای احیای قیمت ها آماده کند. 
وی گفت: توافق اخیر اعضای اوپک برای کاهش 
7۰۰ هزار بشکه از تولید روزانه خود و تثبیت آن 
را  نفت  بازار  بشکه،  میلیون  تا ۳۳  در حد ۳۲.۵ 
شگفت زده کرد، به گونه ای که پس از این اقدام، 
درصد   ۶ به  نزدیک  کاال  این  جهانی  قیمت های 
اعالم  پنجشنبه  روز  تحلیلگران  یافت.  افزایش 
نشست  به  بستگی  توافق  این  اجرای  که  کردند 
آینده اوپک در ماه نوامبر دارد.مدیر عامل سانکور 
گفت: این توافق نشان می دهد که تولید نفت در 
سطح کنونی پایدار نیست؛ در ضمن تولیدکنندگان 
عمده نیز اعالم کرده اند که عجله ای برای احیای 
سرمایه گذاری ها ندارند و این نشان دهنده احتمال 

کاهش عرضه مازاد در آینده است. 

کوتاه از انرژی نفت در جهان

خط  تخصیص  به  اشاره  با  نیرو  وزیر  معاون 
اعتباری ۵ میلیارد دالری روسیه به ایران، اعالم 
کرد: پروژه ۲۵۰ میلیون دالری اکتشاف آب در 
ذخایر ژرف ایران با مشارکت روسها آغاز شد. 

رحیم میدانی درباره جزئیات همکاری ایران و 
ژرف  های  آب  منابع  کشف  منظور  به  روسیه 
نامه ای  از امضای تفاهم  ایران، گفت: پس  در 
اکتشافی  همکاری  برای  روسیه  و  ایران  بین 
روسها  اعتباری  خط  اخیرا  ژرف،  آب های  در 

بازگشایی شده است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعالم اینکه 
روسیه اخیرا خط اعتباری به ارزش ۵ میلیارد 
تخصیص  حتی  و  کرده  بازگشایی  را  دالر 
به  هم  اسالمی  شورای  مجلس  در  اعتبار  این 
است  قرار  کرد:  تصریح  است،  رسیده  توصیب 
اعتباری  این خط  اعتبارات  از  بخشی  از محل 
فعالیت های اکتشافی در آب های ژرف ایران با 

مشارکت شرکت های روسی انجام شود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ارزش پروژه 

ژرف  و  عمیق  آب های  در  اکتشافی  فعالیت 
ایران حدود ۲۵۰ میلیون دالر برآورد می شود، 
شناسایی  مطالعات  اکنون  هم  داشت:  اظهار 
ذخایر جدید آب در مناطق ژرف و عمیق ایران 
از شناسایی  آغاز شده است، اظهار داشت: بعد 

نقشه های  طریق  از  کشور،  آبی  پتانسیل های 
سطحی زمین شناسی مطالعات ژئوفیزیک انجام 
خواهد شد.وی با بیان اینکه هم اکنون تمامی 
مراحل مطالعات شناسایی و اکتشاف ذخایر ژرف 
انجام  حال  در  داخلی  متخصصان  توسط  آب 

و  ایران  همکاری  مهمترین  کرد:  تاکید  است، 
عمیق  ذخایر  در  آب  اکتشاف  در حوزه  روسیه 

و ژرف به فعالیت های ژئوفیزیک باز می گردد
.معاون وزیر نیرو با تاکید بر اینکه با مشارکت 
 ۲۵۰ اعتباری  خط  و  روسی  شرکت های 
در  و  ژئوفیزیکی  مطالعات  دالری  میلیون 
اکتشاف  بلوک های  در  چاه  حفاری  نهایت 
انجام خواهد شد،  نقاط عمیق و ژرف  آب در 
افزود: با توجه به اینکه حفاری هر حلقه چاه 
اکتشافی در بلوک ها و نقاط عمیق و ژرف به 
صورت  به  اعتبار  تومان  میلیارد   ۳۰ حدود 
به  مطالعات  باید  رو  این  از  دارد  نیاز  ساالنه 

صورت دقیق انجام شود.
میدانی همچنین  در خصوص بازپرداخت منابع 
خط اعتباری روس ها در پروژه اکتشاف آب های 
ژرف و عمیق ایران هم توضیح داد: با توجه به 
از سوی  اعتباری ۵ میلیارد دالری  اینکه خط 
روسیه به دولت ایران ارائه شده بازپرداخت این 

منابع از سوی دولت انجام می شود.

معاون چیت چیان خبر داد:

اختصاص خط اعتباری ۵ میلیارد دالری روسیه به اکتشاف آبی در ایران

ابتدای  از  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  شرکت 
امسال تاکنون بیش از 7۶ میلیون بشکه میعانات 

گازی صادر کرده است.
مجتمع  شرکت  مدیرعامل  حسنی،  مسعود 
گاز پارس جنوبی گفت: این مجتمع از ابتدای 
امسال تا پایان شهریورماه بیش از 7۶ میلیون 
بشکه میعانات گاز را به بازارهای جهانی صادر 
کرده است.مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس 
جنوبی افزود: این مقدار نسبت به مدت مشابه 

پارسال ۲۵ درصد رشد داشته است.
این  دیگر محصوالت  به صادرات  اشاره  با  وی 
یک  امسال،  نخست  ماه  در ۶  گفت:  مجتمع 
میلیون و ۳۵۰ هزار تن گاز مایع )LPG( از 
مجتمع گاز پارس جنوبی به کشورهای مختلف 

صادر شده است.
سال  به  نسبت  مقدار  این  داد:  ادامه  حسنی 
آن  ثمره  که  داشته  افزایش  درصد  گذشته ۶ 
تولید  پیوستگی  کشور،  برای  بیشتر  ارزآوری 
محصوالت با کیفیت در این مجتمع و تحقق 

شعار اقتصاد مقاومتی بوده است.
 مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 
با بیان این که کارنامه  درخشان مجتمع سبب 
توسعه منطقه ای، فرهنگ صنعتی و کارآفرینی 
در کشور شده است، اعالم کرد: این مجتمع هم 

اکنون تامین کننده  حدود ۶۲ درصد از گاز کشور 
نیروهای  تالش  با  بزرگ  دستاورد  این  و  بوده 

متخصص و جوان محقق شده است.
براساس گزارش وزارت نفت، مجتمع گاز پارس 
جنوبی افزون بر تامین نیاز بخش های مختلف 
داخل کشور به یکی از بزرگترین شرکت های 

گازی ارزآور برای کشور بدل شده است.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان این 
که این مجتمع گازی برای تامین گاز در زمستان 
گفت:  دارد،  کامل  آمادگی  امسال  زمستان 
با  امسال،  زمستان  طی  گاز  فرآورش  پایداری 
اجرای موفقیت آمیز عملیات تعمیرات اساسی در 
پاالیشگاه های مجتمع افزایش یافته و متخصصان 
این شرکت برای آسایش و رفاه مردم کشور با 

تمام تالش به فعالیت ادامه خواهند داد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره 
ما  گفت:  نفتی  فریز  بحث  شدن  مطرح  به 
و  برگردیم  ها  تحریم  از  قبل  شرایط  به  باید 
 براساس آن در اپک مذاکره کنیم و ببینیم چه

 سیاست هایی را می توان اتخاذ کرد.
مطرح  به  اشاره  با  خامکانی  امیری  حسین 
شدن بحث فریز نفتی و پیشنهادات عربستان 
در این زمینه گفت: عربستان زمانی که بحث 
فریز نفتی را مطرح می کرد زمانی بود که ما 
در تحریم قرار داشتیم، فروش نفتمان پایین 
آمده بود و تولید هم زیر یک میلیون بشکه 

در روز بود.
وی افزود: در عوض عربستان و متاسفانه عراق 
تولید خود را افزایش داده و جای ما را در اپک 

گرفتند اما به محض اینکه برجام به ثمر رسید 
و جنگ نفتی برای آنها جواب نداد، مساله فریز 
نفتی را مطرح کردند، یعنی اینکه هر کشوری 

در هر سطحی است همان جا بماند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: این 
کار خیلی ظالمانه است که بگوییم عربستان 
۱۳ میلیون بشکه و ما هم 7۰۰ تا ۸۰۰ بشکه 
فریز کنیم. در حالی که بحث ما این است که 
به شرایط قبل از تحریم ها برگردیم، شرایطی 
را کم  و صادراتشان  تولید  عربستانی هم  که 
کنند.وی در ادامه اظهار کرد: عربستان هم باید 
تولید را کاهش دهد و ما هم به سمتی برویم 
از تحریم ها بوده و براساس  که شرایط قبل 

همان سیاست ها در اپک مذاکره کنیم.

صادرات میعانات گازی پارس جنوبی
 از مرز 7۰ میلیون بشکه گذشت

امیری خامکانی مطرح کرد

در بحث فریز نفتی باید 
به شرایط قبل از تحریم ها برگردیم
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صادرکنندگان ایرانی نتوانستند میوه به بازار 2۰۰ 
میلیون نفری روسیه صادر کنند  

و  دست  مقررات  روبل،  نرخ  کاهش  گفت:  صنعت  وزیر  مقام  قائم 
پاگیر روس ها در صادرات، عدم وجود زیرساخت های حمل و نقل 
اصلی  ۴عامل  مالی  انتقال  و  نقل  برای  بانکی  شبکه  وجود  عدم  و 
عدم موفقیت صادرات به روسیه است. مجتبی خسروتاج در نشست 
ترانزیت و حمل و نقل کاال  خبری در مورد تجاری سازی خدمات 
برگزار شد، گفت: طبق برنامه راهبردی وزارت صنعت، تا پایان سال 
برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، تا حجم صادرات کاال و 
خدمات به ۱۳۰ میلیارد دالر برسد.وی اظهار داشت: بر این اساس، 
حجم صادرات کاال باید در یک برنامه پنج ساله به ۱۰۰ میلیارد دالر 
و حجم صادرات کاال به ۳۰ میلیارد دالر افزایش یابد که این رقم 
وزیر صنعت،  مقام  است.قائم  فعلی  میزان کنونی صادرات  برابر  دو 
تا  است،  توسعه صادرات الزم  برای  داشت:  اظهار  تجارت  و  معدن 
به بخش های مختلف از جمله توسعه گردشگری و توسعه صنعت. 

IT توجه شود.
 

 بانک
پاسارگاد برنده جایزه نوآوری محصول برتر ایران  

سامانه بانکداری همراه »نسخه ویژه ساعت های هوشمند« به عنوان 
نوآوری  برترین های  فهرست  در  بانک پاسارگاد،  محصوالت  نماینده 
گرفت  قرار  ایرانی  برتر  محصول  نوآوری  ملی  جشنواره  در  ایرانی 
و جایزه نوآوری محصول برتر ایران را از آن خود کرد. به گزارش 
روابط  عمومی بانک پاسارگاد، در این جشنواره که در تاریخ ۸ مهر 
۱۳9۵ در محل تاالر الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار 
بازاریابی  و  توسعه  و  تحقیق  امور  مدیر  نیک روش«  »مجتبی  شد، 
اکوسیستم  ایجاد  بر  بانک پاسارگاد  ویژه   توجه  به  بانک پاسارگاد 
بانک  این  در  مستقل  کربنکینگ  ایجاد  به  و  نمود  تأکید  نوآوری 
و اهمیت آن در امر بانکداری اشاره کرد. وی در ادامه با اشاره به 
در حال  حاضر  داد:  ادامه  فن آوری  در حوزه  فناپ  اهمیت شرکت 
بانک پاسارگاد  فن آوری  بال های  قدرتمندترین  از  یکی  شرکت  این 

محسوب می شود.
 

تصویب صورت های مالی بانک ملت
و صورت های  ترازنامه  عادی سالیانه،  برگزاری مجمع عمومی  با   
مالی بانک ملت برای سال مالی منتهی به ۲9 اسفندماه ۱۳9۴ به 
بانک ملت، در  روابط عمومی  تصویب سهامداران رسید.به گزارش 
این مجمع که با حضور حدود 7۲ در صد سهامداران و به ریاست 
محمد بیگدلی رییس هیات مدیره و نظارت دکتر موحدنژاد نماینده 
دولت و خالق، نماینده شرکت صباتامین و تامین اجتماعی برگزار 
شد، ترازنامه و صورت های مالی این بانک در سال مالی منتهی به 
ابتدای  شد.در  تصویب  مجمع  سوی  از  گذشته  سال  اسفند  پایان 
فیض  اخالقی  هادی  دکتر  سالیانه،  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
مالی  سال  برای  را  مدیره  هیات  عملکرد  گزارش  مدیرعامل،  آثار 
مذکور برای سهامداران قرائت و برنامه های این بانک را برای سال 
جاری ارائه کرد.پس از استماع گزارش مدیرعامل و قرائت گزارش 
اکثریت  رای  با  ملت  بانک  مالی  های  صورت  قانونی،  حسابرس 

سهامداران به تصویب رسید..
 

 تولید و تجارت
 آغاز توزیع 35 هزار تن برنج و شکر ارزان

 در فروشگاه های زنجیره ای

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران از آغاز توزیع برنج و 
شکر تنظیم بازاری از امروز در فروشگاه های زنجیره ای خبر داد و 
هزارتن شکر  و ۵  برنج  هزارتن  به ۳۰  گفت:قرار شد حجم عرضه 
عرضه  از  بیشتری  جزییات  معروفان  عباسی  یابد.حسن  افزایش 
تنظیم بازاری برنج و شکر ارایه داد و درباره زمان و مکانیزم عرضه 
بازار هر استان که زیرنظر  بازار، گفت: ستاد تنظیم  این کاالها در 
سازمان جهادکشاورزی آن است، شبکه توزیع مورد اطمینانی دارند 
که در هر شهرستان مشخص شده و توزیع در آنجا انجام می شود.

این  به  پاسخ  در  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت  بازرگانی  معاون 
انجام خواهد  این توزیع در فروشگاه های زنجیره ای  آیا  پرسش که 
شد، به مهر گفت: بله، فروشگاه های طرف قرارداد ستاد تنظیم بازار 

هر استان اقدام به توزیع این کاالها می کنند.
 

 بیمه
بیمه حوادث طبیعی اجباری می شود

 در قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی دو نوع بیمه پایه 
سیل،  زلزله،  حوادث  که  تعریف شده  اختیاری  تکمیلی  و  اجباری 
طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی را 
در برمی گیرد.عبدالناصر همتی، یکی از ملزومات توسعه پایدار در 
کشورها خصوصا کشورهایی که با حوادث و سوانح طبیعی فاجعه 
از  آمیز روبرو هستند را کاهش ریسک و مدیریت زیان های ناشی 
آنها  اقتصادی  و  مالی  پیامدهای  خصوصا  حوادث  گونه  این  وقوع 
شدت  اما  است  کم  تواترش  اینکه  با  بزرگ  گفت:زلزله  و  دانست 
آن بسیار باالست. لذا پوشش مالی و بیمه ای بعد از حادثه بسیار 
را  نجات  و  امداد  برای  شده  انجام  اقدامات  تمامی  و  دارد  اهمیت 
کنار  در  افزود:  مرکزی  بیمه  می دهد.رئیس کل  قرار  الشعاع  تحت 
مقاوم سازی ساختمان ها و نظارت دقیق بر ساخت و سازها برای 
زلزله  مستقل  نامه  بیمه  ارائه  زلزله،  ایمنی  های  استاندارد  رعایت 

یک ضرورت است
 

 سکه و ارز  
ثبات نسبی بر بازار سکه حاکم شد

ثبات نسبی روزگذشته  بر بازار ارز حاکم است و قیمت سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید با کاهش 9۰۰ تومانی و نیم سکه با ۱۰۰۰ 
تومانی افزایش قیمت مواجه است.)شنبه( در بازار  آزاد تهران قیمت 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش 9۰۰ تومانی و قیمت نیم 
سکه با ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت مواجه شده است، قیمت سایر 
انواع سکه بدون تغییر باقی مانده است.در این میان، قیمت هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان و 
۲۰۰ تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون 
و ۱۱۳ هزار تومان، نیم سکه ۵۶۶ هزار تومان، ربع سکه ۲9۴ هزار 
تومان و سکه یک گرمی ۱۸7 هزار تومان است.همچنین قیمت هر 
بازارهای جهانی ۱۳۱۶ دالر و 9۰ سنت و هر گرم  اونس طال در 
طالی ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۵۱۸ تومان است.بر این اساس، قیمت 
هر دالر ۳۵۸۴ تومان، یورو ۴۰۴۰ تومان، پوند ۴۶79 تومان، درهم 

امارات 9۸۲ تومان و لیر ترکیه ۱۲۱۵ تومان است.

طالی سرخ ایران رونق دهنده 
کسب و کار آلمان

در حالی  که ایران 9۰ درصد زعفران جهان را 
۰تامین می کند اما شرکت های کوچک آلمانی 
به  آن  تبدیل  و  ایران  قرمز  طالی  ارسال  با 
محصوالت لوکس، در حال رونق گرفتن هستند 
نیز  فارس  خلیج  حاشیه  به  را  آنها  حتی  و 
پادشاهان  توسط  زمانی  می کنند.زعفران  صادر 
پارسی کشت می شد و این اعتقاد وجود داشت 
رشد  سبب  اکنون  دارد،  شفادهنده  قدرت  که 
است  شده  آلمانی  کوچک  کارهای  و  کسب 
ایران  از  را  معطر  گیاه  این  از  تن  چندین  که 
برای تولید محصوالت غذایی عالی برای فروش 
می کنند. وارد  فارس  خلیج  حاشیه  و  اروپا  به 
مایکل ثابت، مدیر ارشد تجاری ایرانی- آلمانی 
بانکی خود را رها کرد  که ۶ سال پیش شغل 
 )Miasa GmbH( جی ام بی اچ«  »میاسا  تا 
حاضر  حال  در  که  شرکتی  کند؛  تاسیس  را 
می کند،  برابر   ۲ را  خود  درآمدهای  سال  هر 
زغفران  روح  تا  می کنیم  تالش  »ما  می گوید: 
یکی  کنیم.ثابت  تسخیر  را  درونش  جادوی  و 
فرصت های  است  آلمانی  تجار  از  بسیاری  از 
تجاری بزرگی را در ایران پس از لغو تحریم ها 
می بیند. زیگمار گابریل این هفته با یک هیئت 
به  ایران  با  تجاری  روابط  بازسازی  برای  بزرگ 
»آلمان  گفت:  می کند.ثابت  سفر  کشور  این 
همیشه رابطه خوبی با ایران داشته است و من 
فکر می کنم این روابط توسعه می یابد...من امید 
دارم که پایان تحریم ها اجازه دهد که صادرات 
افزایش یابد و همچنین تاثیر مثبتی بر واردات 
زعفران  از  زیادی  مقادیر  باشد.»میاسا«  داشته 
با کیفیت باال را برای کاربرهای صنعتی ارسال 
دیگر  مختلف  محصول   ۲۰ همچنین  می کند؛ 
از نمک دریای با طعم زعفران گرفته تا عسل، 
برنج و حتی قهوه  نیز تولید می کند که از طریق 
وب سایت این شرکت یا در فروشگاه های لوکس 

برلین فروخته می شود..
 

 کار ورفاه
 52 درصد تعاونی ها غیرفعال 

و نیمه فعالند
تا پایان مرداد امسال ۲۰۵هزار و ۴۵۵ تعاونی 
در سطح کشور به ثبت رسیده که از این میزان 
۱۰۶ هزار و ۴9۱ تعاونی غیرفعال یا نیمه فعال 
هستند.بر اساس قانون اساسی،  بخش تعاونی، 
بخش خصوصی و بخش دولتی سه رکن اصلی 
اقتصاد ایران هستند که طبق اطالعات سامانه 
مرداد  پایان  تا  تعاون،  ثبتی  آمارهای  جامع 
امسال ۲۰۵ هزار و ۴۵۵ تعاونی به ثبت رسیده 
که از این تعداد حدود 99 هزار تعاونی معادل 
۴۸ درصد  از کل تعاونی های ثبت شده فعال 
معال  تعاونی   ۴9۱ و  هزار   ۱۰۶ و حدود  بوده 
۵۲ درصد غیرفعال یا نیمه فعال هستند. اما در 
بخش اتحادیه های تعاونی از هزار و ۱۶9 واحد 
دارند.همچنین  فعالیت  اتحادیه   ۶۳۲ اتحادیه، 
حدود ۴9 میلیون نفر در کل تعاونی های ثبت 
شده عضویت دارند که از این میزان، حدود ۴۳ 

میلیون نفر در تعاونی های فعال عضو هستند.
 

 حمل و نقل
  مرز باجگیران بازگشایی شد

با توافق به عمل آمده بین مقامات حمل ونقلی 
مرز  ترکمنستان  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
باجگیران از دهم مهر ماه بازگشایی شد.مدیرکل 
این  بین المللی  نقل  و  حمل  و  ترانزیت  دفتر 
در  توافق  گفت:این  خبر  این  بیان  با  سازمان 
راستای توسعه مناسبات حمل و نقلی و تجاری 
بین دو کشور ایران و ترکمنستان صورت گرفت 
خودروها  و  مسافران  روی  بر  باجگیران  مرز  و 
بازگشت. عادی  حالت  به  و  شد  بازگشایی 
محمدجواد عطرچیان با بیان این که این توافق 
از  آمده  عمل  به  تالش های  و  مذاکرات  طی 
سوی دو هیأت ایرانی و ترکمنی و در راستای 
توسعه مناسبات تجاری انجام گرفت، گفت: این 
اقدام قدم بسیار مثبتی در زمینه توسعه حمل و 
نقل و توسعه مراودات بازرگانی میان دو کشور 

خواهد بود..
 

 صنعت
برخی تجهیزات بازی دریاچه چیتگر 

غیراستاندارد است  
مدیرکل استاندارد استان تهران از غیراستاندارد 
دریاچه  شرقی  ضلع  بازی  تجهیزات  بودن 
داد.مسلم  خبر  چیتگر  فارس  خلیج  شهدای 
بیات با بیان اینکه شهروندان باید از تجهیزات 
کنند،  استفاده  استاندارد  برچسب  دارای  بازی 
تاکنون  تجهیزات  این  بهره برداران  اظهارکرد: 
تا  لذا  اند،  نکرده  اقدام  مجوز  گرفتن  برای 
بهره برداران،  استاندارد توسط  زمان اخذ مجوز 
استفاده از این تجهیزات غیرقانونی و خطرآفرین 
 ۳۱۵ تاکنون،  سال  ابتدای  از  افزود:  است.وی 
مجوز تجهیزات شهربازی در استان صادر شده 
 ۱۰9 شهربازی ها،  از  بازرسی  مورد   ۱۰۳۳ و 
این  در  بازی  زمین  تجهیزات  از  بازرسی  مورد 
مدت معین انجام شده  است.مدیرکل استاندارد 
بازرسی  از شروع طرح  تهران همچنین  استان 
ویژه آبلیموها در بازار خبر داد و گفت: تاکنون 
پروانه  دارای  آبلیموی  برند   9 طرح،  این  در 
را  لیتر  دو  باالی  بسته بندی های  که  استاندارد 
در بازار عرضه کردند، شناسایی و توقیف شدند.

خبر خبر

»روند صادرات مثبت و رو به رشد است و اگر 
هدف  به  یابد،دستیابی  ادامه  منوال  همین  به 
صادرات ۵۲ میلیارد دالری دور از ذهن نیست.
توسعه  تعیین  برای  شاخصی  اقتصادی،  رشد 
ابتدای  در  که  کشورهاست؛شاخصی  یافتگی 
شد  مواجه  بسیاری  های  نوسان  با   9۰ دهه 
کامال  را  اقتصادی  فعاالن  نوسان  این  گاهی  و 
نومید کرد.دو سال پیاپی رشد منفی اقتصادی 
ایران  اقتصاد  بر  عمیق  رکودی  تا  شد  سبب 
یازدهم  مستولی شود.با روی کار آمدن دولت 
و برداشته شدن تحریم ها،این فعاالن اقتصادی 
بودند که بیشترین مطالبات را برای هماهنگی 
رو  همین  داشتند.از  کشور  واردات  و  صادرات 
اقتصاد  از  بخش  این  به  ای  ویژه  توجه  دولت 
هیات  عضو  الهوتی،  محمد  کرد.  معطوف 
همین  در  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
رابطه گفت : بعد از تقریبا دو سال شاخص رشد 
صادرات از رشد منفی سه ماهه ،شروع به مثبت 
شدن کرد.آمارهاي شش ماهه صادرات،از رشد 
 9۵ سال  نخست  ماه  شش  در  درصد    7/۲۱
ای  نشانه  که  دارد  مشابه 9۴  مدت  به  نسبت 
از بهبود وضعیت صادرات کشور است.بنابراین 
مجموعا می توان گفت که روند صادرات یک 
روند مثبت و رو به افزایش بوده است که اگر 
داشته  ادامه  صادرات  رشد  منوال  همین  به 
باشد، هدف گذاری و دستیابی به صادرات  ۵۲ 
میلیارد دالر دور از ذهن نخواهد بود  و امیدوار 
هستیم این روند با حمایت های دولت،مشوق 
ها و بسته های تشویقی محقق شود.این آمار 
یکی از فاکتورهای رشد مثبت اقتصادی است . 
در واقع یکی از اجزای رشد اقتصادی می تواند 
داخلی  بازار  در  که  چرا  باشد.  صادرات  رشد 
تغییری  هم  اگر  و  نبودیم  جدی  تغییر  شاهد 
فعاالن  و  برای جامعه  داشنه خیلی  هم وجود 
اقتصادی ملموس نبوده است. ولی آن چه می 
تواند در رشداقتصادی ۴ درصدی تاثیر داشته 
اهداف بخش صادراتی است.تنها  ،تحقق  باشد 
است  ابهام شده،این  باعث  کمی  که  موضوعی 
که در اقالم صادراتی که در  لیست اقالم  آمده 
رشد  و  و  شده  لحاظ  مایع  گاز  صادرات  است 
آمار  یعنی  است.  داشته  اي هم  قابل مالحظه 
اقالم  در   9۴ سال  در  شده  مایع  طبیعی  گاز 
در  ولي  بوده  نشده  لحاظ  نفتي  غیر  صادرات 

سال جاري وجود دارد .

فضا برای فعالیت بخش خصوصی
که  دارد  انتظار  خصوصی  بخش  واقع  در 
تا  کند  رسانی  اطالع  مورد  این  در  سازمان 
فعاالن اقتصادی باید بهتر بتوانند تحلیل های 
آماری داشته باشند. چرا که داده های آماری 
برنامه های آتی کشور  که اعالم می شود، در 
ابهام  دارای  اگر  و  باشد  گذار  تاثیر  تواند  می 
گرفته  تصمیماتی  ابهامات  این  براساس  باشد 
می شود که بعدها خروجی آن با هدف گذاری 

اولیه درتضاد می شود.بعد از ابالغ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، و نامگذاري امسال بنام 
اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل که از سوی مقام 
را  خود  تمرکز  اعالم شد،دولت  رهبری  معظم 
مناسبت  همین  است.به  گذاشته  صادرات  بر 
ستادی در دولت به ریاست معاون اول رییس 
جمهور به اسم ستاد اقتصاد مقاومتی تشیکل 
شده که این ستاد بر رفع موانع تولید وصادرات 
متمرکز شده است. یعنی موانعی که می تواند 
مخل تولید، صادرات وسرمایه گذاری باشد را 

شناسایی و برای آنها چاره اندیشی می کند.

رفع موانع تولید
بسته  تولید،  موانع  رفع  های  بخش  از  یکی 
را  این  البته  که  است  صادراتی  مشوق  های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در ردیف های 
بودجه ای این وزارتخانه به مجلس ارائه داده و 
مجلس نیز آن را مصوب کرده است.میزان این 
بسته مشوق صادراتی هزار میلیارد تومان بوده 
تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   ۲ است  قرار  و 

ارزان قیمت نیز از منابع صندوق توسعه ملی در 
اختیارخریداران کاالي ایرانی در بازارهاي هدف 
به  یا  و  بگیرد  قرار  کاال  اعتبار خرید  عنوان  به 
تولیدکنندگان  یا  صادرکنندگان  ریالی  صورت 
این  از   بخشي  در  بگیرد.  قرار  محور  صادرات 
بسته، که معادل هزار میلیارد تومان است مربوط 
کاهش  برای  صادراتی  نقل  و  حمل  کمک  به 
قیمت تمام شده است و بخشي برای حضور در 
در  نمایشگاه صادرکنندگان،هزینه های حضور 
نمایشگاه در خارج از کشور و تبلیغات بنگاه های 
اقتصادی در خارج از کشور، کمک هزینه های 
اجاره انبار و دفاتر بنگاه های اقتصادی خواهد 
بود.البته وزارت صنعت مخالف پرداخت هر گونه 
مشوق نقدی است و به عنوان خدمات صادراتی 
و کاهش هزینه های صادراتی در نظر دارد که 
بیشترینتوجه را به خدمات فنی و مهندسی در 

این بسته داشته باشد.
پتانسیل افزایش ۴ برابری صادرات وجود دارد

چون بنا بر اعالم انجمن خدمات فنی مهندسی 
پتانسیل افزایش ۴ برابری صادرات وجود دارد.

بسته  یک  قالب  در  همه  موارد  این  نتیجه  در 
جمهور  رییس  اول  معاون  است.  شده  دیده 
این بسته مشوق را بعد از تصویب بودجه ابالغ 
کرده، ولی به دلیل اینکه نظر بخش خصوصی 
این  به  بازرگانی  های  اتاق  و  بود  نشده  اخذ 
موضوع اعتراض داشتند، فعال این طرح متوقف 
شده است.در نشستی که کنفدراسیون صادرات  
ایران و رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با 
دستور معاون اول در وزارت اقتصاد و با حضور 
معاون وقت وزارت اقتصاد و همچنین  معاون 
اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد، 
مشکالتی مطرح شده و راهکارها قانونی برای 
از  بعد  متاسفانه  ولي  شد  ارایه  مشکالت  حل 
مانده  بالتکلیف  هنوز  ماه  دو  از  بیش  گذشت 

است .

اعتراض بخش خصوصی دقیقا به چه 
موردی بود؟

شده  دیده  بسته  در  که  مشکلی  مهمترین 
داشتیم،حذف  اعتراض  آن  به  ما  که  بود 
صادرکنندگان حقیقی  بود؛ درواقع این کارت 
شد.  می  شامل  را  هاحقوقی  کارت  فقط  ها 
تبعیض در  قانون تجارت و عدم  با  این بخش 
مخالفت  آن  با  ما  که  داشت  مغایرت  تجارت 
از  بخشی  تا  شد  مقرر  دیگر  سوی  از  کردیم. 
پیدا  افزایش  اروپایی  نمایشگاه  برای  هزینه ها 
که  بود  این  ما  اساسی  و  مهم  پیشنهاد  کند. 
 ۱۴ را  تسهیالت  میزان  ملی  توسعه  صندوق 
کشاورزي  محصوالت  و  خدمات  برای  درصد 
گرفته  نظر  در   سایرکاالها  برای  درصد  و ۱۶ 
بود که  براساس اعتراضی که بخش خصوصی 
هیات  تصویب  صورت  در  شد  مقرر  داشت، 
از  باالتر  ۲درصد  تسهیالت  نرخ  صندوق  امنا 
لذا  نرخ تورم و حدود ۱۲ درصد تعیین شود. 
در  گرفت.  قرار  توجه  مورد  هم  اعتراض  این 
رسید.  تصویب  به  درصد   ۱۲ رقم  این  نهایت 
صندوق  امنای  هیات  اینکه  مشروطبر  ولی 
که  چرا  کنند.  تایید  را  طرح  این  ملی  توسعه 
براساس قانون، هیات امنای صندوق می توانند 
نرخ تسهالت را تصویب کنند.متاسفانه درگیر 
تغییر تحوالت در صندوق و تغییر مدیریتی که 
باقی  مسکوت  موضوع  تاکنون  گرفت  صورت 
مانده و منتظر این هستم که در اولین جلسه 
هیات امنا مورد تصویب قرار بگیرد و این بسته 
اینکه ۶ ماه از سال  با توجه به  ها ابالغ شود. 
کافی فرصت  اندازه  به  را پشت سر گذاشتیم، 
و  رفته  دست  از  ها  مشوق  این  ابالغ  برای  ها 
دیر شده است. لذا از آنجا که اقتصاد مقاومتی 
مبنای عمل است، دولت باید هرچه سریع تر 
مصوبات قانونی اجرای این بسته را در اختیار 
سازمان توسعه تجارت قرار بدهد تا سازمان هم 
به  را  نظر  مورد  های  هزینه  کمک  در  بتواند 

صادر کنندگان بپردازد.

فعاالن اقتصادی : دستیابی به هدف صادرات 52 میلیارد دالری دور از ذهن نیست

عـوامل اخـالل گـر در رشـد صـادرات

الیحه  تقدیم  از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 

بانکداری بدون ربا در یک ماه آینده به مجلس 
شورای اسالمی خبر داد.علی طیب نیا با بیان 
دولت  در  ربا  بدون  بانکداری  الیحه  که  این 
تدوین شده است ، گفت: دولت بررسی الیحه 
بانکداری بدون ربا را به یک کارگروه اقتصادی 
کارگروه  این  مسئولیت  که  است  کرده  محول 
به  افزود:  است.وی  مرکزی  بانک  عهده  به 

آینده  ماه  یک  ظرف  الیحه  این  زیاد  احتمال 
به مجلس تقدیم می شود. وزیر امور اقتصادی 
مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  دارایی  و 
برای  ای  برنامه  یازدهم  دولت  آیا  که  این  بر 
تک نرخی کردن نرخ ارز در سال پایانی دولت 
نرخی  تک  بر  کرد:دولت  یا خیر؟،تصریح  دارد 
کردن ارز ُمصر بوده و این اقدام تا پایان سال 

دو  نویس  پیش  شود.  می  عملیاتی  جاری 
الیحه »قانون بانکداری ایران« و »قانون بانک 
مرکزی« با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور 
نهایی  امسال  مرداد  اواسط  دارایی  و  اقتصادی 
اقدامات  از  این دو الیحه  تقدیم دولت شد؛  و 
دولت برای اصالح نظام بانکی کشور به شمار 

می رود.

بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  یک 
بایدواحدهای  است،دولت  معتقد  تهران 
پیشرو را در همه بخش های اقتصاد شناسایی 

و موردحمایت قرار دهد.
نمایندگان  هیات  عضو  پورقاضی،  مهدی 
اتاق بازرگانی تهران در رابطه تاثیرات بسته 
اگرچه  گفت:»  دولت  رکود  از  خروج  های 
دهنده  نشان  شهریور  و  مرداد  آمارهای 
صنعتی  واحدهای  تولید  در  کمی   رشد 
ولی  بزرگ  های  واحد  در  به خصوص  است 
حال  این  با  ایم  نشده  خارج  رکود  از  هنوز 
داد:»دولت  ادامه  است.پورقاضی  مثبت  روند 
واحد  دنبال  به  باید  رکود  از  خروج  برای 
دکتر  آقای  باشد؛  صنعت  در  پیشرو  های 
که  بود  کرده  ارایه  طرحی  قبل  چنید  نیلی 

پیشرو  پتروشیمی  داشت،واحدهای  تاکید 
هستند؛ گرچه در پتروشیمی ها ممکن است 
واحدهای پیشروی نیز وجود داشته باشد،اما 
به اعتقاد فعاالن صنعتی در همه صنایع می 
توان واحدهای پیشرو وجود داشته باشد.عضو 
هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد:» از 
همین رو وظیفه دولت در وهله اول این است 
که واحد های پیشرو و مناسب را شناسایی 
بیان  با  بدهد.پورقاضی  قرار  حمایت  مورد  و 
اینکه جوایز صادرات یکی از این حمایت ها 
نرخی   تک  کرد:»ارز  باشد،تصریح  تواند  می 
متناسب با تورم  باید در اولویت های دولت 
قرار بگیرد،حال آنکه عمال می بینیم حمایت 
نه  شود  داده  کننده  مصرف  به  مالی  های 

صنعت گر. «

و  مسکن  سازان  انبوه  کارفرمایی  صنفی  انجمن  رئیس 
ساختمان تهران با تاکید بر اینکه در این شهر کمبود مسکن 
تائید  سکنه  از  خالی  واحدهای  آمار  را  مطلب  این  و  نداریم 
می کند، گفت: در هیچ مقطعی ساخت و ساز در کشور معادل 
در  مسکن  کمبود  میلیون   ۱.۵ حاضر  حال  در  و  نبوده  تقاضا 

کشور داریم.
حسن محتشم در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به گفته 
مسئوالن دولتی که در دوره پیش رونق هستیم ساخت و ساز 
ساز  و  ساخت  وضعیت  گفت:  است،  کرده  پیدا  بهتری  روند 
گذشته  سال  به  نسبت  ساختمانی  پروانه های  صدور  براساس 
نتیجه  باید  هرچند  است  کرده  پیدا  بهتری  روند  حدودی  تا 
آینده  سال  در  را  جاری  سال  در  ساز  و  ساخت  پروانه  صدور 

جست و جو کرد.
ماهه   ۵ در  منتشر شده  آمارهای  اینکه طبق  به  اشاره  با  وی 
اول امسال بازار مسکن و تعداد معامالت نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشد داشته است اما هنوز ساخت و ساز روند رو به 
رشد آنچنانی نداشته است، خاطرنشان کرد: ساخت و ساز در 
از تقاضا  نبوده و همواره  تقاضا  هیچ مقطعی در کشور معادل 
عقب بوده است.محتشم ادامه داد: طبق طرح جامع مسکن که 
از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است تا ۱۰ سال 
آینده باید سالی یک میلیون مسکن در کشور تولید شود تا به 

نقطه سر به سر از لحاظ تولید و تقاضا برسیم.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان 
تهران در پاسخ به این سوال که آیا عدم رونق ساخت و ساز 
سرمایه گذاران  حال  هر  به  گفت:  نیست،  تقاضا  نبود  دلیل  به 
زودتر  آنها  سرمایه  که  کنند  فعالیت  نوعی  به  دارند  دوست 
سال   ۴ حدود  اگرچه  بنابراین  باشد  داشته  سرمایه  بازگشت 
است مسکن در رکود است اما سابقه تاریخی نشان داده است 
بوده  مسکن  بخش  سرمایه گذاری  مطمئن ترین  و  بهترین  که 

است.

خود  پیشین  تهدید  فرانسه  رنو  شرکت 
محصوالت  مستقل  تولید  بر  مبنی 
ایران  مشارکت  بدون  ایران  در  جدیدش 

خودرو و سایپا را، عملی کرد.
تحریم ها  لغو  و  برجام  شدن  اجرایی  با 
بزرگ  خودروسازان  برخی  مذاکرات 
جدید  محصوالت  تولید  برای  جهانی 
دنبال  به  اجرایی شد.  فاز  وارد  ایران  در 
این مذاکرات در طول یک سال گذشته 
سایپا  با  سیتروئن  و  ایران خودرو  با  پژو 
مشترک  همکاری  تفاهمنامه  و  قرارداد 
قرارداد  از  خبری  اما  کردند  منعقد  را 
در  فعالیت ها  گسترش  برای  رنو  جدید 
در  درست  شرایط  این  نبود.در  ایران 
درباره  مختلفی  گمانه زنی های  زمانی که 
مطرح  ایران  در  رنو  فعالیت جدید  نحوه 
منتظره  غیر  اقدامی  در  شرکت  این  بود 
از انعقاد قرارداد جدید همکاری با ایران 
خودرو و سایپا خودداری کرده و ترجیح 
داد به طور مستقل در ایران فعالیت کند.
در  رنو  نماینده  نیز  این  از  پیش  البته 
اگر  که  بود  کرده  تهدید  تلویحا  ایران 
با  جدید  همکاری های  شرایط  درباره 

ایران خودرو و سایپا به توافق نرسند به طور مستقل در ایران 
کارگر  پیمان  ماه گذشته  زمینه  این  کرد.در  فعالیت خواهند 
و  سایپا  و  خودرو  ایران  با  جدید  قرارداد  انعقاد  زمان  درباره 
کرده  اظهار  ایران،  در  رنو  محصوالت  مستقل  تولید  احتمال 
بود:« این موضوع بستگی به سیاست ما و نتیجه مذاکرات با 
در صورت  البته  دارد  سایپا(  و  خودرو  )ایران  ایرانی  شرکای 
این  پرداخت.در  خواهیم  ایران  در  مستقل  تولید  به  لزوم 
تفاهمنامه  رنو  جمعه  روز  و  شده  محقق  تهدید  این  شرایط 
ایجاد کارخانه جدید خودروسازی را  برای  همکاری مشترک 
با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( را منعقد 

کرد. 
طبق این قرارداد سهم رنو در شرکت جدید ۶۰ درصد و سهم 
ایدرو، ۴۰ درصد خواهد بود.به این ترتیب رنو اکثریت سهام 
اصلی  مالک  و  داشته  خودروسازی  جدید  شرکت  این  در  را 
خط تولید و کارخانه تولیدی در ایران خواهد بود و می تواند 
محصوالت  فروش  از  پس  خدمات  و  فروش  تولید،  فرایند 
راه اندازی  ایران  در  سایپا  و  خودرو  ایران  از  مستقل  را  خود 
فرایند  از  رنو  این  از  پیش  که  است  حالی  در  اقدام  کند.این 
ایران خودرو و سایپا در طول سال های  با  همکاری مشترک 
انتقاد  داخلی،  بزرگ  خودروساز  دو  عملکرد  نحوه  و  گذشته 
از  بود:«  کرده  اظهار  کارگر  پیمان  گذشته  سال  بود.  کرده 

نحوه کار شرکای خود )ایران خودرو و سایپا( در خدمات پس 
فروش  از  پس  خدمات  نمایندگی  هستیم.  ناراضی  فروش  از 
در  نیست  موجود   9۰ تندر  قطعه  می گوید  ما  به  خودروساز 
به  و  نمی خرند  تجاری  اما شرکای  دارد  وجود  قطعه  حالیکه 

نمایندگی نمی رسانند بنابراین مشتری ناراضی است.
فروش  از  پس  خدمات  شرکت  مواردی  در   « وی،  گفته  به 
نمایندگی  به  و  خریده  را  قطعه  که  ندارد  پول  خودروساز 
خدمات پس از فروش تحویل دهد. با این حال ضعف دوستان 
)ایران خودرو و سایپا( در این حوزه نباید باعث ایجاد مشکل 
در خدمات پس از فروش محصوالت رنو در ایران شود.در این 
شرایط با توجه به تفاهمنامه منعقد شده با ایدرو، رنو می تواند 
فرایند تولید، فروش و خدمات پس از فروش محصوالت خود 
را بدون مشارکت ایران خودرو و سایپا و با مدیریت مستقیم 

خود در ایران ایجاد کند.
براساس  را  فرایند  این  رنو  اگر  معتقدند  کارشناسان 
استانداردهای فعالیت خود در اتحادیه اروپا در ایران مستقر 
ایرانی  مصرف کنندگان  نفع  به  و  بوده  مثبتی  اقدام  کند، 
خودرو  ایران  برای  رقیبی  به  رنو  صورت  آن  بود.در  خواهد 
و سایپا تبدیل شده و می تواند با انتقال تکنولوژی و استقرار 
در  فروش  از  پس  خدمات  و  فروش  تولید،  نوین  سیستم 
نفع  به  را  ایران  در صنعت خودروی  فرایندهای جاری  ایران 

مشتریان ایرانی، ارتقا دهد.

ارز تا پایان سال
 تک نرخی می شود

  کدام بخش اقتصاد محرک خروج از رکود است؟

فرانسه صاحب کارخانه خودروسازی در ایران می شود

رنو ایران خودرو و سایپا را جا گذاشت
ساخت و ساز هیچ گاه متناسب با تقاضا نبوده است

کمبود 1،5 میلیون مسکن 
در کشور



شورای  مجلس  در  هرمزگان  مردم  نماینده 
اسالمی گفت: با تمام توان از مجموعه آموزش 
و پرورش استان در مجلس حمایت می کنیم، 
چرا که معتقدیم جامعه توسعه یافته در گروی 

آموزش وپرورش کارآمد و پویاست.
احمد مرادی در مراسم جشن کالس اولی ها 
که به صورت نمادین در مدرسه محبوبه دانش 
افزود: برای   ، ناحیه 2 بندرعباس برگزار شد 
رفع مشکالت و چالش های آموزش وپرورش 
از همه دلسوزان تعلیم و تربیت بویژه دولت 
تدبیر و امید انتظار داریم نگاه ویژه ای را به 

این مهم در استان هرمزگان داشته باشند.
تامین  ضرورت  بر  عالوه  داشت:  بیان  وی 
فضاهای آموزشی استاندارد، آموزش وپرورش 
نیز  انسانی  نیروی  کمبود  بخش  در  استان 
نیازمند توجه بیشتری است، چرا که شرایط 
خاص استان ایجاب می کند این مهم نیز مورد 

توجه ویژه دولت باشد.
بندرخمیر، حاجی  بندرعباس،  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  در  ابوموسی  و  قشم   ، آباد 
اسالمی اظهارکرد: به طور قطع اگر مشکالت 

را  آن  نتیجه  یابد،  کاهش  وپرورش  آموزش 
که  چرا  دید  خواهیم  توسعه  ارکان  درهمه 

نیروی انسانی موتور توسعه است.
مرادی خاطرنشان کرد: در این مسیر قدردان 
استان  در  تربیت  و  تعلیم  دلسوزان  زحمات 
بلند این  با نگاه جامع و  هرمزگان هستیم و 
مجموعه را در سال تحصیلی جدید حمایت و 

همراهی خواهیم کرد.
مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان در مراسم 
در  نمادین  صورت  به  که  ها  شکوفه  جشن 
بندرعباس   2 ناحیه  دانش  محبوبه  مدرسه 
اولی  تعداد کالس  این  از  ، گفت:  برگزار شد 
که در 440 مدرسه شهری و یکهزار و ۵۵8 
مدرسه روستایی سال تحصیلی را آغاز کرده 
اند ، ۱9 هزار و 2۵9 نفر پسر و ۱7 هزار و 

847 نفر دختر هستند.
پرورش  و  آموزش  افزود:  پور  هاشمی  دانش 
هرمزگان در قالب پروژه مهر ، برای آمادگی 
حداکثری جهت بازگشایی مطلوب مدارس و 
آغاز بهار تعلیم و تربیت ، همه ضرورت های 
الزم برای ورود به فصل بازگشایی مدارس را 

پیش بینی کرده است.
مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان اظهارکرد: 
به منظور آمادگی کامل هرچه بیشتر و رفع 
انجام  با  احتمالی،  کمبودهای  و  مشکالت 
 ، مهر  پروژه  قالب  در  میدانی  بازدیدهای 
امکانات الزم چه از حیث فضاهای فیزیکی و 
چه سایر تجهیزات آموزشی و نیروی انسانی 
تامین شده و این اطمینان خاطر را به مردم 
آموزی  دانش  هیچ  که  داد  خواهیم  استان 
از استان بدون کالس و معلم  در هیچ نقطه 

نیست.
هاشمی پور با اشاره به اهمیت تامین فضاهای 
آموزشی استاندارد و نوساز در هرمزگان گفت: 
در آستانه ماه مهر ، امسال در هفته دولت 77 
پروژه آموزشی در قالب 438 کالس درس با 
هزینه ۵20 میلیارد ریال به بهره برداری رسید 
که نقش مهمی در بهبود شاخص های توسعه 

استان ایفا می کند.
سرویس  ناوگان  سازماندهی  به  اشاره  با  وی 
مدارس خاطرنشان کرد: ساماندهی سرویس 
 ، جامع  رویکردی  با  امسال  مدارس  های 

متفاوت و با تمرکز بر همه جزئیات دنبال می 
شرکت  برابری   2 افزایش  با  امسال  که  شود 
های مخصوص سرویس مدارس به ۱4 شرکت 
، بیش از 6 هزار دانش آموز تحت پوشش قرار 

خواهند گرفت.
مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان با قدردانی 
ی  مجموعه  با  ها  دستگاه  همه  همراهی  از 
تحصیلی  سال  آغاز  در  وپرورش  آموزش 
های  برنامه  با  هرمزگان  کرد:  اظهارامیدواری 
های  شاخص  بتواند  امسال  شده  هدفگذاری 
آموزشی و پرورشی در همه بخش ها را به نحو 

شایسته و در خور نام استان ارتقا دهد.
هاشمی پور خاطرنشان کرد: زنگ بازگشایی 
مدارس در سایر پایه ها و دوره های تحصیلی 
نیز روز شنبه ، سوم مهرماه همزمان با سراسر 
کشور با حضور مسئوالن کشوری و استانی در 

هرمزگان طنین انداز می شود.
 48۱ و  هزار  سه  در  آموز  دانش  هزار   320
واحد آموزشی دولتی و غیردولتی با ۱4 هزار 
و 267 معلم به طور رسمی سال تحصیلی را 

آغاز خواهند کرد.

همایش توجیهی ویژه تشکلهای دینی با موضوع 
جمعه  امام  حضور  با  وظایف  و  فرصتها  محرم، 
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  بندرعباس،  موقت 
اجتماعی استانداری هرمزگان،سرپرست تبلیغات 
اسالمی هرمزگان و جمعی از مسئوالن استانی در 

بندرعباس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی 
در  انصاری  اکبر  علی  حجت االسالم  هرمزگان، 
همایش تشکلهای دینی با موضوع »محرم، فرصت 
با حضور مداحان و مسئوالن  ها و وظایف« که 
هیئات مذهبی در سالن غدیر آموزش و پرورش 
برگزار شد گفت: غدیر همچون خورشید روشن 
و شفاف بوده و نیازی به تبیین و ترویج ندارد و 
افرادی که قصد القای شک و تردید در این زمینه 
بیهوده  و  گزاف  کاری  که  بدانند  باید  داردند  را 

می کنند.
وی با اشاره به اهمیت باالی مسأله امامت و والیت 
افزود: این امر مهم باید برای مردم به ویژه نسل جوان 
تبیین و تشریح  و همچنین به سئواالت اعتقادی 

جوانان پاسخ داده شود.
سرپرست تبلیغات اسالمی هرمزگان با بیان اینکه 
نسل جوانان امروزی سئواالتی در ذهن دارد که می 
بایست در جای خود به آنها پاسخ داده شود تصریح 
کرد: ماهواره ها و بنگاه های تبلیغاتی استکبار در 
تالشند تا در زمینه امامت و والیت در اذهان مردم 
و جوانان، شبهاتی ایجاد کنند، بنابراین مساجد و 
هیئات مذهبی باید بیش از پیش از حضور اساتید و 
سخنوران برجسته در جهت تبیین و تشریح موضوع 

مهم امامت و والیت بهره ببرند.
حجت االسالم انصاری راد با تاکید بر ضرورت تشکیل 
حلقه های معرفت و رفع شبهات اعتقادی مخاطبان 
گفت: مسئوالن هیئات مذهبی باید مراسمات غدیر را 
مدیریت و از ظرفیت مداحان و سخنواران و روحانیان 

در این راستا استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه والیت بعد از پیامبر)ص( ستون 
خیمه اسالم است، افزود: هرقدر این ستون را محکم 
نگه داریم خیمه پابرجاتر خواهد ماند و در سایه آن، 

مردم در امنیت خواهند بود.
سرپرست تبلیغات اسالمی هرمزگان با اشاره به اینکه 
غدیر مهمترین و اصلی ترین رویداد تاریخی جهان 
اسالم است، بیان کرد: غدیر می تواند به عنوان نقطه 
وحدت مسلمانان جهان مطرح شود و این کارکرد 

غدیر نیز باید برای جامعه مسلمین روشن و تبیین 
شود.

غدیر  واقعه  داشت:  ابراز  راد  انصاری  حجت االسالم 
یادآور اکمال دین و اتمام حجت خداوند بر مسلمانان 
است که در آیات قرآن بارها مورد تاکید قرار گرفت 
که پس از پیامبر)ص(، اهل بیت مطهر آن حضرت، 

زمینه ساز بهره مندی مومنان از انوار الهی باشند.
وی تاکید کرد: روز عید غدیر، والیت اسالمی تجسم 
پیدا کرد و این  چنین بود که دین کامل شد، بدون 
تعیین و تبیین این مسأله، دین واقعاً ناقص می  ماند و 
به همین خاطر بود که نعمت اسالم بر مردم تمام شد.
سرپرست تبلیغات اسالمی هرمزگان ادامه داد: غدیر 
نه تنها مسأله ای تاریخی است بلکه ریشه در آیات و 
روایات داشته و یکی از سنت های پیامبر)ص( بوده که 

ادامه آن بستگی به مسأله غدیر دارد.
خنثی  را  غدیر  واقعه  راد،  انصاری  حجت االسالم 
کننده توطئه دشمنان خواند و تصریح کرد: آنچه می  
توانست همه نقشه  های منافقان را یک جا خنثی، و 
اسالم را در چنان برهه حساسی حفظ کند، تعیین 

جانشین پیامبر )ص(دو اعالن رسمی آن بود.
وی ادامه داد: غدیر خم منافقان را فلج کرد و مانع 

اجرای نقشه  ها و توطئه  های شیطانی  شان شد.
سرپرست تبلیغات اسالمی هرمزگان با بیان اینکه 
عید غدیر در روایات اسالمی به عید ا... االکبر تعبیر 
به  توان  را می  افزود: عید سعید غدیر  شده است 
بزرگترین عید تمام ادیان الهی تعبیر کرد چرا که 
حاصل زحمات تمام فرستادگان الهی در این روز به 

نتیجه رسیده است.
برشمردن  مهم  ضمن  راد  انصاری  حجت االسالم 
مسأله بصیرت تاکید کرد: اگر بصیرت و آگاهی الزم 
نباشد انحراف به وجود می آید، بنابراین افراد باید امام 
زمان خود و والیت فقیه را به خوبی بشناسد و پشت 

سر ایشان حرکت کند.
سپس حجت االسالم محمدحسن فروزان نژاد امام 
جمعه موقت بندرعباس در همایش تشکلهای دینی 
و بایدها و نبایدها، با تاکید بر نشر و گسترش خشیت 
الهی در زندگی، گفت: عدم بیان حق در جامعه به 

دلیل نبود خشیت الهی است.
وی از مداحان و مسؤوالن هیئات مذهبی به عنوان 
علی)ع(،  فرموده حضرت  به  افزود:  و  یاد کرد  امام 
تمامی افرادی که در قالب هیئات مذهبی در جهت 
توسعه و نشر فرهنگ دینی تالش کنند همانند امام 
هستند و باید ابتدا به خودسازی بپردازند تا الگوی 

مناسبی برای دیگر افراد جامعه باشند.
امام جمعه موقت بندرعباس، والیت  پذیری، قرآن 
و عترت را از مهمترین پیامهای غدیر خم دانست 
نشان  دهنده مسیر سعادت  اظهار داشت: غدیر  و 
مسلمانان بوده و الگوی بسیار مناسبی برای زندگی 

اسالمی را به ما ارائه داده است.
حجت االسالم فروزان نژاد با اشاره به اهمیت و جایگاه 
نماز در رفتار افراد بیان  داشت: به فرموده مقام معظم 
رهبری نماز یکی از تاثیرگذارترین فرائض در رفتار و 
کردار افراد است و نقش موثر آن در این راستا بر هیچ 

کس پوشیده نیست.

رییس ستاد اقامه نماز هرمزگان با اشاره به نقش موثر 
نماز در سازندگی افراد و جامعه تصریح کرد: طبق 
تاکیدات رهبر معظم انقالب باید در زمینه توسعه و 
ترویج فرهنگ نماز، همگان احساس مسؤولیت کنند.
وی تصریح  کرد: تبلیغ در راستای توسعه و ترویج 
فرهنگ اقامه نماز باید در سه مرحله اعم از حیطه 
شناختی و شناساندن ابعاد مختلف نماز، اقامه نماز 
مطابق دستورات دینی و میل و رغبت فردی صورت 

گیرد.
آسیبهای  کاهش  بندرعباس،  موقت  جمعه  امام 
اجتماعی را از مهمترین کاربرد نماز عنوان  کرد و بیان  
داشت: نماز افراد را از خطرات آسیبهای اجتماعی 

مصون نگه می دارد.
کوچکترین  داد:  ادامه  نژاد  فروزان  االسالم  حجت 
سبب  مذهبی  هیئات  مسؤوالن  سوی  از  انحراف 
منحرف شدن افکار و عقاید عموم به ویژه جوانان 
می �شود و از آنجایی که این افراد به عنوان امام 
در قبال جوانان مسؤولند باید مواظب رفتار و کردار 

خود باشند.
داشت:  ابراز  هرمزگان  نماز  اقامه  ستاد  رییس 
آماده   از  اعم  تبلیغ ۵ مرحله  امر  برای  دانشمندان 
اهل  عزاداری  برای  عطش  ایجاد  مخاطب،  سازی 
بیت)ع(، همخوانی و ارتباط معنادار به پیام و توجه به 
ظرفیتهای مخاطب، یگانگی و درون سازی و کاربرد و 

تعمیم آن در نظر گرفته اند.
را  آسیب  بدون  عزاداری  مراسمات  برگزاری  وی، 
نیازمند شناسایی و رصد آسیبها و پرهیز از خرافات 

و بدعتها در این گونه مراسمات دانست و بیان  کرد: 
باید مخاطبان را با اهداف و فلسفه برگزاری مراسمات 

عزاداری آشنا و آنان را نسبت به آسیبها مطلع کرد.
امام  نام  اینکه  بیان  با  نژاد  فروزان  االسالم  حجت 
حسین)ع( بهترین برکت و روزی برای افراد است، 
گسترش  و  توسعه  جهت  در  تالش  کرد:  تصریح  
فرهنگ عاشورا افتخاری بس بزرگ است و نباید این 

برکت معنوی را با مادیات دنیوی درهم آمیخت.
رییس ستاد اقامه نماز هرمزگان با تاکید بر ارزشمندی 
تبلیغ هادی در جامعه کنونی اذعان  داشت: تبلیغ باید 
هدایتگر جامعه باشد و در جهت سوق افراد به سمت 

معنویات نقش بسزایی ایفا کند.
تشکلهای دینی مسائل امنیتی مراسم های عزاداری 

را جدی بگیرند
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  اکرمی  بهروز 
اسالمی،  ایران  اگر چه  استانداری هرمزگان گفت: 
امن  ترین کشور در منطقه و جهان است اما تداوم 
این امنیت نیازمند هوشیاری بیش از پیش و مضاعف 
برگزاری  در  مذهبی  هیئات  مسؤوالن  و  مداحان 

مراسم های عزاداری است.
و  پیرغالمان  اجالس  برگزاری چهاردهمین  از  وی 
خادمان امام حسین)ع( در استان هرمزگان و شهر 
بندرعباس خبر داد و گفت: بهره  گیری از موضوعات 
نقطه  تجارب  انتقال  و  اجالس  این  در  شده  بیان 
عطفی در بزرگداشت عاشورا و ترویج و نشر فلسفه 

قیام اباعبدا... الحسین)ع( در استان هرمزگان است.
وی با اشاره به زمان برگزاری چهاردهمین اجالس 

پیرغالمان و خادمین امام حسین)ع( افزود: این 
اجالس با حضور مداحان و پیرغالمان اهل بیت)ع( 
از سراسر کشور  به مدت 2 روز در روزهای 7 و 
8 مهرماه سال جاری شهر بندرعباس برگزار می  

شود.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
هرمزگان، رعایت نکات مهم در خصوص مسائل 
های  توطئه  درباره  هرمزگان  استان  امنیتی 
تصریح  و  تلقی  ضروری  و  مهم  امری  دشمنان 
کرد: دشمنان نظام و انقالب علیرغم گذشت 37 
سال از عمر انقالب، دست از دشمنی با این نظام 
برنداشته و با توطئه ها و ترفندهای گوناگون در 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  براندازی  صدد 

برآمده است.
خمینی)ره(،  امام  هبریهای  ر  ادامه،  در  اکرمی 
تیزبینی و رهنمودهای مقام معظم رهبری، خون 
شهدا و هوشیاری و والیتمداری مردم ایران اسالمی را 
عامل مهمی برای خنثی سازی توطئه  های دشمنان 

نظام و نقشه  های شوم آنان عنوان کرد.
وی از مداحان و مسؤوالن هیئات مذهبی به عنوان 
عناصر مهم امنیتی و اطالعاتی یاد و تاکید کرد: این 
قشر تاثیرگذار باید نسبت به مسائل و نکات امنینی 
مطرح شده از سوی مسؤوالن ذی  ربط اهتمام جدی 
داشته باشند و مراقبتهای الزم را درباره تامین امنیت 

مراسمات عزاداری به عمل آورند.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
برای  علیرغم تالش دشمن  داشت:  ابراز  هرمزگان 
نظام  براندازی  و  اسالمی  امت  بین  اختالف  ایجاد 
مقدس جمهوری اسالمی ایران، انقالب اسالمی پس 
از گذشت 37 سال از عمر آن، همچنان مقاوم و با 
صالبت بوده و برای دیگر کشورها، الگویی مناسب 

محسوب می  شود.
اکرمی از گروهکهای تروریستی داعش به عنوان یکی 
از دشمنان اسالم در سالهای اخیر نام برد و گفت: اگر 
چه ایران اسالمی، امن  ترین کشور در منطقه و جهان 
است اما تداوم این امنیت نیازمند هوشیاری بیش از 
پیش و مضاعف مداحان و مسؤوالن هیئات مذهبی 

در برگزاری مراسم های عزاداری است.
وی تصریح  کرد: نباید به صرف امنیت حاکم در کشور 
و ناتوانی دشمن در انجام هر گونه حرکت ناشایست، 
نسبت به توطئه  های دشمن کوتاهی و خود و دیگران 

را با مشکل مواجه کرد.

همایش تشکلهای دینی با موضوع محرم فرصتها و وظایف در بندرعباس برگزار شد
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هیجان انگیزترین  از  که  فهرستی  در 
ادای  ضمن  شده،  تهیه  جهان  کارگردانان 
به عنوان کارگردانی که  به کیارستمی  دین 
باید در ۱0 نفر اول جای می داشت نام اصغر 

فرهادی در رتبه سیزدهم آمده است.
به گزارش گروه فرهنگی پیام زمان به نقل از 
به نقل از سایت پلی لیست، اصغر فرهادی در 
حالی در فهرست ۱00 کارگردان هیجان انگیز 
این  تهیه کنندگان  که  گرفته  قرار  دنیا 
فهرست شماری از مطرح ترین کارگردان های 
فورد- فرانسیس  چون  چهره هایی  و  جهان 

کوپوال، وودی آلن، رومن پوالنسکی و برایان 
دی پالما را به دلیل این که مدتی است کاری 
فهرست جای  این  نکرده اند  در  ارایه  درخور 

نداده اند.
این  به  توجه  با  فهرست  این  تهیه کنندگان 
که شماری از مطرح ترین فیلم های سال در 
به سراغ  می بینند،  را  اکران  رنگ  هفته  این 
دو  فاصله  در  و  رفتند  فهرست  این  تهیه 

رویداد مهم سینمایی یعنی پس از برگزاری 
از  پیش  و  تورنتو  فیلم  بین المللی  جشنواره 
شروع جشنواره فیلم نیویورک، سعی کردند 
بخش ترین  الهام  و  هیجان انگیزترین  تا 
مهم  نکته  کنند.  انتخاب  را  کارگردان ها 
این که این فهرست برمبنای کارگردان های 

دلیل  همین  به  و  شده  تهیه  فعال  و  حاضر 
ژان  چون  بزرگی  چهره هایی  که  این  ضمن 
آن  در  کاپوال  فورد  فرانسیس  یا  گدار  لوک 
چون  نام هایی  شاهد حضور  نگرفته اند  جای 
و   وایتیتی  تایکا  هادزیالیلوویک،  لوسیل 

ماریل هلر در آن هستیم.

فهرست  این  کنندگان  تهیه  حال  عین  در 
بین دو صفت بهترین و هیجان انگیزترین نیز 
تفاوت قایل شده اند. به همین دلیل هیجان 
و  جدیدتر  استعدادهای  شامل  انگیزترین 
روحیه های مدرن تر است و استفاده از صفت 
کارگردان مشغول یا فعال نیز موجب شده تا 
کارگردان هایی که این اواخر کاری درخشان 
ارایه نکرده اند، در این فهرست جایی نداشته 
آلن  و  دانن  استنلی  میازاکی،  هایائو  باشند. 

پارکر از جمله این چهره ها هستند.
جای  ایرانی  کارگردان  سه  فهرست  این  در 
مکان  در  فرهادی  اصغر  شامل  که  دارند 
چون  سینماگرانی  نام  از  باالتر  و  سیزدهم 
استیون  فینچر،  دیوید  آلمودوار،  پدرو 
سودربرگ، الرس فون تریر، کریستوفر نوالن 
و استیون اسپیلبرگ است. جعفر پناهی در 
امیرپور  لیلی  آنا  و  گرفته  قرار   ۵9 جایگاه 
فیلمساز ایرانی-آمریکایی مکان 92 فهرست 

را به خود اختصاص داده است.

اصغر فرهادی در بین ۱۰۰ کارگردان هیجان انگیز دنیا سیزدهم شد

جشنواره فیلم مقاومت 
به ایستگاه پایانی رسید

مقاومت  فیلم  المللی  بین  جشنواره  چهاردهمین  اختتامیه  آیین 
عصر جمعه نهم مهرماه در سالن مرکز همایش های برج میالد 

تهران برگزار شد. 
به گزارش  خبرنگار پیام زمان، اجرای این مراسم را محمدرضا 
شهیدی فرد برعهده دارد و در ابتدای مراسم محمد خزاعی دبیر 
جشنواره از نرگس ذاکری فرزند یکی از شهدای حرم و خانواده  

او تجلیل به عمل آورد.
ارزیابی کردن  مثبت  از سخنرانی خود ضمن  بخشی  در  خزاعی 
مسئوالن  از  کرد:  بیان  جشنواره  این  از  مخاطبان  استقبال 
کنند.  حمایت  بیشتر  مقاومت  جشنواره  آثار  از  که  خواهم  می 
از  حمایت  صندوق  مقطع  این  در  که  است  این  ما  پیشنهاد 

فیلمسازان حوزه مقاومت ایجاد شود.
معرفی چهره برتر مقاومت در سال 2۰۱۶

در  مقاومت  برتر  قبلی »چهره  اعالم  مراسم طبق  بخش  این  در 
سال 20۱6« معرفی شد و به همین منظور از عبدالمالک حوثی 
از یمن توسط دبیر جشنواره و شورای سیاست گذاری جشنواره 
تقدیر به عمل آمد. سرلشکر محمدعلی جعفری، سردار نقدی و 

مهدی چمران جایزه وی را اهدا کردند.
برندگان بخش فیلم های کوتاه داخلی

دیپلم افتخار برگزیده سوم به حسام اسالمی برای فیلم »نخجیر« 
سیدپوریا  و  شمس  امید  به  دوم  برگزیده  افتخار  رسید.دیپلم 
اول  برگزیده  افتخار  رسید.دیپلم  »گذر«  فیلم  برای  پیشوایی 
همراه  به  ویژه  رسید.جایزه  »گازور«  برای  ها  روغنی  سعید  به 

تندیس به محمد اسفندیاری برای فیلم »قضاوت« تقدیم شد.
برندگان فیلم های کوتاه و پویانمایی سینمای بین الملل
»تمام  برای  نظر  خوش  امید  به  پویانمایی  افتخار  دیپلم 
به  سوم  برگزیده  افتخار  رسید.دیپلم  ندیدم«  که  زمستان هایی 
رضا زهتاب چیان به فیلم کوتاه »خانه« از ایران اهدا شد.دیپلم 
آمریکایی  »تو  فیلم  برای  به صدام وحیدی  دوم  برگزیده  افتخار 
ملیکا  به  اول  برگزیده  رسید.تندیس  افغانستان  از  نیستی« 
این  رسید.در  اول«  نام  »محمد  فیلم  برای  فرانسه  از  زئیری 

شد. اهدا  شاطری  شهید  فرزند  به  تقدیری  لوح  بخش 
مستند بخش  جوایز 

ایران  مستند  های  فیلم  بخش  جوایز  مراسم  از  بخش  این  در 
حمید  به  سوم  برگزیده  افتخار  شد:دیپلم  اعالم  شرح  بدین 
افتخار  رسید.دیپلم  مرتد«  های  »ایرانی  برای  زاده  عبدا... 
رسید.  »۱۵7  A« برای  پور  نورانی  بهروز  به  دوم  برگزیده 
فیلم  برای  نوروزی  امیرحسین  به  اول  برگزیده  تندیس 
به  منا  موضوع  به  پرداختن  خاطر  به  ویژه  رسید.جایزه  »پل« 
به  ویژه  جایزه  همچنین  و  سفیر«  »آقای  برای  نادری  ناصر 
فیلم  برای  نقویان  مهدی  به  روز  مسایل  در  روشنگری  خاطر 

رسید. »برادران« 
به  تقدیر  الملل:لوح  بین  مستند  های  فیلم  بخش  برگزیدگان 

رسید. استرالیا  از  کارگردانی »شیرین«  برای  دز چندلر 
»خاطرات  برای  فرجی  وحید  به  سوم  برگزیده  افتخار  دیپلم 
تام هیز  به  دوم  برگزیده  افتخار  ایران رسید.دیپلم  از  نارنجی« 
به  اول  برگزیده  رسید.تندیس  آمریکا  از  آبی«  خط  »دو  برای 

رسید. فلسطین  از  »شجاعیه«  برای  مغنی  محمد 
به  المنار  شبکه  از  مقاومت  فیلم  جشنواره  چهاردهمین  در 
خاطر حضور پررنگ در حوزه مقاومت تقدیر شد. حاج ابراهیم 

را دریافت کرد. این شبکه جایزه خود  فرهاد مدیر 
نور  گاه  مردمی جلوه  بخش  برگزیدگان 

علی  که  جشنواره  کننده  شرکت  جوانترین  به  تقدیر  لوح 
کاکایی است برای »مسافر آسمان« رسید. او خواست اگر این 
افتخار  شود.دیپلم  داده  یمن  های  بچه  به  است  نقدی  جایزه 
از کوی  فیلم »قاصدی  برای  به محسن جهانبانی  برگزیده دوم 
برای  کشانی  حامد  به  اول  برگزیده  فیلم  رسید.تندیس  عشق« 

رسید. »مادرخوانده«  فیلم 

خبـر

فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد 
 که می حرام ولی بِه ز مال اوقاف است

به ُدر دو صاف تو را حکم نیست خوش در کش 
 که هر چه ساقی ما کرد عین الطا ف است

امروز با حافظ

تعلل و عقب انداختن کارها، یکی از شایع 
ترین راههای فرار از رنج است.

 آنتونی رابینز

سخن حکیمانه

»سرنوشت زنان و دختران«
 در کتابفروشی های ایران

رمان »سرنوشت زنان 
نوشته  دختران«  و 
آلیس مونرو با ترجمه 
توسط  عروجی  مریم 
بوتیمار  انتشارات 
بازار  راهی  و  منتشر 

نشر شد.
به گزارش مهر، رمان 

»سرنوشت زنان و دختران« نوشته آلیس مونرو 
به تازگی با ترجمه مریم عروجی توسط انتشارات 

بوتیمار منتشر و راهی بازار نشر شده است.
آلیس مونرو نویسنده کانادایی برنده جایزه نوبل، این 
کتاب را در سال ۱97۱ منتشر کرده است. مونرو 
مجموعه داستان های مختلفی به چاپ رسانده است 
اما »سرنوشت زنان و دختران« یکی از رمان های 
دوران  تجربیات  از  توصیفی  فصولش،  و  اوست 

نوجوانی دختری به نام دل جردن هستند.
مونرو مضامین داستان هایش را از زندگی روزمره 
مردم انتخاب می کند و نگاه ویژه ای به مسائل و 
جزئیات زندگی زنان دارد. هرچند به مشکالت و 
دغدغه های دختران جوان بیشتر عالقه دارد، اما 
در کتاب های اخیرش به مسائل زنان میانسال و 

سالمند توجه بیشتری نشان داده است.
این کتاب حاوی 8 داستان کوتاه با این عناوین 
است: فلتس ُرد، وارثان جسم زنده، پرنسس آیدا، 
عصر ایمان، تشریفات و تغییرات، سرنوشت زنان و 

دختران، غسل تعمید، عکاس.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

امیدوار بودیم که اقال برای بنزین در جایی توقف 
کنیم که نوشابه گازدار سرد می فروخت. آرزو داشتم 
تا پاترفیلد یا بلوریور سفر کنم؛ شهرهایی که جاده 
شان به سادگی، ناشی از مکان هایی است که ما 
نمی شناسیم و شهرتشان به اندازه جوبیلی نیست. با 
راه رفتن در خیابان های یکی از این شهرها احساس 
گمنامی همچون شیئی تزئینی، یا مثل دم طاووس 
داشتم. اما گاهی وقت ها، هنگام عصر، این امیدها 
فروکش می کرد، یا بعضی از آن ها که همیشه 

خلئی به جای گذشته بود، برآورده می شد.

در بازار کتاب

الیتز،  آل  فیلم  المللی  بین  جشنواره  دومین 
جایزه نتپک را به فیلم »حورا« اهدا کرد.

بنیاد  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
بین  جشنواره  دومین  در  فارابی،  سینمایی 
ساخته  »حورا«  فیلم  الیتز،  آل  فیلم  المللی 

نمایش  نخستین  در  که  ساغرچیان  غالمرضا 
بین المللی در بخش مسابقه فیلم های اول این 

رویداد سینمایی به روی پرده رفت، 
جایزه نتپک را از آن خود کرد.

)شبکه  نتپک  داوران  هیات  اعضا 
اقیانوسیه(  و  آسیا  سینمای  ارتقای 
پایگاه  در  مندرج  اطالعات  بر  بنا 
عبارت  جشنواره   رسانی  اطالع 
سوکوماران  وینود  از:  بودند 
پل  هندی(،  تدوینگر  و  )فیلمساز 
و  دانشگاه  )مدرس  گرانت  داگالس 
قائم مقام انجمن تحقیقات سینمایی فیلیپین( 
سردبیر  و  ساز  )مستند  گلمکانی  هوشنگ  و 

مجله فیلم(.
گفتنی است بنیاد سینمایی فارابی، که عالوه بر 
این فیلم، »خداحافظی طوالنی« ساخته فرزاد 
موتمن را نیز در بخش انتخاب های ارزشمند 
بود،  کرده  عرضه  مسابقه(  از  )خارج  جشنواره 
برای دومین سال متوالی، جایزه پخش کننده 
برتر منطقه را در این رویداد نوپای سینمایی به 

خود اختصاص داد. 
سال  ماه  مهر   6 تا   2 از  سینمایی  رویداد  این 
جاری در شهر حیدرآباد در کشور هند برگزار 

شد.

جایزه نتپک برای 
»حورا«


