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 از عاشورا تا اربعین

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

هیچ قدرتی نمی تواند بر ملت ایران مسلط شود
ایران که روال و مسیر شهدا طی  بر ملت  توانی نمی تواند  نیروی دریایی سپاه گفت: هیچ قدرت و  فرمانده 

می کندو هر روز بر توان خود می افزاید مسلط شود.

کمالوندی: 

خـبرهای خـوب هـسته ای در راه اسـت
پروژه گداخت هسته ای گفت:  به  ایران  پیوستن  ایران، درباره آخرین وضعیت  اتمی  انرژی  سخنگوی سازمان 

خبرهای خوبی در راه است.

فضای مجازی  عـرصه جـدید تحقق  اقتصاد مقاومتی
رئیس مرکز ملی فضای مجازی، فضای مجازی را عرصه جدیدی برای رونق اقتصادی و شبکه ملی اطالعات را 
زیرساخت ارتباطی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می داند و امیدوار است با راه اندازی این شبکه، زمینه الزم برای 

استفاده از همه ظرفیت های این فضا در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

مزد بازی مقتدر

خود را گرفتیم

افت بی سابقه

 قیمت  سکه و طال
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فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: هیچ قدرت و 
مسیر  و  روال  که  ایران  ملت  بر  نمی تواند  توانی 
شهدا طی می کندو هر روز بر توان خود می افزاید 

مسلط شود.
سالگرد  نهمین  و  بیست  یادواره  در  فدوی  علی   
شهدای خلیج فارس در بوشهر با گرامیداشت یاد 
ماه  ایام  تسلیت  با  و  واالمقام  شهدای  خاطره  و 
محرم به جایگاه ایثار و شهادت پرداخت و اظهار 
داشت: فداکاری و ایثار امام حسین)ع( و یارانش 
که خونشان در خاک سرزمین گرم کربال ریخته 
شد مبنایی شد برای بندگان خدا که می توان با 
پایداری  خدا  راه  در  جهاد  و  خون  شدن  جاری 

اسالم  را نگه داشت.
وی با بیان اینکه خیل عظیمی از ملت جهان راه 
امام حسین)ع( در پی گرفته اند تصریح کرد: در 
زمانی زندگی می کنیم که خیل عظیمی از مردم 
دنبال رو  و  گرفته اند  پی  در  حسین)ع(  امام  راه 

مسیر امام راحل هستند.
اینکه شهدا  بیان  با  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
از بهترین بندگان خدا بودند گفت: اگر به زوایای 
ریز زندگانی شهدا در درون خانواده پی برده شود 
در می یابیم که همه شهدا از بهترین بندگان خدا 

و این سرزمین بوده اند.
فدوی با بیان اینکه هیچ راه و هیچ مقاومی مانند 
این  کرد:  تاکید  نیست  شهیدان  جایگاه  و  مسیر 
بزرگ  شیطان  برابر  در  توانمندی  با  شهیدان 
و  دادند  کردند، شکست  مقابله  ایستادند،  آمریکا 

آنها را تحقیر کردند.
وی با بیان اینکه بزرگ ترین تحقیر آمریکا توسط 
فارس  آمریکا در خلیج  با  نبرد مستقیم  شهیدان 
ایجاد شد افزود: شهیدان نبرد مستقیم با آمریکا، 
دادند  فارس شکست  خلیج  در  را  بزرگ  شیطان 
 1367 و   1366 سال  در  دشمن  اعتراف  به  که 
انفعال  و  چالش  به  را  آنها  خمینی)ره(  فرزندان 

کشاند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به اظهارات 
وزیر دفاع آمریکا در افزایش توان در خلیج فارس 
خاطر نشان کرد: 100 روز پیش وزیر دفاع آمریکا 
در پایگاه  نظامی آمریکایی در یکی از کشورهای 
جنوب خلج فارس گفت که آمریکا و هم پیمانانش 
ایران  به دنبال ایجاد توانی هستند که در مقابل 

توان بازدارندگی ایجاد کنند.
فدوی افزود: این ترس و هراس دشمن، و افزایش 
توان رزمندگان با پایداری و استقامت  در راه خدا 

به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه ایران اسالمی کشوری توانمند و 
ابرقدرت است تصریح کرد: ایران اسالمی کشوری 
آمریکا  دفاع  وزیر  که  نیست  معمولی  و  کوچک 
ایران  بلکه جمهوری اسالمی  این جمله می گوید 

کشوری توانمند و ابرقدرت است.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه بسیاری 
ایران اعتقاد دارند گفت:  ابرقدرتی  از کشورها به 
بسیاری از کشورها به سبب اقتدار و قدرت باالی 
ایران اسالمی به این ابرقدرتی ایران اعتقاد دارند.
اینکه بودجه نظامی آمریکا ساالنه  با بیان  فدوی 
نظامی  بودجه  گفت:   است  دالر  میلیارد   700
آمریکا در سال 700 میلیارد دالر است و ما اگر 
سال ها نفت بفروشیم به این بودجه هم نمی رسیم  
ایران  توان  به  نسبت  امریکا  دفاع  وزیر  اعتراف  و 
اسالمی ناشی از وجود قدرت الهی و تحقق وعده 

الهی مبنی بر پیروزی حق علیه باطل  است.
انقالب  با  جنگ  ماهیت  اینکه  بیان  با  وی 
باطل  و  حق  ماهیت  دشمنان  سوی  از  اسالمی 
طرف  من  که  است  فرموده  افزود:خداوند  است 
ازآن  پیروزی  و  است  نابود  باطل  هستم،  حق 

حق است.
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فرمانده نیروی دریایی سپاه:

هیچ قدرتی نمی تواند بر ملت ایران مسلط شود
ایران،  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
به  ایران  پیوستن  وضعیت  آخرین  درباره 
خبرهای  گفت:  هسته ای  گداخت  پروژه 

خوبی در راه است.
پیوستن  وضعیت  درباره  کمالوندی  بهروز 
ای(  هسته  )گداخت  ایتر  پروژه  به  ایران 
است  شده  انجام  تبادالت  داشت:  اظهار 
مردم  اطالع  به  خوبی  خبرهای  بزودی  و 

می رسانیم.
وی با بیان اینکه یشرفت ما خوب است و 
با ایتر به نحوی حرکت می کنیم که مورد 
است  این  ما  هدف  داد:  ادامه  است،  نظر 
ایتر  مجموعه  در  ناظر  و  همکار  عضو  که 
باشیم و این موضوع فرایندی دارد و باید 

کشورهایی که بنیانگذار هستند، موافقت کنند.
کرد:  خاطرنشان  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
تبادل نظر صورت گرفته و تقریباً به صورت مرتب 

در ارتباط هستیم.
آب  فروش  وضعیت  آخرین  درباره  کمالوندی 
سنگین ایران نیز گفت: حدود 70 تن آب سنگین 
دو  به  را  آن  که  داشتیم  قبلی  تن   130 بر  مازاد 

کشور آمریکا و وروسیه فروختیم.
آب  طرفدار  هم  دیگری  کشورهای  افزود:  وی 
دو  آنکه  از  بعد  بخصوص  هستند؛  ایران  سنگین 

کشور مهم دنیا طالب آن هستند.
از  اروپایی  کشورهای  تقاضای  درباره  کمالوندی 
جمله فرانسه برای خرید آب سنگین ایران اظهار 
داشت: آنها هنوز مقداری سردرگمی دارند و نمی 
دانند چگونه شروع کنند؛ چون یکسری مجوزهای 
داخلی از مقامات خودشان می خواهند، به همین 
کمک  است  الزم  که  کردیم  مطرح  آنها  به  دلیل 
کنید تا زودتر مجوزهای الزم داده شود تا مراودات 
داشته باشیم، به نظر می رسد این موارد بتدریج و 

در آینده ای نزدیک حل می شود.
وی درباره قیمت آب سنگین فروخته شده ایران 
گفت: در زمینه قیمت آب سنگین، حجم آن مهم 
است؛ به طوریکه بسته بندی آب سنگین مهم بوده 
و بسته بندِی کم، ممکن است باعث افزایش قیمت 
نیز  بسته بندی  اینکه  ضمن  شود.  سنگین  آب 

هزینه های خاص خود را دارد.
در  داشت:  اظهار  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
حجم باال که معموالً  بیشتر از ۲0 تن است، قیمت 
را طوری می توانیم بگوییم که باالتر از قیمت های 
کاری  نمی خواهیم  و  است  دنیا  در  شده  فروخته 

کنیم که بدهکار شویم.
وی اظهار داشت: فعاًل وارد بازار خرد نشده ایم اما 
اگر در آینده بتوانیم وارد بازار خرد شویم، ممکن 
است آب سنگین به صورت میلیگرمی هم فروخته 
شود ولی این کار، کار سازمان انرژی اتمی نیست 
و  شود  تأسیس  آینده  در  هایی  شرکت  شاید  و 
استانداردهای  که   - آب سنگین  های  بسته بندی 
بین المللی را دارند - انجام دهند و بازاریابی کنند.

بعضی  است  ممکن  گفت:  کمالوندی 
را  سنگین  آب  شود  می  بگویند  ها 
آماده  ما  فروخت،    باالتری  قیمت  به 
آب  که  دارد  مشتری  کسی  اگر  ایم 
سنگین را با قیمت باال می خرد به او 

آب سنگین بدهیم.
اتمی گفت:  انرژی  سخنگوی سازمان 
مازاد بر 130 تن آب سنگینی را که 
فروختیم  باشد،  کشور  داخل  در  باید 
باید  بفروشیم  بخواهیم  چیزی  اگر  و 
تولیدات  تا  بدهیم  آینده  برای  وعده 

آینده را بفروشیم.
وی درباره قیمت آب سنگین فروخته 
گفت:  روسیه  و  آمریکا  به  ایران  شده 
تقریباً  این قیمت یکی است ضمن اینکه ما ترتیباتی 
با روسیه داریم که ان شاءاهلل بتوانیم بگوییم به یک 

نحوی معامله ای است که بازهم شیرین تر باشد.
آب  بازهم  عمان  در  آیا  اینکه  درباره  کمالوندی 
آب  هیچ  فعالً   کرد:  عنوان  خیر  یا  داریم  سنگین 

سنگین مازادی در خارج از کشور نداریم.
وی افزود: باید برای فروش آب سنگین مازاد برنامه 
است؛ چراکه  بازار هم محدود  این  و  کنیم  ریزی 
تعداد کشورهای مصرف کننده آب سنگین محدود 
و  نباشد  بیشتر  الی 1۲ کشور  از 10  است. شاید 
آمریکا به تنهایی ۸0 درصد بازار تحقیقات دنیا را 

دراختیار دارد و سایر کشورها خرده هستند.
حاشیه  در  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
اجالس عمومی)آژانس(، سه سخنرانی درباره آب 
حاشیه  در  بار  اولین  برای  که  داشتیم  سنگین 
مهم  نمایندگان کشورهای  و  بود  اجالس عمومی 

دنیا در این اجالس شرکت کردند.
ادامه در صفحه 2

کمالوندی: 

خـبرهای خـوب هـسته ای در راه اسـت

رئیس مرکز ملی فضای مجازی، فضای مجازی را عرصه جدیدی 
برای رونق اقتصادی و شبکه ملی اطالعات را زیرساخت ارتباطی 
با  است  امیدوار  و  می داند  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  تحقق  در 
راه اندازی این شبکه، زمینه الزم برای استفاده از همه ظرفیت های 

این فضا در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم شود.
راه بردی  اهداف  مقاومتی در حال حاضر جزو مهم ترین  اقتصاد 
کشور است و درواقع با توجه به نام گذاری سال جاری به »اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل« و تاکید مقام معظم رهبری به اجرای 
همه  در  موضوع  این  مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های  صحیح 
زمینه ها از جمله فضای مجازی و حوزه فناوری اطالعات هم خود 
را نشان داده و باید از تمامی زیرساخت های موجود برای تحقق 

آن استفاده کرد.

ابوالحسن فیروزآبادی -رئیس مرکز ملی  در همین راستا، سید 
رونق  برای  جدیدی  عرصه  را  مجازی  فضای  مجازی-  فضای 
اقتصادی و شبکه ملی اطالعات را به عنوان زیرساخت ارتباطی در 

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می داند.
به اعتقاد فیروزآبادی، فضای مجازی برای تحقق اهداف اقتصاد 
تولید  افزایش  بنیان،  دانش  اقتصاد  توسعه  جمله  از  مقاومتی، 
ظرفیت  از  و...  انرژی  مصرف  مدیریت  بهره وری،  بهبود  داخلی، 
باالیی برخوردار است و برنامه ریزی و اجرای شبکه ملی اطالعات 
عنوان  به  و  مجازی کشور  فضای  ارتباطی  زیرساخت  عنوان  به 
در  وسیعی  اثرگذاری  اجتماعی،  و  اقتصادی  فنی،  سیستم  یک 
بخش های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی کشور داشته 
و می تواند نقش به سزایی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا 

کند.
وابستگی به اینترنت در حال افزایش است

را  دیجیتالی  تحول  همچنین  مجازی  فضای  ملی  مرکز  رئیس 
تقویت کننده رشد  و  موجب حفاظت محیط دیجیتال مشترک 
به  استناد  با  می گوید:  و  دانسته  کشورها  و  شرکت ها  اقتصادی 
در  مردم  درصد  از ۹1  بیش  در ۲0۲۵،  سایبری  مدل  گزارش 
در  آنها  از  درصد   6۹ به  نزدیک  و  یافته  توسعه  کشورهای 
بود،  خواهند  اینترنت  از  استفاده  حال  در  نوظهور،  اقتصادهای 

بنابراین وابستگی به اینترنت نه تنها یک مفهوم، بلکه واقعیتی 
جدید است.

واقعیت وابستگی به اینترنت شامل ویژگی های فضای مجازی و 
پیامدها و اثراتی است که ممکن است برای سیاست های تجاری، 
مهاجرت، آموزش و اقتصاد داشته باشد. همچنین قدرت و سرعت 
برای  را  فرصت هایی  و  آتی، چالش ها  در دهه  فناورانه  تغییرات 
افراد، ایجاد می کند و از جمله چالش های اصلی، مدیریت همزمان 
نسل جدید خطرات، برای امنیت سایبری است و مجمع جهانی 
خطرات  میان  در  رتبه  باالترین  را  سایبری  امنیت  نیز  اقتصاد 

جهانی شناسایی کرده است.
اقتصاد  در  مجازی  فضای  تاثیرگذاری  می گوید:  فیروزآبادی 
از  مهمی  بخش  دیجیتالی  اقتصاد  امروزه  که  است  اندازه ای  به 
اقتصادهای کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده است 
و کشورهای درحال توسعه نیز برای دستیابی به سهم باالی این 

بخش در اقتصاد خود، برنامه های مختلفی را در نظر گرفته اند.
از نظر رئیس مرکز ملی فضای مجازی، محرک های اصلی نرخ 
رشد اقتصاد اینترنتی، دو عامل کاربر بیشتر و امکان دسترسی 
سریع تر و عمومی به اینترنت باندپهن است و پیش بینی ها حاکی 
از این است که تعداد کاربران اینترنت باندپهن در سراسر جهان از 
1.۹ میلیارد در سال ۲010 به 3 میلیارد در سال ۲016 افزایش 

خواهد یافت.
مهم  شاخص های  از  یکی  می کند:  بیان  همچنین  فیروزآبادی 
فضای مجازی، ضریب نفوذ اینترنت باندپهن است. بانک جهانی 
مطالعات بسیاری را در مورد تاثیرات ارتباطات باندپهن بر رشد 
داده  انجام  توسعه  و در حال  یافته  توسعه  اقتصادی کشورهای 
است و نتایج  این مطالعات نشان می دهد افزایش ضریب نفوذ 
باندپهن می تواند رشد اقتصادی را در کشورهای با درآمد پایین و 
متوسط 1.3۸ درصد افزایش دهد و این عدد برای کشورهای با 

درآمد باال اندکی کمتر و در حدود 1.۲1 درصد است.
شبکه  باندپهنی که اشتغال ایجاد می کند

همچنین از اثرات ثانویه قابل انتظار از استقرار شبکه های باندپهن، 
افزایش اشتغال است و بیش ترین سهم ایجاد اشتغال به واسطه 
توسعه باندپهن، ناشی از نوآوری و در نتیجه تغییر مدل کسب 
اشتغال  ایجاد  از:  عبارتند  اشتغال ها  این  از  برخی  است.  کار  و 
شبکه های  ایجاد  با  مرتبط  ساز  و  ساخت  طریق  از  مستقیم 
ایجاد  شبکه،  تجهیزات  نصب  و  حفاری  فعالیت های  باندپهن، 
اشتغال غیرمستقیم از طریق افزایش اشتغال ایجاد شده توسط 
کسب و کار و فروش کاال و خدمات و ایجاد اشتغال ناشی از درآمد 

حاصل از اثرات مستقیم و غیرمستقیم.
ادامه در صفحه 2

فضای مجازی
 عـرصه جـدید تحقق
 اقتصاد مقاومتی

جمع آوری کارت های سوخت تا ١٠ روز آینده صحت ندارد؛

تکذیب خبر افزایش قیمت سوخت
10

گزارش برجامی
 ۶ دستگاه به مجلس

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 
از ارائه گزارش شش دستگاه کالن مرتبط با اجرای برجام 

به این کمیسیون خبر داد.

عده ای در مقابل آمریکا 
خائف هستند

خطیب این هفته نمازجمعه تهران با بیان اینکه عده ای در 
مقابل آمریکا خائف هستند، گفت: چشم امید به آمریکا 

نداشته باشید و روی پای خود بایستید.

خبرخبر

3

2

نجات صنعت خودرو 
از بهره وری پایین

 رمضانعلی سبحانی فر

نقش مار و نوشته مار؛

 تقابل روحانی 
و پوپولیست ها

مهشید معراجی

خوارج نوین

سعید شفیعیان

ایستگاه آخر

نگاه روز

یادداشت

11

استقبال رسمی نخست وزیر مالزی  از روحانی

32

2

مذاکرات مشترک دو جانبه هیات های عالیرتبه ایران و مالزی دیروز  به 
وقت محلی در کاخ نخست وزیری این کشور جنوب شرق آسیا برگزار شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تکذیب 
خبر افزایش قیمت سوخت تا پایان امسال گفت: دولت هیچ 

برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل ندارد.  منصور 
ریاحی در این باره گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

ایران به عنوان متولی سوخت رسانی در کشور موضوع افزایش 
قیمت سوخت را از پایه بی اساس و فضاسازی می داند.

همین صفحه
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کالم  نور

استقبال رسمی نخست وزیر مالزی
  از روحانی

حسن  دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت 
ایران  اسالمی  جمهوری  رییس  روحانی 
از  مالزی  پایتخت  کواالالمپور  در  دیروز 
کشور  این  وزیر  نخست  رزاق  نجیب  سوی 

به طور رسمی مورد استقبال قرار گرفت.
کاخ  در  که  رسمی  استقبال  مراسم  این 
خوشامدگویی  با  و  مالزی  وزیری  نخست 
»رزاق« به دکتر روحانی آغاز شد، با نواخته 
ایران و  شدن سرود ملی جمهوری اسالمی 

مالزی ویتنام ادامه یافت.
نخست  و  ایران  اسالمی  جمهوری  رییس 
سان  تشریفات  یگان  از  سپس  مالزی  وزیر 
دیدند و پس از آن نیز هیأت های عالی رتبه 

همراه را به یکدیگر معرفی کردند.
مراسم  از  روحانی پس  و دکتر  رزاق  نجیب 
هیات  اعضای  معارفه  و  رسمی  استقبال 
از  پس  و  گرفتند  یادگاری  عکس  همراه، 
روحانی،   از سوی دکتر  یادبود  دفتر  امضای 

مذاکرات خصوصی آغاز شد.
مذاکرات  از  پس  بالفاصله  است  قرار 
و نخست  ایران  رییس جمهوری  خصوصی  
هیات های  مشترک  مذاکرات  مالزی،   وزیر 

عالیرتبه آغاز گردد.

وزارت خارجه خبرسازی رسانه های 
سعودی را تکذیب کرد

سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر روزنامه 
وزیر  معاون  سفر  درباره  الوطن  سعودی 

خارجه به صنعا را تکذیب کرد.
دیپلماسی  مرکز  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
بهرام  خارجه،  وزارت  ای  رسانه  و  عمومی 
دیپلماسی  مرکز  رئیس  و  سخنگو  قاسمی 
خارجه  امور  وزارت  رسانه ای  و  عمومی 
خبر  درباره  گفت وگویی  در  کشورمان 
شده  مدعی  که  الوطن  سعودی  روزنامه 
و  عربی  معاون  جابری انصاری  حسین 
هفته  اوایل  ایران  خارجه  وزارت  آفریقای 
یمن  پایتخت  صنعا  به  کوتاه  سفری  جاری 
کرده،  دیدار  انصاراهلل  رهبران  با  و  داشته 
انتشار  کرد:  تصریح  این خبر  تکذیب  ضمن 
پرشمار  فرافکنی های  راستای  در  اخبار  این 
در  پی  و  مکرر  شکست های  پی  در  ریاض 
صورت  یمن  به  نظامی  تهاجم  در  آنها  پی 

می گیرد.
رسانه های  خبرسازی های  کرد:  عنوان  وی 
که  می گیرد  صورت  حالی  در  سعودی 
و  است  بسته  است  ماهی  چند  صنعا  مسیر 
عربستان حتی به اتباع یمنی اجازه سفر به 

صنعا را نمی دهد.
روز  شماره  در  عربستان  »الوطن«،  روزنامه 
شد  مدعی  مهر(   ۱۵( اکتبر   ۱۰ پنجشنبه 
جابر انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت 
خارجه ایران اوایل هفته جاری سفر کوتاهی 

به »صنعا« پایتخت یمن داشته است.
این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه مدعی 
با  جاری  هفته  اوایل  انصاری  جابر  که  شده 
بر  و  کرده  دیدار  صنعا  در  انصاراهلل  رهبران 
حمایت ایران از این گروه تأکید کرده است.

رییس جمهوری کلمبیا، برنده
  جایزه صلح نوبل

جمهوری  رییس  سانتوس،  مانوئل  خوان 
نوبل  صلح  جایزه  برنده  عنوان  به  کلمبیا 

امسال معرفی شد.
این  پارلمان  به  نوبل وابسته   کمیته نروژی 
کشور که برنده جایزه صلح نوبل را مشخص 
می کند، اعالم کرد رییس جمهوری کلمبیا، 
برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۶ شد.

مانوئل  انتخاب  نوبل،  سایت  گزارش  به 
برای  وی  تالش های  دلیل  به  سانتوس 
بوده  فارک  شورشیان  با  صلح  برقراری 
شد  امضا  کوبا  در  اخیرا  آن  توافقنامه  که 
اگرچه مردم کلمبیا در همه پرسی خود این 

توافقنامه را نپذیرفتند.
فارک  و  کلمبیا  دولت  میان  صلح  توافق 
اواخر ماه سپتامبر در هاوانا امضا شد. کمیته 
از رییس جمهور و مردم کلمبیا  نوبل  صلح 
خواسته تا تالش های خود برای صلح را کنار 

نگذارند.

خبر

نقش مار و نوشته مار؛
 تقابل روحانی و پوپولیست ها

مهشید معراجی

از  هر  که  است  آشنایی  ای  واژه   ، انتخابات 
را  کشور  سیاسی  و  اجتماعی  فضای  گاهی 
متاثر از خود می سازد و از سوی دولتمردان 
میزان  تا  شود  می  تعبیر  آزمونی  عنوان  به 

رضایت مردم را از شرایط سیاسی ،اقتصادی و ... محک بزند.
مدت زیادی تا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم باقی نمانده است 
و حساسیت این دوره از انتخابات نیز از کمتر از دوره های گذشته 
نیست . شکل گیری گروه های سیاسی برای تعیین نماینده منتخب 
خود آغاز شده و گانه زنی های بسیاری  در این خصوص صورت 

می گیرد.
شرایط  به  اعتراض  در  همواره  مردم  که  است  داده  نشان  تجربه 
های  گیری  تر جهت  مطلوب  وضعیتی  به  رسیدن  برای  و  موجود 
پیشین  های  تجربه  از  و  گرفته  خود  به  انتخابات  در  را  معناداری 
 خود درس می گیرند و همواره به سمت جریان سیاسی سوق پیدا 

می کنند که از مقبولیبت اجتماعی بیشتری برخوردار باشند .
فضایی  به  از شرایطی محدود  ایران شاهد گذار  اخیر  ماه های  در 
باز از منظر سیاسی و اقتصادی است و برجام نقطه عطف این گذار 
تاریخی به شمار می رود . در این شرایط نیازها و مقتضیات مردم و 
افکار عمومی با گذشته تفاوت بسیاری داشته و کسی که قرار است 
آگاهی  مردم  تازه  مقتضیات  از  باید  باشد  نو  تجربه  این  دار  سکان 
داشته و در برنامه های خود آن را بگنجانند لذاکسی در این جریان 
رقابتی موفق خواهد بود که از استراتژی منطبق بر زمان و موقعیت 

جدید استفاده کنند .
تحرکات موجود حاکی از آن است که نام های بسیاری پا به عرصه 
رقابت می گذارند و مطئنا از حاشیه به دور نخواهد بود .به طور مثال 
سفرهای رییس دولت نهم و دهم در ماه های اخیر به شهر های 
رهبر  نظر صریح  اظهار  و  تبلیغاتی  های  میتینگ  ایجاد  و  مختلف 
معظم انقالب اسالمی در خصوص آن  از جمله این اقدامات است 
از رویبدادهای پیش  انتخابات پیش رو سرشار  که نشان می دهد 

بینی نشده خواهد بود.
در  که  بوده  اصولگرا  طیف  به  معطوف  تحرکات  این  مهمترین  اما 
البته در مورد  با اجماع به یک کاندیدای واحد برسند که  تالشند 
برخی از اصولگرا ها نیاز به گمانه زنی نیست چرا که برخی از آنان 

فعالیت خود را علنی کرده اند. 
انتخابات مظهر تجلی اراده مردم در اداره کشور و تغییر در مولفه 
این  در  عمومی  مشارکت  افزایش  مِسله  و  است  حاکمیت  های 
انتخابات و باال بردن تعداد رای دهندگان نیز مستلزم پیش شرط 
هایی است که حق انتخاب کردن و آزادانه انتخاب شدن را از آنها 

سلب یا محدود نکند.
دیگر مولفه افزایش میزان مشارکت ، پس از انتخاب ازاد ، افرادی 
است که در این رقابت متقاضی کرسی ریاست جمهوری اند و باید از 
چنین مطلوبیتی برخوردار باشند که مردم احساس کنند با انتخاب 
هر یک در شیوه اداره کشور تغییرات مثبتی ایجاد و وضع موجود را 

به سمت وضعیت مطلوب تر هدایت می کند.
مسائل روز کشور ، از برجام تا شرایط اقتصادی و تقابل یا تعامل با 
غرب در حفظ و صیانت از حقوق ملی کشور از مهمترین مسایلی 
است که در اولویت شعارها و سخنان افراد  قرار گرفته و در آینده 
به شکل گسترده تری مورد توجه قرار می گیرد و در صورتی که 
حسن روحانی بتواند در زمان باقی مانده در این حوزه ها موفقیت 
چشم گیری کسب کند ، بر صندلی ریاست جمهوری دوره دوازدهم 

تکیه خواهد زد.
البته دور از ذهن نیست که همچنان مخالفان داخلی در صدد بر هم 
زدن نظم سیاسی شکل گرفته در کشور هستند اما تنها موردی که 
می تواند این موضوع را مدیریت کند  همان عملکرد دولت در ماه 

ها و روزهای پایانی خود است.
شیوه های مرسوم گذشته و وعده های انتخاباتی دوره های پیشین 
قادر نخواهد بود رای مردم را با وعده های غیر ممکن و دور از ذهن 
به رشد  توجه  با  بود که  تنها کسی موفق خواهد  لذا  رهبری کند 
بینش سیاسی و اجتماعی مردم، تصویری قابل درک و منطقی از 

برنامه های خود در برابر دیدگان مردم قرار دهد.
با این وجود پاسخ به این سوال که آیا روحانی اولین رییس جمهور 
ایران خواهد بود که تنها یک دوره بر مسند ریاست جمهوری تکیه 

خواهد زد یا نه، حائز اهمیت است.
افراد بسیاری در جریان انتخابات مجلس شورای اسالمی پایگاه های 
سیاسی و اجتماعی خود را از دست دادند و مطمئنا از هیچ تالشی 
که  بود  نخواهند  گذار  فرو  دولت  مدیریت  بدنه  به  بازگشتن  برای 

طیف اصولگرا از این دسته اند .
شاید این مسئله از آن جهت ملموس تر به نظر بیاید که رییس دولت 
فعلی بر اساس یک رویه منطقی و اصولی فرایند توسعه همه جانبه 
کشور را به پیش می برد و همگام سازی آن با روند اجرای برجام را 
مدیریت می کند که از تصور برخی که انتظار معجزه و تاثیر یکباره 
دارند به دور است لذا این مسئله نیز می تواند دست آویز افرادی 
با شیوه عوامفریبی دستاوردهای  با رویکرد پوپولیستی و  باشد که 
دولت را زیر سوال ببرند.لذا تقابل حجم گسترده هجمه ها در ماه 
های منتهی به انتخابات و همچنین تحرکات گسترده برخی با هدف 
ایجاد جو روانی مخرب کار سختی پیش روی دولت خواهد گذاشت 
چرا که با توجه به تجربیات گذشته اخالق نیز از میان رفته و همان 

ماجرای نقش مار و نوشته مار است.

آغاز جمع آوری لوازم خانگی قاچاق
 

لوازم خانگی قاچاق از دیروز به عنوان روز آغازین نیمه دوم مهرماه 
از سطح فروشگاه های عرضه کننده جمع آوری می شوند.

اولیه طرح  تاریخ  عنوان  به  مهرماه سال جاری  یکم  که  در حالی 
مبارزه با کاالی قاچاق اعالم شده بود، در نهایت این طرح به مدت 
۱۵ روز تمدید شد تا فرصت نهایی به فروشندگان لوازم خانگی که 
قاچاق نیستند و فاکتور خرید هم ندارند داده شود که به منظور 

تهیه فاکتور اقدام کنند.
از  فاکتور  اخذ  منظور  به  فروشندگان  به  هفته ای  دو  فرصت  این 
که  کاالهای  تا  شد  گرفته  نظر  در  کننده  وارد  افراد  یا  شرکت ها 
به  را  کافی  و  الزم  زمان  دارد،  وجود  آن ها  مورد  در  قاچاق  ظن 
بود  آن  طرح  این  تمدید  دلیل  باشند.  داشته  فاکتور  اخذ  منظور 
که برخی کاالها که در بازار از ماه ها قبل خریداری شده و فاکتور 
برای  فاکتور  تهیه  منظور  به  بتوان  نبودند  نیز  قاچاق  و  نداشتند 

آن ها اقدام کرد.
به  مهرماه  پانزدهم  قاچاق  خانگی  لوازم  طرح جمع آوری  بنابراین 
منظور مبارزه با واردات و فروش هر نوع از کاالهای لوازم خانگی 
این طرح  توسط مسئولین عنوان شده که  و  آغاز می شود  قاچاق 
این اعالم شده است که  بر  بود. عالوه  به صورت مقطعی نخواهد 
و  ندارد  برگه سبز خرید توسط فروشندگان وجود  ارائه  به  نیازی 

تنها ارائه فاکتور کافی است.
طرح  درآمدن  اجرا  به  با  که  بود  شده  اعالم  نیز  این  از  پیش 
منطقه  در سه  نظارتی  قاچاق سه گشت  لوازم خانگی  جمع آوری 
تهران، مستقر خواهند  امین حضور  راه  جمهوری، شریعتی و سه 

شد.

نگاه روز

خطیب این هفته نمازجمعه تهران با بیان اینکه 
گفت:  هستند،  خائف  آمریکا  مقابل  در  عده ای 
چشم امید به آمریکا نداشته باشید و روی پای 

خود بایستید.
آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه های نمازجمعه 
تهران با بیان اینکه امروز عده ای در مقابل آمریکا 
از  افراد دلشان  این  اظهارداشت:  خائف هستند، 
آمریکا ترسان و لرزان است؛ لذا جرات نمی کنند 
به اقداماتی که مدنظر رهبر معظم انقالب است 

عمل کنند.
وی با اشاره به رهنمود رهبری مبنی بر »تکیه بر 
خود« ادامه داد: رهبری بیان داشته اند »اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل«، یعنی می توانید با تکیه 
بر توان و امکانات داخلی غنی شوید و حتی از 
دالرهایی که آمریکا از شما دزدیده است، بی نیاز 

شوید.
خطیب این هفته نمازجمعه تهران تاکید کرد: 
حقتان را از آمریکا بگیرید اما چشم امید به آمریکا 

نداشته باشید و روی پای خود بایستید.
خطیب نمازجمعه تهران، با بیان اینکه بزرگترین 
سلطه  بایستیم،  آن  مقابل  در  باید  که  منکری 
ضعیف  کشورهای  بر  آمریکا  گفت:  آمریکاست، 
آن  از  کشورها  از  برخی  و  دارد  سلطه   اسالمی 
می ترسند و یا تسلیم می شوند؛ لذا سلطه بیگانه 
مهمترین و اصلی ترین منکرات جامعه اسالمی 

است و کشورهای اسالمی را باید بیدار کرد.
موحدی کرمانی افزود: خدا لعنت کند آل سعود را 
که امسال ایرانیان را از حج ابراهیمی محروم کرد 
و اجازه نداد ایرانیان در خانه امن الهی حضور یابد 

تا مقداری آنان را بیدار کنند.
وی در ادامه با پیشنهاد تشکیل اتاق فکری برای 
امر به معروف  و نهی از منکر، گفت: این اتاق فکر 
تمام منکرات امروز جامعه ما چه منکرات خارجی 
و چه منکرات داخلی را شناسایی کند تا تدبیری 

برای آنها بیندیشیم.
خطیب نمازجمعه تهران، فساد اخالقی را یکی 
اداری،  فساد  گفت:  و  نامید  سخت  منکرات  از 
رشوه و همچنین باال بودن آمار طالق، بیکاری 
و سوءاستفاده های کالنی که از بیت المال می شود 

که نمونه اش حقوق های نامتعارف است همه اینها 
تمام  به  فکر  اتاق  باید  و  است  داخلی  منکرات 
منکرات داخلی و خارجی بیاندیشد و برنامه ریزی 

کند.
موحدی کرمانی تصریح کرد: مسئولین فرهنگی 
باید دست به دست هم دهند، بنشینند فکر کنند 
که با فساد و بی بند و باری چه باید کرد و برای آن 
برنامه ریزی کنند. نباید امت اسالمی فقیر باشد. 
این فقر است که اکثراً علت این همه مفاسد است.
وی تاکید کرد: باز تکرار می کنم اقتصاد مقاومتی 

در ریشه کن کردن فقر، نقش بسیار مؤثری دارد.
خطیب این هفته نمازجمعه تهران، با اشاره به 
مسلح  نیروهای  گفت:  انتظامی  نیروی  هفته 
این  برکت  به  هستند.  امنیت  تضمین کننده 
نیروی  و  بسیج  سپاه،  از  اعم  مسلح  نیروهای 
فداکاری های  برکت  به  همچنین  و  انتظامی 
سربازان گمنام امام زمان )عج( در این دنیای پر 
از ناامنی، ایران ما الحمداهلل در امنیت کامل به 

سر می برد.
وی در ادامه خطبه های خود با بیان اینکه فاجعه 
منا فراموش نشدنی است، گفت: این فاجعه، داغی 
است به دل هر مسلمان و هر انسانی که وجدان 

داشته باشد.
اسالمی  کشورهای  افزود:  کرمانی  موحدی 
فراموش نکنند که باید برای مدیریت حج فکری 
بکنند. تا کی باید آل سعود ناالیق مدیریت حج را 

عهده دار باشد؟
وی خطاب به صدا و سیما گفت: صدا و سیما نیز 
باید حق محرم و عاشورا را رعایت کند همچنانکه 
تا به امروز این کار رو کرده است و از آن تشکر 
تهران،  نمازجمعه  این هفته  می کنیم. خطیب 
همچنین با اشاره به مسابقه فوتبال گفت: تذکرات 
داده شده و بنده هم تذکر می دهم. اگر قرار است 
در شب عاشورا مسابقات فوتبال برگزار شود، دقت 
کنید که فضای مسابقه صد درصد عاشورایی و 

کربالیی باشد.
موحدی کرمانی خاطرنشان کرد: باید فضای آنجا 
سیاه پوش شود، فریاد »یا حسین« از بین جمعیت 
پیوسته بلند شود و همه فریاد بزنند »یا حسین«.

موحدی کرمانی: عده ای در مقابل آمریکا خائف هستند
چشم امید به آمریکا نداشته باشید

ادامه از صفحه ۱
بنابراین برخی کشورها در جهت تحریک 
رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، برنامه های 
باندپهن ملی را به منظور تحریک نوآوری 
دانش  بر  مبتنی  اشتغال  ایجاد  و  رشد  و 
هر  در  باندپهن  اثرات  البته  کرده اند.  آغاز 
کشور با توجه به ظرفیت داخلی تولید کاال 
و خدمات برای زیرساخت و شبکه باندپهن 

و نیز ساختار بازار متفاوت است.
مطمئن،    دسترسی  کارشناسان  اعتقاد  به 
خدمات  و  اینترنت  به  کیفیت  با  و  ارزان 
فضای  توسعه  اصلی  عوامل  از  ارتباطی 
مجازی است و نهادهای بین المللی سرعت، 
را  اینترنت  باند  پهنای  قیمت  و   کیفیت 
شاخص هایی برای مقایسه وضعیت توسعه 

این بخش می دانند.
وی، با اشاره به اینکه امروزه با گسترش ارائه 
افزایش  و  جهان  در  الکترونیکی  خدمات 
سرمایه گذاری های  باند؛    پهنای  مصرف 
است،  شده  انجام  بخش  این  در  زیادی 
به  باندپهن  شبکه های  ایجاد  می گوید: 
ارزش  بلکه  نمی کند  ایجاد  مزایا  تنهایی 
و  خدمات  ارائه  نتیجه  حاصل،  افزوده 
زیرساخت  این  بستر  بر  بومی  محتوای 
ارتباطی و مدیریت داخلی این فضا است، 
چالش  به  تبدیل  مزایا  اینصورت  غیر  در 

برای کشور خواهد شد.
مخاطراتی  کشور  در  مجازی  فضای  البته 
به  می توان  آنها  جمله  از  که  دارد  نیز 
از  خارج  از  داخلی  ترافیک  مسیریابی 
تا  کشور،  هدایت تبادالت داخلی حداقل 
صحیح  مهندسی  عدم  مرزی،  دروازه های 
زیرساخت،  مختلف  سطوح  در  ترافیک 
و  اعتماد  امنیت،  یکپارچه  تامین  عدم 
ارائه  امکان  حریم خصوصی کاربران، عدم 

به  بومی  محتوی  و  خدمات  کیفیت  با 
کاربران، مهاجرت تأمین کنندگان خدمات 
خارج  میزبانان  به  بومی  کاماًل  محتوای  و 
زیرساخت  به  آن ها  اتکاپذیری  و  از کشور 
تعرفه گذاری، ضعف  نظام  نهضت  خارجی، 
فضای  در  خدمات  ارایه  مقررات  تنظیم 
مجازی )فقدان مدل اقتصادی برای فعالیت 
زیرساخت های  ایجاد  ضعف  و  شرکت ها( 
مناسب برای سیستم های ابری اشاره کرد.

بهره مندی از مزایای فضای مجازی در 
گروی شبکه ملی اطالعات

اقدامات  اصلی ترین  از  کارشناسان  برخی 
هدف  با  مجازی  فضای  مدیریت  جهت 
بهره مندی از مزایا و رفع مخاطرات آن را 
اجرای کامل شبکه ملی اطالعات می دانند 
افزایش  حوزه  در  برنامه  اصلی ترین  که 
تحقق  و  مجازی  فضای  مقاومت پذیری 

اقتصاد مقاومتی در کشور است.

از مهم ترین اهداف اصلی و راهبردی ایجاد 
عنوان  به  اطالعات،  ملی  شبکه  توسعه  و 
حوزه  در  پنجم  برنامه  الزامات  از  یکی 
فراگیری  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات 
وری،  بهره  افزایش  و  الکترونیک  خدمات 
و  اینترنت  شبکه  به  وابستگی  کاهش 
بر  حداکثری  مدیریت  اعمال  توانایی 
دسترسی به آن، گسترش محتوای ایرانی 
اسالمی، باال بردن سواد دیجیتال، افزایش 
 ICT کسب و کار دیجیتال و توسعه سهم
در اقتصاد کشور و افزایش امنیت و قابلیت 

اطمینان فضای دیجیتال است.
نقش  به  اشاره  با  تحلیلگران  حال  هر  در 
کشور،  اقتصادی  رونق  در  مجازی  فضای 
امیدوارند با راه اندازی شبکه ملی اطالعات 
فضای  ارتباطی  زیرساخت  عنوان  به 
از همه  مجازی، زمینه الزم برای استفاده 
اهداف  پیشبرد  در  فضا  این  ظرفیت های 
اقتصاد مقاومتی بیش از پیش فراهم شود.

فضای مجازی،  عرصه جدید تحقق  اقتصاد مقاومتی

ادامه از صفحه ۱
وی افزود: در آن جلسه دورنمای آب سنگین در 
دنیا را ارائه کردیم که تقاضای رو به افزایش دارد 
و در ایران هم طرح هایی برای داروی » دوتره« 
داریم و تحقیقات در زمینه های مختلف صنعتی 

و پزشکی وجود دارد.
کمالوندی با بیان اینکه افق آب سنگین روشن 
است گفت: هرچقدر هم در زمینه آب سنگین 
بازهم  شود  انجام  تحقیقات  کشور  داخل  در 
به طوری که ساالنه  تولید آب سنگین داریم 
۲۰ تن آب سنگین تولید می کنیم و باید برای 
این مقدار بازاریابی کنیم. خوشبختانه بازار پیدا 
شده و درحال توسعه بازار هستیم. سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی درباره برخی اخبار مبنی بر 
کارشکنی ها برای پیوستن ایران به پروژه ایتر 
گفت: حداقل ما چیزی حس نکرده ایم؛ نه در 

مجموعه ایتر و نه در جایی دیگر.
وی درباره جلسه عصر روز گذشته کمیته هسته 
ای مجلس نیز اظهار داشت: کمیته هسته ای 
اخیراً روند خوبی را آغاز کرده است و قبل از 
اینکه گزارش روند اجرای برجام تقدیم صحن 
علنی مجلس شود سؤاالتی را در این باره مطرح 

می کند.
از  گزارشی  جلسه  این  در  افزود:  کمالوندی 
برجام  اجرای  از  بعد  ای  هسته  های  فعالیت 
در آن کمیته ارائه کردیم و دوستان سؤاالتی 

داشتند که به آن ها جواب دادیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه داد: از طرف 

آنها )۱+۵( در رابطه با کارهای فنی بدعهدی 
نداریم، ممکن است زیاده خواهی وجود داشته 

باشد.
وی افزود:  ممکن است زیاده خواهی هایی در 
گذشته وجود داشته باشد. مثاًل در حوزه نظارت 
بوده و به فرض گفته اند نظارت بیشتر باشد یا 
اطالعات بیشتری را می خواستند و ما اینها را 
به تدریج در ریل خودش انداختیم و مسیری را 
طی می کنیم که آرام و خوب است و مشکل 

خاصی نداریم.
تقریباً  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان   سخنگوی 
فنی  کار  مسائل  انتهای  به  بگوییم  توانیم  می 
رسیده ایم، حاال اگر یکی دو مورد ریز هم باشد 
موارد مشکل زا نیست کما اینکه همیشه خودمان 
را آماده کرده ایم مبنی بر اینکه ممکن است زیاده 
خواهی وجود داشته باشد و در هر حال باید بر 
اساس اصول، حقوق و منافع خودمان اقدام کنیم 

و این کار تا بحال انجام داده ایم.
مجلس  ای  هسته  کمیته  افزود:  کمالوندی 
وزارت  های  گزارش  براساس  را  خود  گزارش 
و  است  داده  اتمی  انرژی  سازمان  و  خارجه 
براساس سؤاالتی که مطرح می شود مشخص 
است که توضیحات بیشتری در برخی حوزه ها 
الزم است و امروز مواردی را روشن کردیم که 
مفید بود. وی در پایان گفت: خبرهای خوب در 
راه است و ان شاءاهلل بتوانیم همه با هم صنعت 
هسته ای را که نتیجه خون شهدای هسته ای و 
مقاومت ملت ایران است بخوبی به پیش ببریم.

کمالوندی: 

خبرهای خوب هسته ای در راه است

ادامه از صفحه ۱
 فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه هر 
روز باید بر توان خود بیفزاییم تصریح کرد: باید 
مومنان گذاشته   بر عهده  تکالیفی که خداوند 
عمل کنیم  که افزایش توان و قدرت روز افزون از  

تکالیف مهم مومنان است.
بر  پاسداران همواره  اینکه سپاه  بیان  با  فدوی 
قدرت خود می افزاید گفت: سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی 37 سال است که فرصتی را برای افزایش 
قدرت خود از دست نداده و  همواره بر قدرت 

خود می افزاید.
عرصه ها  تمامی  در  آمریکا  اینکه  بیان  با  وی 
است،  شده  مواجه  شکست  با  ایران  مقابل  در 
سال ها  از  بعد  آمریکا  وقتی  کرد:  خاطر نشان 
متوجه نشد نمی تواند بر مرکز انقالب اسالمی 
ایران صدمه بزند تصمیم گرفت بر کشورهایی که 
طبق روال انقالب اسالمی ایران حرکت می کنند  

ضربه بزند و در تمام موارد هم با شکست مواجه 
شد.

اینکه  بیان  با  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
کشورهایی که با آمریکا در جنگ علیه مسلمانان 
همسو هستند به نابودی کشانده می شوند افزود: 
کشورهایی که به دستور آمریکا جنگ علیه مردم 
مظلوم در سرزمین های اسالمی آغاز کرده اند فقط 

با نابودی  از این ورطه نجات می یابند.
بر  نمی تواند  قدرتی  هیچ  اینکه  بیان  با  فدوی 
ملت ایران مسلط شود افزود: هیچ قدرت و توانی 
نمی تواند بر ملت ایران که روال و مسیر شهدا 
می افزاید  خود  توان  بر  روز  هر  می کندو  طی 
مسلط شود. در این مراسم از خانواده شهیدان 
بیژن  مهدوی،  نادر  آمریکا،  با  مستقیم  مبارزه 
ُگرد، غالمحسین توسلی، نصراهلل شفیعی، مجید 
محمدی ها  مهدی  و  آبساالن  خداداد  مبارکی، 

تجلیل شد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

هیچ قدرتی نمی تواند بر ملت ایران مسلط شود

ائمه جمعه گفت:  رئیس شورای سیاستگذاری 
الحمدهلل شورای عالی امر به معروف ونهی از منکر 
در کشور شکل گرفته و قانون آن نیز در مجلس 

تصویب شده است.
سخنان  در  تقوی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
پیش از خطبه نماز جمعه این هفته تهران با بیان 
اینکه باید جلوی هنجارشکنان را گرفت و آن ها  را 
نهی از منکر کرد، اظهار کرد: امر به معروف و نهی 
از منکر یعنی احساس مسئولیت به سرنوشت کلی 
جامعه داشتن که هر کس فکر کند من هم در این 

سرنوشت شریک هستم.
وی با تاکید بر اینکه باید قلبا نسبت به بدی ها  
اظهار تنفر کرد، افزود: با بیانتان تذکر دهید چرا 
که فلسفه قیام عاشورا چیزی جز امر به معروف 

ونهی از منکر نیست پس این کار را ترک نکنید.
تقوی با اشاره به وصیت نامه امام حسین )ع( در 
این رابطه تصریح کرد: الحمدهلل شورای عالی امر 
به معروف ونهی از منکر و ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر در کشور شکل گرفته و در حال 
ساماندهی آن هستیم. در عین حال قانون این 
موضوع نیز در مجلس تصویب شده پس باید در 

چارچوب همین قانون به امر به معروف و نهی از 
منکر بها دهیم و آن را دنبال کنیم.

ائمه جمعه خاطر  رئیس شورای سیاستگذاری 
نشان کرد: از دیگر درس های عاشورا عدم سازش 
حق و باطل است و حق هیچ گاه با باطل سازش 

ندارد.
وی روایاتی از این عدم سازش در واقعه عاشورا ارائه 
کرد و گفت: درس دیگر نیز احترام به حق الناس 
است چرا که حق اهلل قابل بخشش است اما حق 
الناس قابل بخشش نیست مگر اینکه صاحبش 
از آن صرف نظر کند و در نهضت حسینی حق 

الناس نقش مهمی دارد.
المال، حقوق های  بیت  اموال  یادآور شد:   تقوی 
نجومی و استفاده های نامطلوب از حق الناس باید 

در جامعه ما مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هم چنین 
تصریح کرد: از دیگر درس های عاشورا حمایت از 
ولی امر نهضت است که جایگاه ویژه ای در قیام 
عاشورا داشت و ملت ما نیز این درس عاشورایی را 
به خوبی در طول انقالب نشان دادند و همچنان 

نیز پشت سر رهبری خود ایستاده اند.

روز  انفجار  عامل  بازداشت  از  ترکیه  در  پلیس  منابع 
که  پلیس  پایگاه  یک  نزدیکی  در  استانبول  پنجشنبه 

منجر به زخمی شدن ۱۰ نفر شد، خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی این فرد در حالی که حامل 
یک کارت شناسایی جعلی بود ، در استان قمصری در 

بخش مرکزی ترکیه دستگیر شده است. 
پنج  شامگاه  عضو پ ک ک  این  گزارش  این  براساس 

شنبه دستگیر شده است. 
به گزارش آناتولی تحقیقات منابع امنیتی نشان داده بود 
که صاحب موتورسیکلتی که دراین انفجار مورد استفاده 
قرار گرفته ، این وسیله نقلیه را به دوستش قرض داده 
است و بررسی های اولیه نشان از عضویت فرد یادشده 

در تشکیالت پ ک ک دارد. 
این منابع گفتند : گروه های پلیس با شناسایی هویت 
عامل این حمله به این نتیجه رسیدند که وی در این 
 ›A4›و ›A3‹ عملیات از مواد منفجره پالستیکی از نوع

استفاده کرده است. 
یک  نزدیکی  در  موتورسیکلت  دستگاه  انفجاریک 
ظهر  از  دربعد  استانبول  بوسنا  ینی  درمنطقه  کالنتری 

پنجشنبه ۱۰ نفر زخمی برجای گذاشت.
واصیب شاهین استاندار استانبول ابتدا شمار زخمی ها 
را ۵ نفر اعالم کرده و گفته بود : انفجار این موتورسیکلت 
پارک شده عالوه براین تلفات خساراتی نیز به ساختمان 

های منطقه و خودروها وارد کرده است.
می  شمار  به  استانبول  شلوغ  ازمراکز  یکی  بوسنا  ینی 

رود.
قدرت انفجار به حدی بوده که در شعاع چند کیلومتری 

و در فرودگاه استانبول نیز شنیده شد.
متروی فرودگاه نیز ازاین منطقه شلوغ عبور می کند.

تشکیل شورای عالی امر به معروف ونهی از منکر در کشور

عامل انفجار استانبول 
دستگیر شد
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خوارج نوین

سعید شفیعیان

شعار اطاعت از رهبري و والیت، تنها گذاشتن 
رهبري و والیت، در موقع ایستادن قهر کردن 

و مسائل تنش زا را به متن جامعه کشیدن از نشانه ها و کدهاي 
ابیطالب همانها  بن  ندارد خوارج دوره علي  خوارج است. فرقي 
و جنگ صفین شعار جنگ جنگ  )ع(  علي  دوره  از  که  بودند 
سر دادند ولي موقع جنگ و درست موقعي که »پسر نابغه« تا 
خیمه معاویه عقب کشیده بود و چند ضربه شمشیر مالک اشتر 
کار را تمام میکرد درب خیمه فرماندهي تجمع کرده و امام را 
اشتر  مالک  نمي خواست.  دلش  که  کردند  به دستوري  مجبور 
در آخرین گامهاي پیروزي برگشت و کار را با فشار و لجاجت 
ابوموسي  و  حکمیت  داستانهاي  و  سپردند  حکمیت  به  خوارج 
اشعري و بقیه! همین خوارج در دوره امام مجتبي نخیله را مرکز 
نفاق کردند و هنگامیکه حسن بن علي در »نخیله« بعد از صلح 
به کوفه برمي گشت ضربت یک خارجي امام را تا مرز شهادت 
برد و توطئه بعد از آن و سم مهلکي که »جعده« دختر »اشعث 
خارجي« در ظرف آب خوردن مجتبي ریخت و جریان کربال و 
نقش »شمربن الجوشن« خارجي در حوادث کربال همه و همه 
نشان مي دهد اهل خارج شده از دین به وقت نیاز شانه خالي 
زمانه  این  دهند.  مي  شعار  فقط  حساب  وقت  به  و  کنند  مي 
بود  و خواهند  اند  بوده  همواره  این جماعت  هم  این  از  قبل  و 
همان جماعتي که موقعي که مبارزان دوران قبل از انقالب پرچم 
بودند خوارج آن دوران  زیر شکنجه ساواک  و  برداشته  مبارزه، 
مبارزه را الزم نمي دانستند همانطور که در جنگ هشت ساله 
هم به سوراخ هاي خود خریدند. ولي هر وقت که جنگ نیست 
شعار هل من مبارزه سر مي دهند. این جماعت هیچگاه از والیت 
اطاعت نمي کنند و اگر دستوري از ولي صادر شود و به نفع آنها 
نباشد طغیان مي کنند و هنگامیکه چاره اي جز اطاعت نداشته 

باشندمظلوم نمائي مي کنند.
 در جریان مناصب هرگاه والیت فقیه با انتصابي موافق نباشد 
و آنرا به صالح مردم و جامعه اسالمي ندادند، اینان روی حرف 
خود پافشاري مي کنند تا موضوع را به ناچار ولي امر علني کند 
و اینطور هزینه هاي نظام را باال مي برند شما تصور مي کنید 
در جریانات اخیر اگر به دستور والیت گوش داده بودند هیچگاه 

موضوع علني مي شد! شما فکر کنید.

واکنش آمریکا به سامانه های ضد هوایی روسیه
 در سوریه

پس از آنکه مسکو تاکید کرد سامانه های دفاعی اس 3۰۰ و اس 
4۰۰ تمامی پهپادها و هواپیماها را در مناطق تحت تصرف دولت 
تمامی  به  کرد  اعالم  واشنگتن  داد،  خواهد  قرار  هدف  دشمق 
اقدامات الزم جهت حفظ امنیت خلبانان خود در سوریه ادامه 
خواهد داد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پیش 
بعید  را  بحران سوریه  برای حل  راه های غیردیپلماتیک  گرفتن 

ندانست.
به گزارش روزنامه رای الیوم، پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع 
آمریکا )پنتاگون( در کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به این سوال 
که آیا آمریکا اظهارات اخیر مسئوالن روسیه مبنی بر مقابله با 
تمامی پهپادها و هواپیماهایی که در مناطق تحت کنترل دولت 
ما  نه، گفت:  یا  برای خود می داند  را تهدید  پرواز کنند  دمشق 
همواره اقدامات پیشگیرانه خود در حوزه امنیت کادر پروازیمان 
ادامه  آن  به  و  ماست  اولویت  مساله  این  و  می دهیم  انجام  را 

خواهیم داد.
کوک در ادامه با اشاره به توافقنامه روسیه و آمریکا درخصوص 
سوریه،  هوایی  حریم  در  کشور  دو  جنگنده های  امنیت  حفظ 
برای کاهش خطراتی است  راهکاری موثر  توافقنامه  این  گفت: 

که جان خلبانان ائتالف و خلبانان روسی را تهدید می کند.
سخنگوی پنتاگون افزود: آمریکا همچنان به استفاده از کانال های 

ارتباطی طبق توافقنامه ادامه خواهد داد.
از سوی دیگر جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این 
رابطه اعالم کرد که واشنگتن راه های مختلف حل بحران سوریه 

از جمله راهکارهای غیردیپلماتیک را بررسی خواهد کرد.
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مطبوعاتی  کنفرانس  در  کربی 
در  نظامی خود  برنامه های  از  روسیه،  اخیر  با هشدار  واشنگتن 
سوریه صرف نظر می کند، گفت: ما راهکارها و گزینه های مختلف 
را بررسی خواهیم کرد و این وظیفه ما به عنوان یک دولت است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت: گزینه های نظامی 
چه در مناطق پرواز ممنوع و چه مناطق امن خطراتی را با خود 

دارد.
هرگونه  به  نسبت  هشدار  با  پنجشنبه  روز  روسیه  دفاع  وزارت 
حمله  هرگونه  که  کرد  تاکید  سوریه  ارتش  علیه  نظامی  اقدام 
تهدید  منزله  به  دمشق  دولت  کنترل  تحت  مناطق  در  هوایی 

نیروهای نظامی روسیه است.
از  ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت: پس 
دیرالزور هدف  در  نیروهای سوریه  تاریخ ۱7 سپتامبر  در  آنکه 
قرار گرفتند ما تدابیر الزم جهت جلوگیری از تکرار این حوادث 

برای نیروهای روسی را در پیش گرفتیم.
کوناشنکوف درباره استقرار سامانه اس 3۰۰ در سوریه نیز گفت: 
دفاع  سامانه های  که  کند  درک  را  موضوع  این  باید  واشنگتن 
هوایی روسیه زمانی برای بررسی و شناسایی و اهداف موشک ها 

و اینکه کدام طرف آنها را شلیک کرده، ندارند.
وی افزود: امروز اکثر افسران مرکز روسیه در راستای ایجاد آشتی 
کمک های  و  می کنند  تالش  سوریه  در  درگیر  طرف های  میان 
رهبران  با  آنها  می رسانند.  نیازمند  مناطق  به  را  دوستانه  بشر 
گروه های مسلح در بیشتر استان های سوریه وارد مذاکره شده اند 
و با تالش های آنان 73۲ منطقه مسکونی و صدها هزار سوری 
باز گشته اند. به همین دلیل نیز هرگونه  به زندگی عادی خود 
دولت  کنترل  تحت  مناطق  علیه  هوایی  یا  و  موشکی  حمالت 
دمشق تهدیدی برای نیروهای نظامی روسیه محسوب می شود.

امیرعبداللهیان:
خطر تجزیه کشورهاي منطقه  جدي است

الملل  بین  امور  در  رییس مجلس  ویژه  دستیار 
نسبت به خطر تجزیه کشورهاي منطقه هشدار 

داد.
کرد:  اظهار  باره  این  در  امیرعبداللهیان  حسین 
تروریست هاي شکست خورده در سوریه با تشدید 
محاصره فوعه و کفریا فاجعه جدید انساني را در 

این کشور رقم زده اند.
وي با بیان اینکه امریکا در این مرحله نتوانست 
بازي در حلب را به نفع تروریست ها اداره کند، 
اظهار کرد: مردم ، ارتش و رهبري سوریه اجازه 
نخواهند داد که تروریست ها حتي در منطقه اي 

کوچک  در سوریه باقي بمانند.
الملل  بین  امور  در  رییس مجلس  ویژه  دستیار 
رژیم  و  امریکا  محور  دست  ابزار  داعش  افزود: 
صهیونیستي است که محور مقاومت را هدف قرار 
داده اما رژیم نامشروع اسراییل را هدف قرار نمي 

دهد.
امیرعبداللهیان در پایان خطر تجزیه کشورهاي 

منطقه را جدي دانست.

احتمال مشارکت آلمانی ها در احیای 
تاالب هامون

رییس سازمان محیط زیست از احتمال مشارکت 
کشور آلمان در احیای تاالب بین المللی هامون به 

عنوان ذخیره زیست کره یونسکو خبر داد.
معصومه ابتکار در جدیدترین پست اینستاگرامی 
خود با اشاره به دیدارش با اشتاین مایر وزیر خارجه 
آلمان، نوشت: در دیدارم با اشتان مایر تاکید کردم 
که باید همکاری ها زمینه ساز بهره مندی ایران از 
فناوری های پاک و سازگار با محیط زیست باشد 
که اکنون با عوارض گرمایش جهانی و پدیده هایی 

مانند ریزگردها روبرو است.
وی با اشاره به جایگاه ایران در منطقه و تجربیات 
موفقی که در جذب همکاری های بین المللی از 
جمله در مورد دریاچه ارومیه با سازمان ملل و 
ژاپن داشته ایم، گفت: از آلمان برای مشارکت در 
این زمینه ها دعوت کردم و اشتاین مایر نیز در 
این دیدار بر ضرورت همکاری بین دو کشور تاکید 
احیای  در  مشارکت  احتمال  بررسی  از  و  کرده 
ذخیره گاه  عنوان  به  هامون  بین المللی  تاالب 
زیست کره یونسکو و تاالب بین مرزی با افغانستان 
ابالغ سالم و درود ویژه خود  با  او  سخن گفت. 
به رییس جمور روحانی و دکتر جواد ظریف، بر 
که  مالی  و  بانکی  موانع  کردن  برطرف  ضرورت 
بعضا در بانک های بزرگ اروپایی مشاهده می شود 
تاکید کرد و قول مساعد برای حل آن بخصوص 
برای حضور شرکت های محیط زیستی آلمان در 

ایران داد.
طول  به  ساعت  یک  حدود  که  جلسه  این  در 
جمهوری  سفیر  ماجدی  علی  دکتر  انجامید 
اسالمی ایران و تنی چندن از معاونین وزیر خارجه 

آلمان حضور داشتند.

اجرای برجام شکننده است  
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد 
که اجرای توافق اتمی میان ایران و شش کشور 
قدرتمند جهان هنوز در مراحل اولیه و حساسی 

قرار دارد.
انرژی  بین المللی  آژانس  آمانو« مدیرکل  »یوکیا 
اعالم کرد  آلمان  به  اتمی، در آستانه سفر خود 
که اجرای توافق اتمی میان ایران و شش کشور 
قدرتمند جهانی هنوز در مراحل اولیه و حساسی 

قرار دارد.
آمانو در مصاحبه ای با خبرگزاری آلمان  گفت: 

اجرایی شدن توافق اتمی هنوز شکننده است.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: هر 
اشتباه کوچک فنی یا ناکامی کوچک در راستای 
سیاسی  مسائل  می تواند  برجام  کردن  اجرایی 
بزرگی را در پی داشته باشد و تاثیراتی منفی بر 

توافق اتمی بگذارد.
اجرای مفاد توافق اتمی میان ایران و گروه ۵+۱ از 

اواسط ژانویه ۲۰۱۶ آغاز شد.

 آخرین تحوالت شاخص های  کالن اقتصاد
تا پایان پنج ماه ابتدایی امسال این برگشت های 
سفته و برات است که در صدر تغییرات تورمی 

قرار دارد.
از  مرکزی  بانک  که  گزارشی  آخرین  اساس  بر 
پایان  تا  اقتصادی  ماهانه  شاخص های  تغییر 
شاخص  حاضر  حال  در  کرده  منتشر  مردادماه 
به  را  مقدار  بیشترین  وبرات  در سفته  تغییرات 
در  درصد   3۱3 حدود  و  داده  اختصاص  خود 

مقایسه با مردادماه سال گذشته رشد دارد.
این در حالی است که در پایان پنج ماه اول سال 
جاری 3۸۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی حدود 
۸۰ میلیارد تومان در تهران برگشت خورده که 
در این دوره شاخص مبلغ آن حدود 4۶ درصد 
اول  ماه  به ۵  نسبت  درصد  تا 4۸  آن  تعداد  و 
شاخص  دیگر  اما  است.  کرده  تغییر  قبل  سال 
کالن اقتصادی که با نوسان قابل توجهی همراه 
است شاخص ارزش سهام معامله شده در بورس 
اوراق بهادار تهران بوده که 77.3 درصد نسبت به 

مردادماه سال گذشته رشد دارد.
 بنا بر این گزارش  تا آخر مرداد سال  جاری بالغ 
بر ۱۰۶ میلیارد سهم به ارزش بیش از ۲4 هزار 
میلیارد تومان در بورس معامله شد که متوسط 
شاخص  و  درصد   3۶.7 حدود  تعداد  شاخص 
آمارها  این  دارد.  رشد  درصد  مرز ۶۰  تا  ارزش 
نشان می دهد تورم در بخش تولید به حدود ۲.۶ 
درصد رسیده و برای مرداد ۰.7 درصد ثبت شده 
است. از سوی دیگر در بخش کاالهای صادراتی 
نیز تورم نقطه به نقطه 7 درصد و ماهانه تا ۲ 
این  ارز  و  بازار سکه  اما در  درصد گزارش شد. 
شاخص قیمت سکه است که بیشترین رشد را 
داشته و تا ۲۵.۶ درصد نسبت به مرداد سال قبل 
رشد دارد. هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
به طور  تومان  میلیون و ۱۱۰ هزار  حدود یک 

متوسط فروش رفته است.

ایستگاه آخرخبر

اگر  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
مقام معظم رهبری به صورت مستمر حمایت 
هسته ای  فناوری  دارای  امروز  ما  نمی کردند، 
که  بود  زیاد  آنقدر  فشارها  زیرا  نبودیم 

سیاستمداران نمی ایستادند.
شهید   ۱۸۸۰ ملی  کنگره  در  الریجانی  علی 
کهگیلویه و بویراحمد افزود: در برنامه ششم به 
دنبال این هستیم که زمینه های توسعه مناطق 
محروم و از جمله استان کهگیلویه و بویراحمد 

که ظرفیت های زیادی دارد، فراهم شود.
حمایت  دنبال  به  مجلس  در  کرد:  بیان  وی 
بیشتر از توسعه مناطق محروم کشور هستیم.

دو  سهم  راستا  این  در  کرد:  اظهار  الریجانی 
تا  یافت  افزایش  درصد  سه  به  نفت  درصدی 

کمک بیشتری به مناطق محروم شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین امنیت 
کشور را یکی از دستاوردهای مهم دفاع مقدس 
دانست و گفت: اصل تأثیر دفاع مقدس این بود 
که دنیا متوجه شدند اگر با ملت ایران بزرگ 
درگیر شوند، سرانجام خوبی برای آنها نخواهد 

داشت.
وی تصریح کرد: شهدا، ایران را بیمه کرده اند 
آن  خاطر  به  است  امن  ایران  امروز  اگر  و 

سرمایه گذاری بوده است.
داشتن  با  کشور  این  کرد:  تأکید  الریجانی 
والیت فقیه از یک ثبات بی نظیر برخوردار بوده 

مشکالت  حالل  و  مردم  تکیه گاه  ولی فقیه  و 
بوده است.

رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: والیت فقیه 
همین  به  و  است  کشور  برای  استوار  ستونی 
دلیل در طول انقالب اسالمی همیشه حمالت 

دشمن به سمت این ستون مهم بوده است.
را  حساس  مسائل  در  کشور  پیشرفت  وی 
گفت:  و  دانست  رهبری  حمایت های  مرهون 
مستمر  صورت  به  رهبری  معظم  مقام  اگر 
فناوری  دارای  امروز  ما  نمی کردند،  حمایت 
هسته ای نبودیم زیرا فشارها آنقدر زیاد بود که 

بود  این رهبری  و  نمی ایستادند  سیاستمداران 
که ایستاد تا کشور از دانش هسته ای برخوردار 

شود.
کشور  می خواهیم  امروز  اگر  گفت:  الریجانی 
بیشترین استفاده را از امنیت کنونی ببرد باید 
به  خدمتگذاری  روحیه  با  کشور  در  مسئوالن 

دنبال حل مشکالت اقتصادی باشند.
مهمترین  از  را  بیکاری  مقننه،  قوه  رئیس 
این  مشکالت کشور عنوان کرد و گفت: علت 
ظرفیت های  از  درست  استفاده  عدم  معضل، 

کشور و سوء مدیریت بوده است.

مشکالت  رفع  برای  تولید  از  حمایت  بر  وی 
بیکاری تأکید کرد و گفت: اگر امکانات کشور 
صادرات  برای  زمینه  رفت،  تولید  سمت  به 
به نفس  اتکا  به  نیاز  فراهم می شد و آن وقت 

نبود.
الریجانی با تأکید بر اینکه جهت کشور باید به 
سمت تولید برود، افزود: تسهیل سرمایه گذاری 
در کشور یکی از وظایف مهم دولت است که 

مجلس نیز از این مهم حمایت خواهد کرد.
در  همچنین  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
آینده  گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش 
این  و  است  روشن  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
و  ایران  عمیق  فرهنگی  ریشه های  از  ناشی 

همبستگی و اعتقاد به اهل بیت )ع( است.
وی همچنین اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد 
تاریخ  در  و  است  ایستاده  ایران  پای  همیشه 
و  استان  این  مردم  شجاعت  و  ایستادگی  این 
دلبستگی آنها به اهل بیت )ع( ثبت شده است.

بویراحمد  و  کهگیلویه  مردم  افزود:  الریجانی 
برخی  در  بی بدیل  نقشی  نیز  مقدس  دفاع   در 

خط شکنی ها داشته اند.
رئیس قوه مقننه همچنین یاد و خاطره مرحوم 
آیت اهلل ملک حسینی را گرامی داشت و گفت: 
راه و فکر آن فقیِه مجاهد، تأثیر بسیار زیادی 
بویراحمد  و  کهگیلویه  و  فارس  استان  دو  بر 

گذاشت.

الریجانی عنوان کرد:

اگر ایستادگی رهبری در موضوع هسته ای نبود سیاستمداران نمی ایستادند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فرهنگ 
عاشورایی را عامل شکست ناپذیری نظام دانست 
انقالب  این فرهنگ،  به پشتوانه  تاکید کرد:  و 
اسالمی از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر رفته 

و عامل ثبات و اقتدار منطقه است.
 ۶3۲ یادواره  در  دهقان  حسین  سردار 
شهرستان  گمنام  شهید   ۶ و  شهیدواالمقام 
لنگرود که در مسجدجامع لنگرود برگزار شد، 
با بیان اینکه انقالب اسالمی بر مبنای کرامت 
انسان ها شکل گرفته است، اظهار کرد: انقالب 
اسالمی برآمده از فطرت است و لذا نظام سلطه 
از همان ابتدای پیروزی انقالب به دنبال نابودی 

آن است.
نظام  مقابل  انقالب  ایستادگی  به  اشاره  با  وی 
سلطه و استکبار جهانی، افزود: انقالب اسالمی 
در استمرار مکتب اسالم و پیوند خورده با غدیر 
و  امامت  از  را  خویش  هویت  و  عاشوراست  و 
والیت که جوهره اصلی اسالم است، می گیرد لذا 

زمینه ساز ظهور امام زمان)عج( است.
سردار دهقان با بیان اینکه در انقالب اسالمی 
شهدا جایگاه ویژه ای دارند، تصریح کرد: انقالب 
از قیام امام حسین)ع( الگوگیری کرد و لذا شهدا 
و  ایستادند. عزت  زمان  یزید  مقابل  حسین وار 
نشات  جهانی  صحنه  در  انقالب  امروز  اقتدار 
گرفته از عزت و اقتدار حسینی است. خانواده 

شهدا نیز حامی مسیر انقالب هستند.
ایام  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
عزاداری محرم را فرصت مناسبی برای تبیین 
اهداف قیام امام حسین)ع( و ارزش های انقالب 
می خواستند  امویان  گفت:  و  دانست  اسالمی 
جاهلیت را با لباس اسالم معرفی و دین را تهی 
کنند، اما امام حسین)ع( برای احیای دین جدش 
وارد میدان شد و در این راه همه دارایی اش را 

فدا کرد.
سردار دهقان بزرگترین بدعت در تاریخ اسالم 
رحلت  از  بعد  خالفت  و  امامت  جایگزینی  را 
پیامبر)ص( دانست و عنوان کرد: امام علی)ع( 
با فرمان الهی جانشین بعد از رسو اهلل)ص( بود، 
اما مسلمانان والیتمداری را کنار گذاشتند. این 
انحراف تا زمان خالفت امام علی)ع( ادامه داشت.
امام علی)ع( را شهید عدالت معرفی کرد  وی 
و یادآور شد: در دوران امام حسین)ع(، جامعه 
امام  اما در همراهی  بود،  امام  پذیرای  اسالمی 
دچار تردید شد. در آن دوران امر به معروف و 
نهی از منکر تعطیل و سنت  رسول اهلل)ص( محو 
شده بود لذا امام حسین)ع( باید اقدام می کرد و 
این خطری برای حکومت یزید محسوب می شد. 
امام حسین تالش کرد تا مردم متوجه شوند که 

راهی جز مقابله با یزید ندارد.
اینکه عاشورای حسینی  با بیان  سردار دهقان 
تقابل تمام حق و تمام باطل است، ادامه داد: 
امام حسین)ع( مظهر خدا و یزید مظهر شیطان 
است. نهضت امام حسین)ع( برای از بین بردن 
لذا  و  بود  اسالمی  جامعه  از  بدعت  و  انحراف 
انقالب اسالمی از این نهضت تاسی گرفت. دفاع 
مقدس نیز جلوه ای از عاشورای حسینی بود و 

صدام سرنوشت یزید را پیدا کرد.
وزیر دفاع نظام استکباری و صهیونیسم بین المللی 
را معاویه زمان دانست که در صدد منحرف کردن 
جامعه است، گفت: جامعه اسالمی زمانی از عزت 
و اقتدار برخوردار است که حول محور امامت 
و والیت باشد لذا دشمن به دنبال جدا کردن 
جوانان از محور اصلی انقالب اسالمی است. امام 
حسین)ع( ظلم و سلطه ظالم را نفی می کرد. 
امروز مقام معظم رهبری فرمودند »جهاد کبیر 

به معنای تبعیت نکردن از نظام سلطه است«.

وزیر دفاع:

فرهنگ عاشورایی عامل شکست ناپذیری نظام است

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
شش  گزارش  ارائه  از  مجلس،  خارجی 
دستگاه کالن مرتبط با اجرای برجام به این 

کمیسیون خبر داد.
عالءالدین بروجردی، با اشاره به مکاتبه چند 
ماه قبل خود با دستگاه های مرتبط با اجرای 
برجام برای دریافت گزارش نحوه اجرا و آثار 
داشت:  اظهار  مختلف،  بخش های  در  برجام 
یا شش دستگاه کالن  پنج  با  برنامه  این  در 
که درگیر اجرای برجام هستند، مکاتبه شده 
پاسخ  مکتوب  صورت  به  آنها  اکثر  که  است 

داده اند.
وی افزود: اخیراً نیز مسئوالن این دستگاه ها 
خوانده  فرا  کمیسیون  هسته ای  کمیته  به 
جهت  را  خود  گزارش  آخرین  تا  شده اند 
استفاده در گزارش شش ماهه اجرای برجام 

به کمیسیون امنیت ملی ارائه دهند.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  مجلس  خارجی 
نکاتی  چه  به  خود  پاسخ  در  دستگاهها  این 
نمی توانم  فعال  کرد:  تاکید  کرده اند،  اشاره 
بگویم؛ این مسائل در گزارش کمیسیون درج 

می شود.
کار  کندی  علت  درباره  همچنین  بروجردی 
کمیسیون امنیت ملی در تهیه گزارش شش 
ما  گفت:  آن،  قرائت  و  برجام  اجرای  ماهه 
می خواهیم این گزارش، یک گزارش دقیق و 
کارشناسی باشد و به طور مستمر نیز تحوالت 

مسیر اجرای برجام رصد می شود.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 

خارجی مجلس تأکید کرد: وقتی می خواهیم 
باید آخرین  به صحن مجلس گزارش دهیم، 
برجام  اجرای  روند  درباره  را  آمار  و  وضعیت 

داشته باشیم.
با وجود  این سؤال که چرا  به  پاسخ  در  وی 
ارائه دو گزارش از سوی وزارت خارجه و قرار 
داشتن در آستانه دریافت سومین گزارش این 
ماهه  شش  گزارش  مجلس  هنوز  وزارتخانه، 
خود را نداده است، گفت: از ابتدا قرار شد که 
پایان شهریور ماه سقف زمانی ما برای تهیه 
و ارائه گزارش شش ماهه اجرای برجام باشد 
تعطیلی  اینکه حدود ۲۰ روز  به  توجه  با  اما 

داشتیم، این مسئله به مهرماه کشیده شد.
قانون  اساس  بر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در  ایران  دولت  متناسب  و  متقابل  »اقدام 
اجرای برجام«، کمیسیون امنیت ملی مجلس 
از دریافت دو گزارش  موظف بوده است بعد 
سه ماهه اجرای برجام از سوی وزارت خارجه، 
گزارشی از روند شش ماهه اجرای برجام به 
صحن مجلس ارائه دهد. دو گزارش سه ماهه 
و  فروردین   ۲۶ تاریخ های  در  خارجه  وزارت 
۲۶ تیرماه امسال به این کمیسیون ارائه شده 

است.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
با  روز پیش در گفتگو  خارجی مجلس چند 
کمیسیون  این  گزارش  شدن  نهایی  از  مهر، 
درباره اجرای برجام تا روز یکشنبه ۱۸ مهرماه 
خبر داد؛ این در حالی است که گزارش سوم 
به  باید  مهرماه   ۲۶ تا  خارجه  امور  وزارت 

مجلس ارائه شود.

بروجردی خبر داد؛

گزارش برجامی ۶ دستگاه به مجلس

روز  متحد  ملل  سازمان  بشری  حقوق  نهاد 
به تبعیض شدید  از ریاض خواست که  جمعه 
قوانینی  لغو  به  و  داده  پایان  دختران  علیه 
بپردازد که اجازه سنگسار ، قطع اعضای بدن ، 

شالق زدن و اعدام کودکان را می دهد.
کمیته  ژنو،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
همچنین  متحد،  ملل  سازمان  کودکان  حقوق 
به سرکردگی عربستان  ائتالف  حمالت هوایی 
به یمن را که منجر به کشته و یا معلول شدن 
محکوم  است؛  شده  کشور  این  کودک  صدها 

کرد. 
همچنین این نهاد بین المللی استفاده نیروهای 
علیه  قحطی  و  گرسنگی  سالح  از  سعودی 
نیز  را  یمن  مردمی  مقاومت  جنبش  نیروهای 

محکوم کرده است.
بشر  حقوق  کمیته  مستقل  کارشناس  هیجده 
سازمان ملل متحد، پیشینه ریاض را در رعایت 
و اجرای پیمان حفاظت از حقوق افراد زیر ۱۸ 

ساله، بررسی کرده اند. 
کمیسیون  رئیس  العیبان‹  محمد  ›بندربن  اما 
هیات  رئیس  و  سعودی  عربستان  بشر  حقوق 
این کشور در این کمیته، مدعی شد: با اینکه 
قوانین اسالم و شریعت از همه قوانین و پیمان 
باالتر  کودکان  حقوق  کنوانسیون  شامل  ها 
از  حفاظت  بر  ریاض  سیاسی  اراده  اما  است، 

حقوق کودکان قرار دارد. 

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به 
شدت از این موضوع ابراز نگرانی کرده اند که 
های  انسان  عنوان  به  را  دختران  هنوز  ریاض 
نمی  رسمیت  به  کامل  حقوق  از  برخوردار 
شناسد، به اعمال تبعیض شدید علیه آنان در 
قوانین و عمل ادامه می دهد و نظام قیمومیت 
و سرپرستی مردان را برای آنان، اجرا می کند.
آنان گفتند که از نگرش های سنتی، مذهبی و 
فرهنگی نباید برای توجیه موارد نقض حقوق 
دختران درباره برخورداری از مساوات استفاده 

شود.

های  خانواده  کودکان  گفتند:  کارشناسان  این 
کشور  این  مذهبی  های  اقلیت  دیگر  و  شیعه 
و  مدرسه  به  دسترسی  مورد  در  همیشه 

برخورداری از عدالت دچار تبعیض هستند. 
بشری  حقوق  کارشناسان  گزارش  براساس 
سازمان ملل متحد، کودکان با سن باالی ۱۵ 
و  بزرگسال محاکمه می شوند  به عنوان  سال 
احتمال اعدام شدن آنها به علت نبود تضمین 
محاکمه  و  دادرسی  آئین  و  روندها  اجرای 

عادالنه، وجود دارد.
این گزارش می افزاید: از 47 نفری که در دوم 

ژانویه ۲۰۱۶ اعدام شدند که بزرگ ترین اعدام 
گروهی به اتهامات امنیتی در چند ده گذشته 
در عربستان بود و شامل یک روحانی برجسته 
شیعه نیز شد، دستکم سن چهار تن در هنگام 

محکوم شدن به اعدام زیر ۱۸ سال بود.
این کارشناسان از مقام های سعودی خواستند 
در  گنجانده شده  بندهای  و  ها  ماده  که همه 
سنگسار،  که  را  کشور  این  مقررات  و  قوانین 
قطع اعضای بدن و شالق زدن کودکان را مجاز 

می شمارد، لغو کنند.
بدون  که  خواستند  ریاض  از  کارشناسان  این 
انفرادی،  زندان  از مجازات های  استفاده  ابهام 
اعدام کودکان و حضور آنان در مراسم اجرای 

علنی حکم اعدام را ممنوع اعالن کند.
همچنین  متحد  ملل  سازمان  کارشناساس 
تمامی  باید  سعودی  عربستان  که  گفتند 
جنسی  استفاده  سوء  و  بدرفتاری  های  شکل 
از کودکان را جرم تلقی کرده و مرتکبان به این 

اعمال را تحت پیگیرد قانونی قرار دهد.
این کمیته حقوق بشری سازمان  کارشناسان 
›فیحان  پرونده  به  نمونه  برای  متحد  ملل 
که  کردند  اشاره  مسلمان  روحانی  القادمی‹ 
از  پس   ۲۰۱۲ سال  در  وی  اتهامات  برخی 
پنج  دختر  که  شد  رها  زندان  از  و  رفع  آن 
گرفت  قرار  شکنجه  و  تعرض  مورد  اش  ساله 

و کشته شد.

از سوی نهاد حقوق بشری سازمان ملل؛

دولت سعودی به نقض حقوق کودکان و دختران محکوم شد
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دادنامه

حقوقی(   ( عمومی  دادگاه  اول  شعبه   94۰99۸۰۲۰7۱۰۰744 کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان ورامین تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۰۲۰7۱۰۰47۰ 

خواهان : بانک مهر اقتصاد با نمایندگی خانم زهرا فالح محمدی فرزند احمد به 
نشانی کرج – میدان توحید – ابتدای بلوار بالل – سرپرستی شعب استان البرز
اقای سید فرید  : ۱-اقای عباس کاظم درشتی فرزند علی اصغر ۲-  خواندگان 

صولت یگانی فرزند بهمن همگی به نشانی مجهول المکان 
3- اقای احمد محبوبی بروجردی فرزند محمدرضا به نشانی شهرستان ورامین 
انتهای مهدیه ۸- ساختمان احسان – پالک ۲۰- طبقه  – خیابان حامدی – 

سوم –واحد ۶    
 – باقراباد   – ورامین  نشانی شهرستان  به  فرزند حسن  بیگی  عباس  اقای   -4 

روبروی بانک تجارت – ابزار فروشی بیگی 
خواسته ها : ۱- مطالبه وجه چک ۲- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 

خسارات دادرسی
گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه : در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با نمایندگی حقوقی خانم زهرا 
فالح محمدی به طرفیت ۱- عباس کاظم درشتی فرزند علی اصغر ۲- عباس 
بیگی فرزند حسن 3- احمد محبوبی بروجردی فرزند محمد رضا 4- سید فرید 
ریال   ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه   -۱ خواسته  به  بهمن  فرزند  یگانی  صولت 
کلیه  و  دارسی  هزینه  مطالبه   -۲،   94/۱/۱۸-4۱۶۱93 شماره  چک  وجه  از 
خسارات اعم از تاخیر تادیه و غیره از زمان دادخواست تا اجرای حکم به استناد 
کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت ، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، 
نظر به اینکه متن و ظهر چک حکایت از اشتغال ذمه خواندگان در حق خواهان 
دارد و نظر به اینکه با این وصف خواندگان دلیلی در جهت برائت ذمه خود ارائه 
ننموده اند و نظر به اینکه اصالت امضای انتسابی خواندگان و مفاد مندرجات ان 
مصون از تعرض باقی مانده است دادگاه با عنایت به مراتب فوق و استصحاب اصل 
بقای دین ، دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم بر محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبالغ زیر در حق خواهان مستندا به مواد )۲49(و )3۱4( 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده )۲( قانون صدور چک و مواد )۲()۱9۸(

)۵۰۲()۵۱۵(و)۵۱9( قانون ایین دادرسی مدنی صادر و اعالم می نماید : الف 
– مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ، ب- مبلغ ۲3/۸7۵/۰۰۰ ریال 
تاریخ  از  خواسته  اصل  بابت  تادیه  در  تاخیر  دادرسی ج- خسارت  هزینه  بابت 
از  اعالمی  تورم  نرخ  وصول حسب  تاریخ  لغایت   )94/۵/۲۸( دادخواست  تقدیم 
سوی بانک مرکزی که حین اجرا از سوی اجرای احکام محاسبه خواهد شد . رای 
صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
سپس ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های محترم تجدید 

نظر استان تهران است./کخ/م الف 74۱                                
 اصغر شمس – دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین

دادنامه هیات حل اختالف  

دادنامه شماره :۱/۶۶ مورخ :9۵/۶/۲۸ کالسه پرونده : 94/۱/۸۰تاریخ اعتراض 
9۵/4/۲۰مرجع رسیدگی :هیات حل اختالف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
خرم آباد  تجدید نظر خواه : حسن فروغی آرا تجدید نظر خوانده :کارخانه 
نوشابه سازی دریا کوالک – تجدید نظر خواسته رای شماره 4/۱۵4مورخ 

9۵/4/۱۰هیات تشخیص  شعبه4
خالصه گردشکار :پس از ثبت دادخواست تجدید نظرخواهی کارگر به شماره 
ثبت ۲37۱۵ مورخه ۱39۵/4/۲۰ پرونده به هیئت حل اختالف ارجاع و این 
هیئت در تاریخ فوق الذکر با حضور امضاء کنندگان ذیل و خواهان دعوی  
تشکیل و پس از مطالعه اوراق پرونده با اعالم ختم و رسیدگی بشرح آتی 

مبادرت بصدور رای می نماید. 
رای

به  نظر  و  تشکیل  هئیت  کار جلسه  دادرسی  نامه  آیین  ماده ۵۶  -باستناد 
دادخواست تجدید نظر خواهی کارگر هیات با اتفاق اراء اعتراض مشارالیه به 
لحاظ فقد ادله کافی وارد ندانسته و رای هیات تشخیص مورخ ۱39۵/4/۱۰را 

بشرح آتی تایید می نماید. 
۱-بابت حق بیمه باستناد ماده ۱4۸ قانون کار خوانده مکلف است نسبت به 
واریز آن از تاریخ 94/۶/۱ تا تاریخ ۱39۵/۱/۱۶ طبق ضوابط و مقررات قانون 

تامین اجتماعی به حساب سازمان مذکور اقدام نماید. 
۲-بابت عیدی و پاداش سال 94 به مدت ۱۲ ماه باستناد مصوبه 7۰/۱۲/۶ 

مجلس شورای اسالمی مبلغ ۱4/۲4۸/۵۰۰ ریال 
3-بابت بن کارگری سال 94 به مدت ۸ ماه و سال ۱39۵ به مدت ۱۶ روز 

به استناد بخشنامه ش .ع. به مبلغ 9/3۸۶/۶۶7 ریال 
و مبلغ هر  ماه ۱۲۰ ساعت  به مدت هر  اضافه کاری سال ۱394  4-بابت 
ساعت اضافه کاری 4۵/3۵۶ ریال جمعا 43/۵۱4/7۶۰ ریال و اضافه کاری 

سال ۱39۵ به مبلغ 3/3۰9/۱۸4 ریال جمعا به مبلغ 4۶/۸۵۰/944 ریال 
۵-بابت حقوق معوقه سال 94 به مدت ۸ ماه و حقوق معوقه سال 9۵ به 

مدت ۱۶ روز باستناد ماده 37 ق . ک مبلغ ۶۱/3۲۵/۵۵۲ ریال 
 بموجب این رای کارفرمای نوشابه سازی دریا کوالک  مکلف است عالوه 
و  بیمه مبلغ ۱3۱/۸۱۱/۶۶3ریال )یکصدوسی و یک میلیون  واریز حق  بر 
هشتصدو یازده هزار و ششصدو شصت و سه ریال (را در وجه کارگر )حسن 

فروغی آرا( پرداخت نماید 
رای صادره حسب ماده ۱۵9 قانون کار قطعی و الزم االجرا است و مطابق 
تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای 
افراد مقیم کشور ظرف سه ماه و برای افراد خارج از کشور ظرف ۶ ماه از 
الف  بود. م  اداری خواهد  قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت  ابالغ  تاریخ 

4۱34۶
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد .

دادنامه 

شعبه   94۰99۸۶۶۱۰4۰۰79۰ کالسه  پرونده 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم 
شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان 
9۵۰997۶۶۱۰4۰۰۵34 – خواهان : آقای عظیم 
استان  نشانی  به  محمد  فرزند  ورمزیار  اکبری 
لرستان – شهرستان خرم آباد  شهرک آذربایجان 
کوچه 4 آذربایجان ۰9۱۶3۶3۱۲۱۰ – خواندگان 
: ۱-خانم سارا موسوی مطلق فرزند سید محمود به 
المکان  آباد  مجهول  –خرم  لرستان  استان  نشانی 
موسوی  مهران  3-آقای  جهانیان  خدیجه  ۲-خانم 
مطلق فرزند سید محمود 4-صفورا موسوی مطلق 
فرزند سید محمود همگی به نشانی استان لرستان 
–خرم آباد میدان ۲۲ بهمن خ صبا –خ خرداد یک 
ولیپور  میرعباس  ۵-آقای  دوم  راه   4 به  نرسیده 
آباد  لرستان-خرم  استان  نشانی  به  سبزعلی  فرزند 
بانک  بیمارستان شهدای عشایر  روبروی  انقالب  خ 
مسکن ۶-آقای علیرضا حسنوند فرزند کرم علی به 
نشانی الشتر خیابان آیت اله کاشانی غربی روبروی 
اداره پست الشتر کوچه جنب بانک صادرات منزل 
7-بانک   ) حسنوند  )علیرضا  حسنوند  کرم  علی 
زینب  خانم  نمایندگی  به  لرستان  استان  صادرات 
کوشکی به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم 
آباد بانک صادرات استان لرستان –خواسته :الزام به 

تنظیم رسمی ملک 
عظیم  آقای  دعوی  خصوص  :در  دادگاه  رای 
خواندگان  به طرفیت  محمد  فرزند  ورمزیار  اکبری 
۱-مهران ۲-صفورا 3-سارا شهرت همگی موسوی 
جهانیان  4-خدیجه  محمود  سید  فرزندان  مطلق 
۶-علیرضا  علی  سبز  فرزند  ولیپور  ۵-میرعباس 
استان  فرزند علی کرم  7-بانک صادرات  حسنوند 
 4 ۱الی  ردیف  خواندگان  الزام  خواسته  به  لرستان 
عمارت  باب  یک  ششدانگ  رسمی  سند  انتقال  به 
متر   ۱99 عرصه  مساحت   به  طبقه  دو  مسکونی 

از  فرعی   ۱ از  فرعی   9۰۶ ثبتی  پالک  تحت  مربع 
)  ۱۱3 شماره  )قطعه  آباد  خرم   4 بخش  اصلی   ۵
مرتهن  حقوق  حفظ  با  تفکیکی  صورتجلسه  در 
۱الی  خواندگان  الزام  تقاضای  و   7 ردیف  )خوانده 
و کارشناسی و حق  پرداخت هزینه دادرسی  به   7
  ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ای  منطقه  ارزش  به  وکیل  الوکاله 
ریال خواهان مدعی است برابر قرارداد عادی مورخ 
۱3۸۶/۲/۱4 که تصویر پیوست پرونده است ملک 
موصوف را از خوانده ردیف ۶ به عقد بیع خریداری 
از  آنرا  نیز  مشارالیه  و  نموده  پرداخت  آنرا  ثمن  و 
مورخ  عادی  قرارداد  طبق  پنجم  ردیف  خوانده 
۸۶/۱/۲۶ خریداری نموده که وی نیز این ملک را 
یک  خواندگان  مورث  از  دیگری  واحدهای  بهمراه 
مطلق  موسوی  محمد  سید  آقای  مرحوم   4 الی 
دریافت  را  آنان حق خود  و  است  نموده  خریداری 
اصالحی  و  اصلی  های  دادنامه  برابر  و  اند  نموده 
شماره 7۲3/۸7 و 74۵/۸7 صادره از شعبه چهارم 
دادگاه  دوم  در شعبه  که  آباد  عمومی خرم  دادگاه 
 ۱۵7/۸۸ شماره  دادنامه  موجب  به  نظر  تجدید 
شده  تایید  معامالت  صحت  قرارگرفته  تایید  مورد 
دادگاه  علیهذا  گردیده  خواسته  خواستارتحقق  لذا 
من  پرونده  محتویات  و  اوراق  جامع  به  عنایت  با 
جمله مفاد قرارداد عادی مستند دعوی خواهان که 
از هرگونه تعرض مصون باقی مانده و مفاد دادنامه 
ادعای  صحت  بر  جملگی  که  وی  استنادی  های 
خواهان در خرید پالک مورد ترافیع به ترتیب ایادی 
به  برابر استعالم  اینکه  به  از خواندگان دارد و نظر 
آباد  خرم  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  ار  آمده  عمل 
مورخ   ۱39۵۰۶۰۲۵۰۱۶۰۰33۵۸ شماره  به 
ششدانگ  رسمی  مالکیت  کماکان   ۱394/۱۲/۲4
پالک مرقوم بنام آقای سید محمود موسوی مطلق 
مورث خواندگان یک الی چهار می باشد و با عنایت 
به اینکه خوانده ردیف هفتم بانک صادرات نیز طی 
نامه شماره ۱9/9۶۱۲/۲۶۶۲ مورخ 9۵/۵/۲۶ که به 
شماره الیحه ۸۰3 مورخ 9۵/۵/۱۶ ثبت لوایح دفتر 
دادگاه گردیده انتقال پالک را با حفظ حقوق مرتهن 

بالمانع اعالم نموده و نظر به اینکه از جمله آثار 
قرارداد که بایع ملزم به آن می باشند انتقال سند 
رسمی مالکیت مال غیر منقول به مشتری است و با 
عنایت به اینکه خواندگان ردیف های یک الی چهار 
ایراد یا دلیلی در رد دعوی خواهان  با وصف ابالغ 
ابراز و اقامه ننموده اند لهذا دادگاه دعوی خواهان 
)مورث  الی چهار  به طرفیت خواندگان ردیف یک 
قهرا  مال  که  مطلق  موسوی  محمود  سید  مرحوم 
به  دانسته  ثابت  و  وارد  (را  منتقل گردیده  آنان  به 
استناد مواد ۱۰ و ۲۱9 و ۲۲۰ قانون مدنی حکم 
به الزام خواندگان به حضور در احد از دفاتر اسناد 
مالکیت  سند  ششدانگ  انتقال  و  تنظیم  و  رسمی 
عظیم  آقای  خواهان  بنام  را  ترافع  مورد  پالک 
در  دادگاه  دارد  می  اعالم  و  صادر  ورمزیار  اکبری 
خصوص دعوی خواهان به طرفیت دیگر خواندگان 
و همچنین الزام آنان به پرداخت خسارات دادرسی 
نظر به اینکه برابر آنچه مذکور افتاد من جمله پاسخ 
استعالم به عمل آمده از ثبت آنان مالکیتی رسمی 
برملک مذبور نداشته اند تا آنرا را به خواهان منتقل 
نمایند لذا دعوی را متوجه دیگر خواندگان ندانسته 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۸9 ماده  استناد  به  و 
ناظر به بند 4 ماده ۸4 قانون مرقوم قرار رد دعوی 
دادگاه  النهایه  دارد  می  اعالم  و  صادر  را  خواهان 
خواندگان ردیف ۱ الی 4 را از باب تسبیب در طرح 
های  تعرفه  برابر  دادرسی  پرداختهزینه  به  دعوی 
دادرسی  آیین  قانون  ماده ۵۱9  به  مستندا  قانونی 
در حق خواهان نیز محکوم می نماید حکم صادره 
قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  غیابی 
مهلت  ظرف  انقضاء  در  و  مرجع  این  در  واخواهی 
بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
تجدید نظر استان لرستان می باشد و قرار صادره 
قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  تنها 
استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  خواهی  نظر  تجدید 

لرستان می باشد. 
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم 
آباد – مریم میران پور.    

رای هیئت /نوبت اول 

آگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی 

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره  ۱39۵۶۰3۰۱۰۶۰۰۰4۰۶۱  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید علی 
کائی فرزند یداله بشماره شناسنامه ۵۰۰9 صادره از در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲۱9 مترمربع پالک ۸۸فرعی از ۱۰۰ اصلی واقع در ورامین خریداری از 
مالک رسمی آقای /لطفعلی شیرکوند محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . ث / م الف ۵4۰                           

تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/۰7/۱7 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/۰۸/۰۲

   محمد رحیم راینی رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

محکوم علیه مکلف است از تاریخ
 ابالغ اجرائیه:

 ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد) ماده 34 قانون اجرای احکان 
که  کند  معرفی  مالی  بدهد3-  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی   -۲ مدنی( 
به  قادر  را  خود  باشد.چنانچه  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفا  و  حکم  اجرا 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طورمشروح مشتمل بر 
اعتباری  و  مالی  موسسات  و  بانکها  نزد  عنوان  هر  به  که  نقدی  وجوه  میزان 
کلیه  و  مذکور  حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
به  اعسار  دادخواست  ضمیمه  به  اعسار  دعوای  طرح  از  قبل  سال  یک  زمان 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد  مقام قضائی 
۸ و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394 (4- خودداری محکوم علیه 
تعزیری  حبس  حکم،  اجرای  از  فرار  منظور  به  اموال  صورت  کامل  اعالم  از 
درجه هفت را در پی دارد.) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ 
انتقال مال  ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( ۵- 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
نقدی  جزای  یا   ، تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای 
نحوه  قانون   ۲۱ )ماده  شود.  می  مجازات  دو  هر  یا  به  محکوم  نصف  معادل 
ارائه  روز  پس سی  اموال  چنانچه صورت   -۶)۱394 مالی  محکومیت  اجرای 
شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 

یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود
)تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( .

متن آگهی 

خواهان / شاکی ماه دولت درویشی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علی 
اکبر رحمتیان به خواسته مطالبه مهریه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱7 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی 
9۵۰99۸۶۶۵۶7۰۰۰۲۰ثبت  کالسه  به  و  (ارجاع  یخ  کارخانه  جنب  )خیابان 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱39۵/۰۸/۱9 و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است 
مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد خواهان تقاضای مطالبه مهریه به مبلغ 
۱/۵۰۰ تومان مورخه ۵۸/3/۱ به نرخ یوم االداء فعال مقوم به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ 
تومان به انضمام هزینه دادرسی نموده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.و در صورت عدم حضور 

خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد –هنگامه صادقی. 

رونوشت آگهی حصروراثت
 

به شرح دادخواست  دارای ش ش 34۱4   قربانعلی   فرزند  البنین مجیدی  ام 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  ۱/3۸۱/9۵از   کالسه  به 
جان        محمد  فرزند  سراجی  مجیدی  قربانعلی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
بشناسنامه  ۱۱۵صادره از جویبار در تاریخ ۸۶/۲/۲۰اقامتگاه دائمی خود جویبار  

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-ماهتابه یعقوبی جویباری همسر متوفی به شماره ملی ۵۸۲9۱۰۱343

۲-اکبر مجیدی سراجی به ش ملی ۵۸۲9۰47۶4۰
3-علی اصغر مجیدی سراجی به ش ملی ۵۸۲9۱۵۱3۶7

4-سهراب مجیدی سراجی به ش ملی۵۸۲99۲۱۱۲3
۵-مهدی مجیدی سراجی به ش ملی۵۸۲999۱43۱۱

۶-ام البنین مجیدی سراجی به ش ملی۵۸۲9۲۵3۰7۰
7-فاطمه زهرا مجیدی سراجی به ش ملی۵۸۲9۱۲۱۱3۱

۸-صدیقه مجیدی سراجی به ش ملی ۵۸۲9۰47۶۵9
9-حوریه مجیدی سراجی به ش ملی۵۸۲9۱۵۱37۵
۱۰-زهرا مجیدی سراجی به ش ملی۵۸۲9۰۵973۸

۱۱-سمیه مجیدی سراجی به ش ملی ۵۸۲9۸۰۲۵۶۲
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد م. الف 9۸۱

قاضی شعبه اول  شورای حل اختالف جویبار  

متن آگهی

خواهان بانک رفاه کارگران به مدیریت محمدرضا نظری دادخواستی به طرفیت 
خواندگان مجهول المکان خانم مریم رحیمی فرزند مالک و آقای باقر عسگری به 
خواسته مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان ارومیه نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه عمومی 
دستغیب-  شهید  خیابان  ارومیه-  شهرستان  در  واقع  ارومیه  شهرستان  حقوقی 
ابتدای خیابان پیروزی ارجاع و به کالسه ۱۰/9۵۰۱9۱ح ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۱39۵/۰۸/۲۶ و ساعت ۱۱ تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

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

آگهی مفقودی

برگ کمپانی و برگ سبز )شناسنامه مالکیت(خودرو پیکان وانت ۱۶۰۰OHVدو 
گانه سوز مدل ۱3۸7به رنگ سفید روغنی و به شماره انتظامی ۲4-4۶7د7۱به 
شماره موتور ۱۱4۸۶۰۸۶۱۲۸و شماره شاسی 3۱۶۸۲۵۱۶به نام اشرف مهربان زاده 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است و پرونده ای به کالسه 9۲۲3۵۶/9۲در 

دادگستری شهرستان دزفول صادر گردیده است.
شهرستان دزفول

متن آگهی

خواهان بانک رفاه کارگران به مدیریت محمدرضا نظری دادخواستی به طرفیت 
داود محمدی  و  الدین جاللی گالنیکی  و کشف  مرحاج چراغدار  متهم  خوانده/ 
قراگوز به خواسته مطالبه وجه بابت... تقدیم دادگاه عمومی شهرستان ارومیه نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه واقع در 
شهرستان ارومیه- خیابان شهید دستغیب – ابتدای خیابان پیروزی ارجاع و به 
کالسه 9۵۰99۸44۱۱۸۰۰۱۶7 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱39۵/۰9/۱۵ 
و ساعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
حسین جعفری- منشی دادگاه حقوقی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه 

متن آگهی

آقای  مدیریت  به  مرکزی  شعبه  غربی  آ.  استان  کارگران  رفاه  بانک  خواهان: 
محمدرضا نظری

بگلو فرزند حسین ۲- رحمان مصطفی پور  خواندگان: ۱- حسن اصغرپور علی 
جارچلو فرزند بایرامعلی- هر دو بنشانی فعال مجهول المکان

خواسته : مطالبه وجه به انضمام پرداخت کلیه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه

خواندگان(  )سایر  و  مذکور  خواندگان  بطرفیت  دادخواستی  موصوف  خواهان 
بخواسته مطالبه وجه به انضمام پرداخت کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به 
دادگاه های عمومی ارومیه تقدیم که به شعبه بیستم دادگاه حقوقی ارومیه ارجاع 
و به کالسه 94۱۰۵۲ /۲۰ ح ثبت گردیده و از سوی دادگاه به روز دوشنبه مورخ 
۱39۵/۰9/۰۱ ساعت ۸:3۰ صبح ، وقت رسیدگی تعیین شده است. لذا مراتب به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یکنوبت چاپ و آگهی می شود خواندگان 
محترم می توانند قبل از حلول موعد دادرسی در دفتر دادگاه حاضر و از محتویات 
پرونده مطلع و ضمائم آن را دریافت و در جلسه دادرسی شرکت نمایند و یا وکیل 
و  نموده  رسیدگی  غیابی  بصورت  دادگاه  واال  کنند  انتخاب  برای خویش  قانونی 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود)ضمناً یکبرگ اخطاریه وقت رسیدگی خوانده 

مجهول المکان نیز به پیوست می باشد.(
مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه حقوقی ارومیه – زمانی

متن آگهی

حسب محتویات پرونده کالسه 9۲۰9۶9 د / ۸  در اجرای ماده ۱74 قانون آئین 
دادرسی عمومی و انقالب در امورکیفری به آقای افشین باقری  به اتهام جعل سند 
موضوع شکایت آقای محمود قربانی آبگرمکی ابالغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ 
ابالغ نشر آگهی در شعبه هشتم دادیاری دادسرای شهرکرد جهت رسیدگی حاضر 

شوید ضمنا شما میتوانید یک نفر وکیل نیز همراه داشته باشید.
دادیار شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرکرد – شایان فاضلی فارسانی

آگهی ابالغ دادنامه

به موجب دادنامه شماره 9۵۰997۰4934۰۰737 مورخه 9۵/۶/۱۶ پرونده کالسه 
9۵۰37۶ مطروحه در شعبه 4 خوانده دعوی آقای علی فتحی پور بپرداخت مبلغ 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  و سی  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۲/۵۰۰/۰۰۰
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 9۵/3/۲9 بصورت غیابی در حق 
خواهان آقای مجید سلطانی دولت آباد محکوم شده است. نظر به اینکه آدرس 
دقیق مشارالیه مشخص نبوده و مجهول المکان اعالم شده، لذا مفاد دادنامه بطریق 
درج در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ میگردد تا چنانچه نسبت به رای 
صادره تقاضای واخواهی داشته باشد ظرف بیست روز پس از انتشار آگهی و پس از 
انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز اعتراض خود را به این شعبه تقدیم نماید.

مدیر دفتر شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی احضار
بدین وسیله به اطالع آقای اصالن ملکی پور فرزند ناصر فعال مجهول المکان که 
انقالب  و  دادیاری دادسرای عمومی  اول  پرونده کالسه 94۰9۲7 د/۱ شعبه  در 
اردل به اتهام ترک انفاق همسرش کبری کیانی وفرزند مشترک دختر سه ساله 
بنام معصومه ملکی پور تحت تعقیب میباشد نظر به اینکه هیچ گونه آدرسی از 
ائین دادرسی کیفری مصوب  با تجویز ماده ۱74 قانون  نامبرده در دست نبوده 
۱39۲ مراتب نشر میگردد تا متهم جهت دفاع از خود ظرف یکماه در شعبه اول 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اردل حاضر گردد در غیر این صورت رای غیابی 

صادر خواهد شد. 
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردل – جواد کمالی

متن آگهی

حسب محتویات پرونده کالسه 9۵۰۲۵3 د / ۸  در اجرای ماده ۱74 قانون آئین 
دادرسی عمومی و انقالب در امورکیفری به آقای متهم پیمان کوهی حبیبی فرزند 
جمشید به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت علی عسکر حیدری ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ ابالغ نشر آگهی در شعبه هشتم دادیاری دادسرای شهرکرد جهت 

رسیدگی حاضر شوید ضمنا شما میتوانید یک نفر وکیل نیز همراه داشته باشید.
دادیار شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرکرد – شایان فاضلی فارسانی

متن آگهی 

و   9۵۱۰۰9۶۶۱۰۱۰۰7۸4 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه 9۵۰997۶۶۱۰۱۰۰۵۵۲  دادنامه  شماره 
پرداخت مبلغ 379/۸۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۱۱/۵۵4/۰۰۰ 
الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی و خسارت  ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت یوم صدور حکم و اجرای کامل ان بر 
اساس تغییرات شاخص قیمت ها از سوی بانک مرکزی ایران تعیین و در زمان 
وصول محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر 

دولتی بر عهده محکوم علیه است .
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – کرم رضا 
هاشمی. 

آگهی 

خواهان محمد علی مکرمی دادخواستی به طرفیت خوانده قربان آخ موجود فرزند 
حسین به خواسته الزام به تحویل خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بابل 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در 
بابل ارجاع و به کالسه 94۰7۶۰ ثبت گردیده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده فوق الذکر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خواندگان یک هفته پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و نظریه مارشناسی را دریافت نمایند 

مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – حسن گلچوب فیروزجائی 

متن آگهی
حسب محتویات پرونده کالسه 94۰9۸۵ در اجرای ماده ۱74 قانون آئین دادرسی 
عمومی و انقالب در امورکیفری متهم فردین مطلبی به اتهام توهین ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم دادیاری دادسرای شهرکرد جهت دفاع 

حاضر شوید ضمنا شما میتوانید یک نفر وکیل نیز همراه داشته باشید.
دادیار شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرکرد – شایان فاضلی فارسانی

متن آگهی

حسب محتویات پرونده کالسه 94۱۲۰4 در اجرای ماده ۱74 قانون آئین دادرسی 
عمومی و انقالب در امورکیفری مجتبی ظفریان به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی 
با سالح )قمه (ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم دادیاری 
دادسرای شهرکرد جهت دفاع حاضر شوید ضمنا شما میتوانید یک نفر وکیل نیز 

همراه داشته باشید.نتیجه عدم حضور جلب است.
دادیار شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرکرد – شایان فاضلی فارسانی

مفقودی

سند ماشین پراید مدل ۱374 به رنگ سفید- روغنی به شماره موتور ۰۰۸۲۸۰77  
و شماره شاسی S۱44۲۲74۱۰9۶۸4 متعلق به مهدی نوری جوشقانی مفقود 

گردیده و بدین وسیله از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
سند ماشین پراید مدل ۱3۸۸ به رنگ نقرآبی متالیک به شماره موتور ۲۸۸3۸۱۵ 
و شماره شاسی S۱4۱۲۲۸۸۲399۲۲ متعلق به مهرانگیز مرادی مفقود گردیده و 

بدین وسیله از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو ۲۰۶ مدل ۱3۸۸ به شماره انتظامی ایران 
 ۰3ED۲9J۵9۲۰۸ ۸۲-33۵ل۱9 به شماره موتور ۲47۰۱۱7 و به شماره شاسی

به نام دانیال صالحی بابلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی

انتظامی  به شماره  SX مدل ۱3۸4  زانتیا  برگ سبز سیتروئن  و  سند کمپانی 
شاسی  شماره  به  و   ۰۰433۱79 موتور  شماره  به  ۸۲-۲4۱د۲9  ایران 
S۱۵۱۲۲۸4۱۲۸9۰۰ به نام نبی اهلل ابراهیمی اسپاهی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی 
کارت هوشمند راننده به شماره 3۰۵۵493 به نام قسمت اله راجی تنها بادی فرزند 
عزیز اله به شماره ملی ۲۰9۲77۵۰۵7 دارنده شماره گواهینامه 9۲۱۰۰۰393۰ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری سایپا ۱3۱EX مدل ۱39۱ به شماره شهربانی 77-۲۶۲ن۲۶ و 
شماره موتور 4۸۱۱449 و شماره شاسی NAS4۱۱۱۰۰C۱۱۸9۵۰۱ به نام رضا 

محمدپور مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل
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»نذر خون« از عاشورا تا اربعین  
تشریح  ضمن  خون  انتقال  سازمان  فنی  معاون 
جزییات طرح »نذر اهدای خون« گفت: به دلیل 
اهداکننده  آنجایی که  از  و  بودن عمر خون  کم 
خون بعد از سه ماه مجددا می تواند خون اهدا کند، 
مردم در روزهای تاسوعا و عاشورا نوبت بگیرند و تا 

اربعین خون اهدا کنند.
خون«  »نذر  طرح  درباره    ، شمس  کریم  دکتر 
اجرا  انتقال خون که در روزهای محرم  سازمان 
بر مبنای سه واقعیت  این طرح  می شود، گفت: 
چیده شده است؛ اوال از آنجایی که عمر خون 3۵ 
روز است، زمانی که مراجعه و جمع آوری خون به 
صورت یکباره اتفاق افتد، ممکن است خون اهدا 

شده، اتالف شود یا تاریخ انقضای آن بگذرد.
وی همچنین افزود: دوم اینکه باید توجه کرد که 
عادی  شرایط  برای  خون  انتقال  زیرساخت های 
تعریف شده و در ایامی چون محرم، با وجود اینکه 
تمهیدات الزم برای پاسخگویی مراجعه کنندگان، 
اندیشیده می شود، اما باز هم شرایط با روزهای 
عادی متفاوت است و شاید تکریم اهداکننده به 
آن شکلی که باید، انجام نشود و شاهد تشکیل 
مسائل  این  بنابراین  باشیم.  طوالنی  صف های 

می تواند روی کیفیت کار تاثیرگذار باشد.
که  است  این  سوم  بحث  داد:  ادامه  شمس 
بعد  ماه  سه  تا  اهدا  روز  از  خون،  اهداکنندگان 
زمانی  حال  کنند.  اهدا  نمی توانند خون  اهدا  از 
در  خون  اهدای  برای  مردم  تجمع  شاهد  که 
محرم هستیم، برای روزهای آینده ممکن است 
اهداکننده ای در دسترس نباشد که در این صورت 

ممکن است، دچار کمبود خون شویم.
بر  کرد:  اظهار  انتقال خون  سازمان  فنی  معاون 
اساس استفتایی که از دفتر مقام معظم رهبری 
شد و پرسیدیم که آیا کسانی که می خواهند در 
اهدای  می توانند  بدهند،  عاشورا خون  و  تاسوعا 
ایشان  کنند؟.  دیگر موکول  روزهای  به  را  خون 
فرمودند که با توجه به شرایط انتقال خون این 
موضوع می تواند امکان پذیر باشد. حال انتقال خون 
طرح »نذر خون« را برای عاشورا تا اربعین با شعار 
»تصمیم آگاهانه، اهدای خون مسووالنه«  طراحی 

کرده است.

خطر شیوع هپاتیت باقمه زنی
به  توجه  با  گفت:  ایران  هپاتیت  شبکه  رئیس 
فرارسیدن ایام سوگواری محرم، باید تاکید کرد 
که قمه زنی یکی از عوامل اصلی ابتال به بیماری 

هپاتیت محسوب می شود.
علمی  کنفرانس  در  علویان  موید  سید  دکتر   
عفونت مخفی هپاتیت B که در مجتمع شریعتی 
جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: با 
توجه به فرارسیدن ایام سوگواری محرم ممکن 
است افرادی به قمه زنی برای عزاداری در کشور 
بپردازند که از نظر بهداشتی به هیچ عنوان درست 
نیست. فارغ از انگیزه های دلی افرادی که اقدام به 
قمه زنی می کنند، باید گفت که قمه زنی یکی از 
عوامل اصلی ابتال به هپاتیت B و  C محسوب 
و  عراق  کشورهای  در  موضوع  این  که  می شود 

لبنان نیز گزارش شده است.
وی ادامه داد: افرادی که اقدام به قمه زنی می کنند، 
حتما باید در پرونده بهداشت آنان ثبت شود و این 
افراد از اهدای خون منع گردند و من تقاضا دارم 
که به خاطر حفظ سالمت شخصی و جامعه از قمه 

زنی خودداری شود.
یک  اینکه  اعالم  با  ایران  هپاتیت  شبکه  رئیس 
در   B هپاتیت  به  نفر  هزار   4۰۰ و  میلیلون 
کشور مبتال هستند، عنوان کرد: شیوع هپاتیت 
B در کشور به کم تر از دو درصد می رسد، زیرا 
در  پرخطر  افراد  و  نوزادان  تمامی   73 سال  از 
کشور واکسینه شدند ولی این آمار در استان های 
سیستان و بلوچستان و گلستان بیش از دو درصد 

است.  
به  نسبت  ایرانی  میلیون  کرد: 3۰  بیان  علویان 
هپاتیت B واکسینه شدند که این امر موجب شده 
اکثر  ایران نسبت به  این نوع هپاتیت در  شیوع 

کشورهای خاورمیانه کم باشد.  

سن اعتیاد به مواد مخدر 20 سال کاهش 
یافت 

سردار زاهدیان؛ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
عملکرد پلیس در امنیت اجتماعی و مبارزه با مواد 
مخدر در خصوص قیمت مواد مخدر افزود :قیمت 
مواد مخدر متفاوت است، به طوری که از شرق 

به غرب کشورشاهد روند افزایش قیمت هستیم.
وی با اشاره به تغییر قیمت هروئین در ایران و 
خارج از مرزها افزود:قیمت یک گرم هروئین در 
افغانستان به عنوان مرکز تولیدش ۲ دالر، در ایران 

۲۲ دالر و در اروپا ۶۵۰ دالر است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد:مواد 
مخدر را نمی توان براساس گرانی یا ارزانی طبقه 

بندی کرد.
سودجویان  اقدام  این  افزود:با  زاهدیان  سردار   
ایجاد  کنندگان  مصرف  برای  زیادی  مخاطرات 

می کنند.
 وی با اشاره به افغانستان به عنوان منشاء تولید 
مواد مخدر تاکید کرد: امسال حدود 4۵۰۰ تن 

تریاک در افغانستان تولید شده است.
 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در خصوص 
قیمت مواد مخدر صنعتی خاطرنشان کرد: قیمت 

شیشه بین ۲۸ تا 4۰ میلیون تومان است.
 سردار زاهدیان گفت: قیمت شیشه در مقطعی 
انفعاالت  و  فعل  انجام  و  قانون  ضعف  علت  به 

آشپزخانه ای در کشور ارزان شد.
 وی تصریح کرد: با تصویب قانون و تشدید مجازات 
و هجمه نیروی انتظامی سطح تولید کاهش یافت.
تعدا  افزود:  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس   
آشپزخانه هایی که طی سال های 94 تا 9۵ با 
آنها برخورد شده است باعث کاهش تولید داخلی 

شده است.
سردار زاهدیان در پاسخ به سوالی مبنی بر کاهش 
سن مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران خاطر 
نشان کرد: در سال های گذشته سن اعتیاد به 
مواد مخدر به ۲۰ سال کاهش یافته که این نگران 

کننده است.

سن یک میلیون و300 هزار مجرد در کشور از حد 
متعارف ازدواج گذشت 

مدیرکل پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت 
از  که سن یک میلیون و 3۰۰ هزار دختر و پسر مجرد در کشور 

محدوده متعارف ازدواج گذر کرده است.
ند و دیگر در سن ازدواج قرارندارند.

شیرین احمدنیا  افزود: که این افراد اگر چه هیچگاه ازدواج نکردند 
، ولی دیگر در سن ازدواج هم قرار ندارند.

وی سن متعارف ازدواج در مردان را ۲۰ تا 34 سالگی اعالم کرد و 
گفت که برای زنان هم سن ازدواج ۱۵ تا ۲9 سال است. 

مدیرکل پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
گفت که همچنین ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور هم اکنون در 

سن متعارف ازدواج قرار دارند . 
آمار جمعیت ایران بر اساس آخرین برآورد سازمان ثبت احوال از 

مرز ۸۰ میلیون نفر گذشته است .
احمدنیا از ایجاد فاصله زیاد قابل توجه در سن بلوغ تا سن ازدواج به 
عنوان یک آسیب جدی اجتماعی نام برد و گفت : این فاصله ها و 
همچنین مجرد ماندن افراد باعث شده رفتارهای پرخطر و در نهایت 

بیماری های مقاربتی افزایش یابد . 
وی با اظهار این که اکنون نگرانی هایی به خاطر شیوع بیماری های 
مقاربتی در جامعه وجود دارد ، افزود : یکی از برنامه های سازمان 
بهزیستی ، بسیج عمومی و مردمی برای کنترل و مقابله با آسیب 

های اجتماعی است .
او ادامه داد : برای تحقق این هدف تعداد پایگاههای همیار سالمت 

روان از 7۰۰ به ۸۵۰ پایگاه تا پایان امسال افزایش خواهد یافت . 
کشور  بهزیستی  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  مدیرکل 
همچنین از مستندسازی فعالیت همیاران موفق سالمت روان کشور 
خبرداد و گفت که از ۲۰ سال پیش که فعالیت همیاران سالمت 

آغاز شد تاکنون این اقدام صورت نگرفته است . 
اجتماعی  معضالت  از  یکی  عنوان  به  نشینی  حاشیه  از  احمدنیا 
جوامع نام برد و گفت : در برنامه امسال ، اولویت بندی برنامه ریزی 
حاشیه  مشکل  حل   ، کشور  مرتبط  های  سازمان  و  ها  وزارتخانه 

نشینی در ۱۰ استان کشور است . 
وی افزود : در خصوص مسائل حاشیه نشینی هم سعی بر این است 

تا از امکانات و ظرفیت های محلی استفاده شود . 

مرخصی زایمان امنیت شغلی زنان 
را به خطر می اندازد

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده آخرین وضعیت مصوبه 
افزایش سه ماهه مرخصی زایمان را تشریح کرد.

خصوص  در  خود  اینستاگرامی  پست  در  موالوردی  شهیندخت 
سوال  به  پاسخ  »در  نوشت:  زایمان  مرخصی  ماهه  سه  افزایش 
زایمان عنوان کردم: ما همه  افزایش مرخصی  خبرنگاری در مورد 
انجام  را  مربوطه  مکاتبات  و  پیگیری ها  تمام  و  رفته ایم  را  راه ها 
داده ایم. حتی گفتیم که از محل اعتبارات وزارت بهداشت که مربوط 
به افزایش جمعیت است این مابه التفاوت پرداخت شود اما متاسفانه 
به نتیجه ای نرسیدیم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم در پاسخ 
به مکاتبه ما از دستگاه ها خواست در اعتبارات خود این موضوع را 

پیگیری کنند.
پیدا  راهی  بتوانیم  که  هستیم  اجتماهی  تامین  با  رایزنی  حال  در 
کنیم تا قانون در این باره اصالح کرده و جایگزینی برای آن پیدا 
این  یا  داده که  نظر  اداری هم  از سوی دیگر دیوان عدالت  کنیم، 
قانون به طور کامل اجرایی شود یا لغو و یا اصالح شود و در حال 
حاضر هم در خصوص مابه التفاوت مالی بین شش تا 9 ماه مرخصی 

را خیلی از دستگاه ها قبول نمی کنند.
به دلیل اینکه امنیت شغلی زنان با رفتن به این مرخصی به خطر 
استفاده  این مرخصی  از  ترجیح می دهند  زنان  از  بسیاری  می افتد 
نکرده و آنهایی هم که به مرخصی رفته اند ممکن است نتوانند به 
سر کار خود باز گردند به همین دلیل می گوییم قانون باید طوری 
تدوین شود که ضمانت اجرایی داشته باشد و امنیت شغلی زنان هم 

به خطر نیفتد.«

فروش و مصرف سیگار در اطراف اماکن متبرکه
 ممنوع شود

ممنوع  درخواست  با  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
در  گفت:  کشور  متبرکه  اماکن  اطراف  در  سیگار  مصرف  و  فروش 
عربستان اجازه نمی دهند تا چندین کیلومتر اطراف مسجدالحرام و 
مسجدالنبی کسی سیگار بفروشد و یا سیگار بکشد که این موضوع 
را ما نیز می توانیم در کشور خود در اطراف اماکن متبرکه انجام 

دهیم.
دکتر مسجدی در جلسه هیئت امنای جمعیت مبارزه با استعمال 
کشور  در  فرهنگی  تهاجم  متاسفانه  گفت:   ، قم  استان  دخانیات 

گسترده شده و در زمینه های مختلف بروز و ظهور می کند.
وی عنوان داشت: قلیان و سیگار که جزو مواد دخانی هستند امروزه 
کننده  نگران  امر  این  و  یافته  دختران گسترش  و  جوانان  بین  در 

ایست که باید جلوی این روند رو به رشد گرفته شود.
افرادی  هنوز  گفت:  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
متاسفانه  اما  نمی کشند  از خود سیگار  بزرگتر  که جلوی  هستند 
قبح قلیان شکسته شده و همه اعضای خانواده در کنار هم این ماده 

دخانی سمی را استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه در کشور ما روزی ۱۰ میلیارد تومان خرج سیگار 
می شود که این رقم به جز مصرف قلیان است، در خصوص مصرف 
سیگار در کشور گفت: ساالنه ۶۵ میلیون نخ سیگار در ایران مصرف 
می شود و 3۰۰۰ میلیارد تومان نیز ساالنه هزینه مصرف سیگار می 
شود و این درحالیست که دولت سالی 7۰۰۰ میلیارد تومان برای 

بیماری های ناشی از سیگار هزینه می کند.
تولید  افزود: 9۰ درصد  استعمال دخانیات  با  دبیرکل ستاد مبارزه 
سیگار دست پنج شرکت آمریکایی است ولی این در حالی است که 

در آمریکا مصرف سیگار رو به کاهش است.
دکتر مسجدی گفت: در برخی قلیان سراها، توتون را در مواد مخدر 
طریق  این  از  که  کنند  می  نگهداری  هفته  یک  مدت  به  الکل  و 

جوانان را معتاد کنند.
وی بیان داشت: کل افرادی که در کشور سیگار مصرف می کنند 
اما مصرف قلیان در کشور 3۰ درصد است که  ۱۵ درصد هستند 
3۵ درصد از این میزان را دختران تشکیل می دهند که آمار نگران 

کننده ای است.

خبرخبر

بهداشت،  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
درمان و آموزش پزشکی گفت: سن سکته های 
از  ایرانی ها ۱۰ سال کمتر  و مغزی در  قلبی 
 9۵ ساالنه  که  بطوری  است  جهانی  میانگین 
هزار نفر بر اثر سکته های قلبی و مغزی فوت 

می کنند.
مجموع  از  کرد:  اظهار  زاده  ملک  رضا  دکتر 
کسانی که براثر سکته های قلبی و مغزی در 
کشورمی می میرند، 3۵ هزار نفر زیر ۵۵ سال 

سن دارند.
،در  به  پاسخ  در  خبرنگاران  با  نشست  در  وی 
به  واگیر  غیر  های  بیماری  وضعیت  با  ارتباط 
کشور  در  سرطان  و  قلبی  های  سکته  ویژه 
افزود: علت بیش از ۸۲ درصد از مرگ و میر، 
بیماری های  ناتوانی ها در کشور،  و  معلولیت 

غیر واگیر است. 
درصد   ۵۰ تقریبی  طور  به  کرد:  اظهار  وی 
بیماری های غیرواگیر در کشور ناشی از سکته 
های قلبی و مغزی)بیماری های عروقی( است 
قابل پیشگیری  بیماری ها  این  که ۸۰ درصد 

هستند. 
کشور  کنونی  شرایط  در  افزود:  زاده  ملک 
ها  این سکته  وقوع  از  درصد  تا ۵۰  توان  می 
مهم  از  یکی  موضوع  این  که  کرد  پیشگیری 
برای  بهداشت  وزارت  کارهای  دستور  ترین 
انجام کارهای پژوهشی ابتدا در مقیاس کوچک 
قرار دارد که هم اکنون در چند استان در دست 

انجام است. 
با  نزدیک  آینده  در  کرد،  امیدواری  ابراز  وی 

های  سکته  از  پیشگیری  ملی  برنامه  اجرای 
به  امید  بتوان  کشور  سطح  در  مغزی  و  قلبی 
و  مردان  در  و هم  تولد  بدو  در  را هم  زندگی 

زنان به باالی ۸۰ سال افزایش داد. 
این مسئول، علت های اصلی وقوع سکته های 
ایران را چاقی، دیابت و بی  قلبی و مغزی در 
از شاخص  یکی  که  و گفت  تحرکی ذکر کرد 
این است که  تعریف شده  تازگی  به  هایی که 
ایرانی ها کمترین تحرک فیزیکی را نسبت به 

اغلب کشورهای دنیا دارند. 
وی بیان کرد: وضعیت بیماری های سکته های 
کشور  های  استان  تمامی  در  مغزی  و  قلبی 
مشابه است و در این میان می توان گفت در 
از جنوب  برخی استان ها مانند قسمت هایی 

از  بیشتر  مقداری  خوزستان  و  فارس  استان 
مناطق دیگر است. 

ملک زاده، افزود: علت اصلی بروز سکته های 
قلبی و مغزی در این استان ها چاقی، پرخوری 
و بی تحرکی و درصد کمی نیز جنبه ژنتیک 

اعالم شد است. 
بهداشت،  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: مهم ترین 
آنها  راس  در  که  مزمن  های  بیماری  علت 
سکته های قلبی و مغزی هستند، رژیم غذایی 
به شمار  عامل خطر  اولین  که  است  نامناسب 

می رود. 
ملک زاده افزود: تحرک، ورزش و فعالیت بدنی 
به دلیل گسترش زندگی ماشینی در مردم کم 

شده که این ۲ عامل به چاقی افراد منجر شده 
است و در نتیجه هم اکنون ۶7 درصد ایرانی ها 

چاق هستند و یا اضافه وزن دارند. 
وضعیتی  دیابت  بیماری  شیوع  کرد:  ابراز  وی 
شتابان در کشور دارد به طوری که حدود ۱۰ 
درصد مردم ایران دیابت دارند که باید نسبت 
به مصرف دارو اقدام کنند و عالوه بر آن حدود 
۲۵ درصد مردم ایران شرایطی دارند که امکان 
برای  آینده  بیماری در سال های  این  به  ابتال 

آنها وجود دارد. 
جمعیت  به  نگاهی  با  داد:  ادامه  مسئول  این 
گفت،  توان  می  نیز  سال   ۵۵ باالی  ایرانیان 

نزدیک به ۵۰ درصد آنان فشار خون دارند. 
ملک زاده افزود: چربی خون باال در 4۰ درصد 
این عوامل ریشه در  باالست و مجموعه  ایران 
تغذیه به ویژه مصرف نمک دارد، مصرف مجاز 
نمک ۲.۵ گرم در روز است و این درحالی است 
که ایرانیان حداقل 9 گرم نمک در روز مصرف 
می کنند و علت اینکه افراد در سن باالی ۵۵ 
مصرف  شوند  می  مبتال  خون  فشار  به  سال 

نمک زیاد است. 
که  است  اصلی  عوامل  این  کرد:  یادآوری  وی 
افراد را مستعد به مرگ های زودرس قلبی می 

کند. 
به گفته این مسئول،3۵ درصد سرطان ها نیز 
رفع  برای  که  است  پرخوری  و  علت چاقی  به 
طریق  از  سالم  زندگی  ،شیوه  معضالت  این 
مردم  به  گذشته  از  بیش  گروهی  های  رسانه 

باید اطالع رسانی شود. 

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

 سن سکته در کشور 10 سال کمتر از میانگین جهانی

تعویق LEZ با هماهنگی وزارت کشور بود
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه تعویق اجرای طرح 
بوده  کشور  وزارت  هماهنگی  با  ماه  آبان  ابتدای  تا  کاهش 
فنی  هماهنگی های  ایجاد  برای  تصمیم  این  گفت:  است، 

بیشتر، اتخاذ شده است.
سردار مهری ، گفت: طرح کاهش یک طرح بزرگ است که 
می شود.  ایجاد  کوچکی  فنی  نواقص  آن  اجرای  جریان  در 
و  نشود  اجحاف  مردم  به  اینکه  خاطر  به  و  اساس  همین  بر 
برگه  نداشتن  یا  و  داشتن  موضوع  در  مردم  برای  مشکالتی 
معاینه فنی از نظر سیستمی به وجود نیاید این تصمیم اتخاذ 

شده است.
وی تصریح کرد: مسئولین دولت با نیروی انتظامی هماهنگ 
کرده اند که اعمال قانون برای این طرح از اول آبان ماه صورت 

گیرد.
هماهنگی های  طرح  این  اجرای  برای  افزود:  مهری  سردار 
دست  سایر  و  انتظامی  نیروی  کشور،  وزارت  میان  زیادی 
اندرکاران اجرای آن ایجاد شد اما این طرح به لحاظ فنی کار 
بسیار بزرگی است و پلیس برای اینکه از کامل بودن اطالعات 
اطمینان حاصل  قانون  اعمال  در  مناسب  ارتباط  و همینطور 

کند اجرای طرح را به تعویق انداخت.

درمان زوج های نابارور ایتالیایی در ایران
دکترحمید چوبینه مدیرعامل مجتمع دارویی - درمانی هالل 
ایران گفت: از هر پنج زوج ایرانی یک زوج یعنی ۲۰ درصد 

جمعیت متاهل کشور نابارور هستند.
دکتر چوبینه که  درنخستین سمینارمشترک ایران وایتالیا در 
زمینه درمان پیشرفته ناباروری درتهران سخن می گفت، افزود: 
از کشورهای جهان  بسیاری  و  ایران  ناباروری در  ازعلل  یکی 
افزایش سن ازدواج است که این عامل موجب کاهش شانس 

باروری در زوج ها به شمار می رود. 
وی دربخشی دیگری ازسخنان خود با اشاره به پیشرفت های 
دانش پزشکی ایران پس از انقالب در این زمینه، خاطرنشان 
کرد : هم اکنون امکانات الزم در زمینه درمان ناباروری در ایران 
فراهم شده و متخصصان پزشکی کشورما توانمندی کافی را در 

این حوزه درمانی برخوردارند.
وی همچنین با اشاره به تعرفه های ارزان و مناسب پزشکی در 
حوزه درمان ناباروری در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای 
اروپایی، افزود: جامعه پزشکی و مراکز درمانی ایران با توجه به 
پیشرفت های بسیار خوبی که در زمینه درمان ناباروری دست 
یافته اند آمادگی درمان بیماران زوج های نابارور را از کشورهای 

مختلف جهان از جمله زوج های جوان ایتالیایی را دارند.

اجرای طرح بیمه سالمت برای 850 هزار تبعه خارجی
بیمه  طرح  گوید  می  ایران  بیمه سالمت  سازمان  مدیرعامل 

سالمت برای ۸۵۰ هزار تبعه خارجی در کشور اجرا شد.
به گزارش سازمان بیمه سالمت ایران؛ محمدجواد کبیر افزود: 
به منظور اجرای طرح بیمه اتباع بیگانه، بودجه ۲۲۰ هزار نفر از 
سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تامین و 
مابقی به صورت خویش فرما پرداخت می شود. وی با اشاره به 
اینکه تحت پوشش قرار گرفتن اتباع بیگانه تنها با داشتن کارت 
شناسایی و کارت هویت مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی انجام می شود اظهار کرد: تاکنون ۱۲۰ هزار نفر 
از این اتباع ثبت نام کرده اند و برای ۱۱۰ هزار نفر هم دفترچه 
بیمه صادر شده است. کبیر ادامه داد: از این تعداد چهار هزار 
بیمار خاص اتباع بیگانه هم تحت پوشش بیمه سالمت هستند.
به گفته وی، 4۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش 

سازمان بیمه سالمت ایران هستند.
این مقام مسئول تصریح کرد: از این تعداد ۲۲ میلیون نفر در 
تحت  مناطق شهری  در  نفر  میلیون  و ۱۸  روستایی  مناطق 
پوشش هستند که در دولت تدبیر و امید ۱۱ میلیون نفر از 
اقشار آسیب پذیر در مناطق شهری تحت پوشش بیمه سالمت 

همگانی رایگان قرار گرفتند. 

الیحه  ارایه  از  بهزیستی  سازمان  رئیس 
مستمری  افزایش  درباره  دولت  پیشنهادی 
شورای  مجلس  به  معلول،  دارای  خانواده های 

اسالمی خبر داد.
بهزیستی،  سازمان  از  زمان  پیام  گزارش   به 
اداری  شورای  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
الیحه   کرد:  اظهار  بستان آباد  شهرستان 
سه  افزایش  خصوص  در  دولت  پیشنهادی 
نفر  یک  دارای  خانواده های  مستمری  برابری 
معلول سازمان بهزیستی به مجلس ارایه شده 

است.
حقوق  از  حمایت  الیحه   همچنین  افزود:  وی 
افراد دارای معلولیت نیز به مجلس ارایه شده 
سازمان   ،۸3 سال  الیحه   برعکس  که  است 
برنامه ریزی موظف است هزینه های مالی را در 

این خصوص تامین کند.
وی در خصوص اقدامات سازمان بهزیستی در 
تحت  مددجویان  برای  اشتغال زایی  راستای 

سال  گفت:  نیز  بهزیستی  سازمان  پوشش 
گذشته برای بیش از 4۵هزار نفر اشتغال زایی 
تامین  است.  گرفته  انجام  بهزیستی  توسط 
این  در  تسهیالت  ارائه   همچنین  و  مسکن 
بهزیستی  سازمان  اولویت های  از  نیز  زمینه 
کشور است. محسنی بندپی با تاکید بر اینکه 
دولت تدبیر و امید بیشترین بازدید را از مراکز 
کرد:  بیان  است،  داشته  معلوالن  و  سالمندی 
دولت تدبیر و امید در تالش است تا مشکالت 
اثر  در  که  را  بهزیستی  مددجویان  و  افراد 
نابرابری ها دچار معضالتی شده اند را حل کرده 
و امید و نشاط را به خانواده هایشان بازگرداند.

ساختمان  کمبودهای  و  نواقص  درباره  وی 
بیان  آباد،  بستان  شهرستان  اجتماعی  اوژانس 
شهرستانی  و  استانی  موجود  بودجه های  کرد: 
بوده و از این رو در صورتی می توانیم تسهیالت 

ارائه دهیم که در طرح تملک قرار گیرد.
اشتغال زایی  راستای  اینکه در  بر  تاکید  با  وی 

نداریم،  مشکلی  بهزیستی  مددجویان  برای 
 ۱۵ وام  نفر  هر  برای  راستا  این  در  گفت: 
و  ارایه می دهیم  بهره  چهار درصد  با  میلیونی 

ایجاد اشتغال  درصورتی که اشخاصی خواهان 
در سطحی بزرگ تر باشند، می توانند از صندوق 

توسعه  ملی استفاده کنند.

مشاور وزیر و معاون مرکز امور اجتماعی 
و فرهنگی وزارت کشور گفت: آسیبهای 
اجتماعی در ایران نه در آستانه فروپاشی 

جامعه بلکه در شرایط هشدار قرار دارد.
فرهنگی  ستاد  نشست  در  محبوبی  رضا 
اجتماعی  آسیبهای  ساماندهی  اجتماعی 
آنچه  افزود:  مشهد  در  رضوی  خراسان 
اجتماعی  آسیبهای  وضعیت  بحث  در 
ایران عنوان می شود بیانگر آن است که 
بدان  ما  جامعه  در  آسیبها  این  وضعیت 
فرهنگی  دینی،  ظرفیتهای  با  که  جهت 
وضعیت  در  نیست،  متناسب  ارزشی  و 
هشدار قرار دارد. وی ادامه داد: وضعیت 
و  است  روشن  برای همگان  آسیبها  این 
سیاهه ای از این شرایط ارائه شده است. 
در این میان آنچه کمتر به آن پرداخته 

ایم سبب و علل این وضعیت است. 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مرکز  معاون 
وزارت کشور گفت: ما جامعه را بر مبنای 
معیارهای ارزشی و هنجاری خود بررسی 
می کنیم وگرنه شرایط آسیبها در جامعه 
کشورهای  از  بسیاری  با  هیچوجه  به 
مقایسه  قابل  یافته  توسعه  و  اروپایی 

نیست. 
را  آسیبها  شتاب  و  تغییرات  میزان  وی 
نگران کننده توصیف و بیان کرد: در مورد 
پدیده خودکشی ایران در بین کشورهای 
جهان رتبه ۱۰7 را دارد و وضعیت ما در 
توسعه  نسبت کشورهای  به  مورد طالق 

یافته خیلی نگران کننده نیست. 
تغییرات  و  رشد  میزان  افزود:  مجبوبی 
طالق،  همچون  آسیبها  این  از  برخی 

خشونت و گرایش زنان به اعتیاد است. 
اقدامات  و  سیاستگذاریها  داد:  ادامه  وی 
اقتصاد،  از حوزه ها همچون  در بسیاری 
سیاست و فرهنگ شاید خیلی مرتبط با 
مباحث اجتماعی نباشد اما سرریز شدن 
عوارض آنها در حوزه اقتصادی و غیره در 

آسیبها خودنمایی می کند. 
سیاستهای  گفت:  کشور  وزیر  مشاور 
به  تسهیالت  اختصاص  همچون  مسکن 
بدین  شهرها  در  متری   ۵۰ واحدهای 
القا  مردم  به  ناخودآگاه  که  است  مفهوم 

می کند فقط یک فرزند داشته باشند. 
وی به تاثیرات سیاست بر عرصه اجتماع 
و آسیبها اشاره و بیان کرد: برخی از این 
اقدامات و مباحث ممکن است ناخودآگاه 
بوده و برخی هم شاید به صورت عمدی 

انجام می شود. 

شدن  زنانه  موضوع  به  همچنین  وی 
اعتیاد اشاره و بیان کرد: از سال ۱39۰ تا 
۱394 تعداد معتادان زن در ایران بیش 
اند و هر چند جمعیت  برابر شده  از دو 
زنان درگیر در مساله اعتیاد کمتر از پنج 
درصد است اما دو برابر شدن اعتیاد زنان 
باید  داد:  ادامه  محبوبی  دارد.   اهمیت 
منصفانه قبل از آنکه آن عالمت هشدار 
بررسی  را  مباحث  این  برسد  اخطار  به 
عمل  چگونه  که  دهیم  قرار  نظر  مد  و 
حوزه  در  وضعیتی  چنین  با  که  کردیم 

آسیبها مواجه شده ایم. 
وی گفت: بخشی از این شرایط نتیجه و 
خروجی عملکرد ما به عنوان مسئول در 
حوزه های مختلف بوده که این شرایط را 
ایجاد کرده و باید بپذیریم جزو متهمان 

ردیف اول بوده و باید پاسخگو باشیم. 

مشاور وزیر کشور:

آسیبهای اجتماعی در کشور در مرز هشدار است
اقدامات  به  اشاره  با  تهران  شهرداری  سالمت  مدیرکل 
در  ایدز  شیوع  از  پیشگیری  راستای  در  شهری  مدیریت 
منظور  به  را  ایدز  اتوبوس   ۲ گذشته  سال  گفت:  پایتخت 
آسیب  مناطق  در  بیماری  این  خصوص  در  رسانی  اطالع 
خیز مستقر کردیم و امسال نیز مجموعه اقدامات خدماتی 
مقابله با ایدز را در قالب اتوبوس های سالمت به شهروندان 

محروم ارائه می دهیم.
سالمت  موضوع  به  توجه  اینکه  بیان  با  زمانی   سمانه 
اجتماعی یکی از رسالت های اداره کل سالمت است، اظهار 
کرد: تمرکز بر بیماری هایی که ماحصل یک رفتار اجتماعی 
ما محسوب می  های  از دغدغه  زا هستند همواره  آسیب 
شود و در این مورد هم تاکنون اقدامات تبلیغی بسیاری را 

در راستای آگاه سازی مردم انجام داده ایم.
مصادیق  از  را  ایدز  بیماری  محتوای  با  بیلبورد  نصب  وی 
اقدامات آگاهی بخش شهرداری تهران معرفی و عنوان کرد: 
متاسفانه از آن جا که این بیماری در کشور تابو است و مطرح 
کردن آن همواره با حواشی همراه است، سال گذشته پس از 
نصب بیلبوردها در سطح شهر بعضاً با نگاه منفی رسانه ها رو 
به رو شدیم. این در حالی است که با توجه به نگاه اجتماعی 
حاکم بر این بیماری اگر رسانه ها همراهی کنند تا حواشی 
کمتر و یا تعدیل شود در برنامه های سالمت محوری که 

پیش بینی کرده ایم، موفق تر عمل می کنیم.
براعالم سایت شهرنوشت، مدیر کل سالمت شهرداری  بنا 
تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر آغاز به کار اتوبوس های 
ایدز در مناطق محروم پایتخت همچون سال گذشته گفت: 
ما بارها آمادگی خود را برای ادامه این روند اعالم کرده ایم 
و اتفاقاً در این مورد مجامع داخلی و بین المللی هم حاضر 
به کمک و همکاری هستند. با این وجود به دلیل نگاه منفی 
جامعه به این بیماری و مبتالیان به آن ترجیح داده ایم تا 
خدمات پیشگیری از ایدز و خدمات رسانی به مبتالیان را در 

قالب اتوبوس های سالمت در محالت محروم انجام دهیم

پیشگیری از »ایدز« 
در محالت محروم 

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد:

افزایش مستمری خانواده های دارای معلول در صورت تصویب مجلس
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دادنامه هیات حل اختالف  

اعتراض  94/۱/۸۱تاریخ   : پرونده  کالسه   9۵/۶/۲۸: مورخ   ۱/۶7: شماره  دادنامه 
9۵/4/۲۰مرجع رسیدگی :هیات حل اختالف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خرم 
آباد  تجدید نظر خواه : حمیدرضا فروغی آرا تجدید نظر خوانده :کارخانه نوشابه 
سازی دریا کوالک – تجدید نظر خواسته رای شماره 4/۱۵3مورخ 9۵/4/۱۰هیات 

تشخیص  شعبه4
خالصه گردشکار :پس از ثبت دادخواست تجدید نظرخواهی کارگر به شماره ثبت 
۲37۲۰ مورخه ۱39۵/4/۲۰ پرونده به هیئت حل اختالف ارجاع و این هیئت در 
تاریخ فوق الذکر با حضور امضاء کنندگان ذیل و خواهان دعوی  تشکیل و پس 
از مطالعه اوراق پرونده با اعالم ختم و رسیدگی بشرح آتی مبادرت بصدور رای 

می نماید. 
رای

-باستناد ماده ۵۶ آیین نامه دادرسی کار جلسه هئیت تشکیل و نظر به دادخواست 
تجدید نظر خواهی کارگر هیات با اتفاق اراء اعتراض مشارالیه به لحاظ فقد ادله 
کافی وارد ندانسته و رای هیات تشخیص مورخ ۱39۵/4/۱۰را بشرح آتی تایید 

می نماید. 
۱-بابت حق بیمه باستناد ماده ۱4۸ قانون کار خوانده مکلف است نسبت به واریز 
تامین  قانون  و مقررات  تاریخ ۱39۵/۱/۱۶ طبق ضوابط  تا  تاریخ 94/۶/۱  از  آن 

اجتماعی به حساب سازمان مذکور اقدام نماید. 
۲-بابت عیدی و پاداش سال 94 به مدت ۱۲ ماه باستناد مصوبه 7۰/۱۲/۶ مجلس 

شورای اسالمی مبلغ ۱4/۲4۸/۵۰۰ ریال 
3-بابت بن کارگری سال 94 به مدت ۸ ماه و سال ۱39۵ به مدت ۱۶ روز به استناد 

بخشنامه ش .ع. به مبلغ 9/3۸۶/۶۶7 ریال 
4-بابت اضافه کاری سال ۱394 به مدت هر ماه ۱۲۰ ساعت و مبلغ هر ساعت 
اضافه کاری 4۵/3۵۶ ریال جمعا 43/۵۱4/7۶۰ ریال و اضافه کاری سال ۱39۵ به 

مبلغ 3/3۰9/۱۸4 ریال جمعا به مبلغ 4۶/۸۵۰/944 ریال 
۵-بابت حقوق معوقه سال 94 به مدت ۸ ماه و حقوق معوقه سال 9۵ به مدت ۱۶ 

روز باستناد ماده 37 ق . ک مبلغ ۶۱/3۲۵/۵۵۲ ریال 
 بموجب این رای کارفرمای نوشابه سازی دریا کوالک  مکلف است عالوه بر واریز 
حق بیمه مبلغ ۱3۱/۸۱۱/۶۶3ریال )یکصدوسی و یک میلیون و هشتصدو یازده 
هزار و ششصدو شصت و سه ریال (را در وجه کارگر )حسن فروغی آرا( پرداخت 

نماید 
رای صادره حسب ماده ۱۵9 قانون کار قطعی و الزم االجرا است و مطابق تبصره 
۲ ماده ۱۶ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای افراد مقیم 
کشور ظرف سه ماه و برای افراد خارج از کشور ظرف ۶ ماه از تاریخ ابالغ قابل 

فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود. م الف 4۱34۶
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد .

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت شهرستان خرم آباد 

پیرو آگهی های نوبتی و ماده ۱4 قانون ثبت اسناد و امالک کشور و نیز وفق بند 
۲۸9 مجموعه بخشنامه های ثبتی تحدید حدود امالک و مستغالت واقع در ثبت 

شهرستان خرم آباد بشرح ذبل به اطالع میرساند. 
بخش چهار خرم آباد

پالک 473 فرعی از ۲ اصلی: آقای بساط مرادی ولی آبادی نسبت به ششدانگ 
از دو اصلی  یکباب عمارت بمساحت 9۲/۲۶ متر مربع تحت پالک 473 فرعی 
قانون  ماده ۱4  بموجب  لذا  واقع در بخش چهار در مورخه 9۵/۸/۲۵  باقیمانده 
ثبت اسناد و امالک کشور به صاحبان و مجاورین شما فوق الذکر در این آگهی 
اخطار میشود در ساعت مقرردر محل حضور بهم رساند چنانچه هریک از صاحبان 
امالک و نماینده قانونی آنها در وقت تحدید حدود حضور نداشته باشند برابر ماده 
۱۵ قانون ثبت اسناد و امالک با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود 
خواهد شد هرگاه مجاورین نیز حضور نداشته باشند مورد تحدید حدود از ردیف 
از ردیف خارج خواهد شد مهلت اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 7۰ 
و ۸۶ اصالحی ثبت تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 3۰ روز خواهد بود که 
معترض اعتراض خود را به دادگاه صالحه تحویل داده و دادخواست تنظیم نمایند 
و یک نسخه از دادخواست یا طرح دعوی را جهت ضبط در پرونده به اداره ثبت 
شهرستان خرم آباد تحویل نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر سند 
مالکیت بنام متقاضیان صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متعرض 

به دادگاه نخواهد بود . م الف 4۱349   تاریخ انتشار:۱39۵/۸/۵
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد – محمد علی ابراهیمی 

متن آگهی 

خواهان :فرامرز علیزاده فرزند علی به شماره ملی 4۰7۱۰۵۵۸۰4 متولد ۱3۵7 
ساکن :استان لرستان –خرم آباد خ شریعتی کوچه شهید خدارحم دریکوند پالک 
۲3 همراه ۰9۱۶3۶۰۶737 –خوانده :محمد اسدالهی فرزند نظام به شماره ملی 
4۰۶۰۰3۸۵39 متولد ۱3۶۸ ساکن :استان لرستان خرم آباد بلوار والیت بوستان 
۱3 کد پستی ۶۸79449۱3 همراه ۰93۵3۶۰۵97۶ –خواسته :تقاضای صدور 
رای به محکومیت خوانده به پرداخت ۱/3۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع قرارداد قرض 
مورخه ۱394/۵/۲4 و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱394/۶/۶ تا زمان اجرای رای 

و حق زحمت داوری موضوع همان قرارداد
گردش کار:خواهان درخواستی به تاریخ ۱394/۵/۲4 به خواسته فوق ارائه که پس 
از تعیین وقت جلسه داوری دعوت طرفین به آن به صورن کتبی و درج در روزنامه 
کثیر االنتشار زمان مورخ ۱39۵/۵/۲7 و تشکیل جلسه ضمن بررسی و مالحظه 
قرارداد فی ما بین اظهارات خواهان حسب خواسته خواهان به شرح ذیل رای صادر 

و انشاءگردیده :
رای داور : در خصوص درخواست آقای فرامرز علیزاده بازگیر فرزند علی به طرفیت 
آقای محمد اسدالهی فرزند نظام  به خواسته صدور رای به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ۱/3۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع قرارداد قرض مورخه ۱394/۵/۲4 
)بدین توضیح که خوانده مبلغ مذکور را به عنوان قرض از خواهان دریافت و بنابراین 
بوده که آن را در مورخه ۱394/۶/۶ خواهان رد نماید و خواهان مدعی است که 
خوانده مبلغ قرض را نه در موعد مقرر بلکه کال به ایشان پرداخت ننموده است 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱394/۶/۶ تا زمان اجرای حکم و سایر خسارات 
با توجه به قرارداد قرض مورخه ۱394/۵/۲4  قانونی مندرج در قرار داد مذکور 
بین خواهان و خوانده انتخاب داور در بند 3 آن دعوت طرفین به جلسه داوری به 
صورت کتبی و همچنین از طریق روزنامه کثیر االنتشار مطابق همان بند و اینکه 
در بند ۱ قرارداد تاریخ بازپرداخت مبلغ قرض دریافتی خوانده ۱394/۶/۶ با اخذ 
رسید کتبی از قرض دهنده مقررگردیده و در صورت عدم پرداخت مبلغ قرض در 
موعد مقرر در بند ۲قرارداد روزانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تادیه تعیین 
گردیده و خوانده نیز به رغم دعوت به جلسه داوری از طریق درج در روزنامه کثیر 
االنتشار و همچنین ارسال پیامک به تلفن همراه ایشان در جلسه داوری مورخ 
۱39۵/۶/۱۰ حضور نیافته و دفاعی در برابر خواسته خواهان به عمل نیاورده لذا 
دعوای خواهان مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد ۱9۸ و 4۵۵ و ۵۰۰ 
آیین دادرسی مدنی و مواد ۲3۰ و ۶۵۰ قانون مدنی رای به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ ۱/3۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیاردو سیصدو هشتاد میلیون 
ریال( بابت اصل مبلغ قرض دریافتی مندرج در قرارداد قرض مورخ ۱394/۵/۲4 و 
73۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت تاخیر از تاریخ از تاریخ بازپرداخت قرض یعنی 
۱394/۶/۶ تا تاریخ تشکیل جلسه داوری )یعنی 9۵/۶/۱۰( و ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت حق زحمت داوری مندرج در بند ۶ قرارداد فی ما بین و همچنین پرداخت 
روزانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت خسارت تاخیر از تاریخ تشکیل جلسه داوری یعنی 
۱39۵/۶/۱۰ تا زمان اجرای رای صادر و اعالم می گردد.رای اصداری با توجه به 

توافق طرفین در بند ۵ همان قرارداد قطعی و الزم االجرا است. 
داور قرارداد –حسن حجت پور. 

دادنامه

شهرستان  حقوقی  دادگاه  سوم  شعبه   9۰۰99۸44۱۰3۰۰۰9۱ کالسه  پرونده 
ارومیه دادنامه شماره 9۰۰99744۱۰3۰۰۸۱۶ 

خواهان: شرکت تعاونی اعتبار ثامن االئمه به مدیریت عاملی حسین نظری توکلی 
بهداری سرپرستی   فلکه  ارومیه  نشانی  به  باغ  قره  وجدان  آقای سجاد  وکالت  با 

تعاونی ثامن االئمه
خوانده: آقای محرم صداقت فر به نشانی ارومیه خ ابوذر 3۲ متری حر جنب شعبه 

نفت فروشگاه توزیع مواد غذایی
خواسته: مطالبه وجه چک

رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای سجاد وجدان قره باغ فرزند یحیی به وکالت از شرکت 
تعاونی اعتبار ثامن االئمه)ع( به مدیریت عاملی آقای حسین نظری توکلی بطرفیت 
آقای محرم صداقت فر فرزند بابا بخواسته صدور حکم محکومیت خوانده بپرداخت 
مبلغ 9۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد یکفقره چک به شماره ۰۰3۱۵4 عهده بانک 
سپه شعبه باکری به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای حکم و 
پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله با توجه به گواهی عدم پرداخت بانک محال 
علیه و امضای خوانده در ذیل چک که از تعرض مصون باقیمانده است و وجود 
چک مستند دعوی درید خواهان و امضای خوانده و نظر به اینکه خوانده  با ابالغ 
اخطاریه از طریق نشر آگهی در مطبوعات در دادگاه حضور نیافته ایراد و دفاعی 
بعمل نیاورده و دلیلی نیز بر پرداخت مافی الذمه خود به دادگاه ارائه نداده است لذا 
دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و دادگاه به استناد مواد 3۱3 و 3۲۰ قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۱9۸-۵۱9-۵۲۲ قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 9۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۸۸۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت دادرسی و نیز مبلغ حق 
الوکاله طبق تعرفه و همچنین بپرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به خواسته بر 
مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد .حکم 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 
بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مرکز استان آ-غ می باشدع

وثوقی- رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی ارومیه

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 شماره۱39۵۶۰33۱۰۵۵۰۰۲4۸۲هیات 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  اقای رشید روزگاری 
فرزند قربانعلی بشماره شناشنامه9 در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت ۶۰۰۰۰مترمربع  که مقدار۲۲۸۲/4۰مترمربع ان به عنوان حقوق 
ارتفاعی رودخانه ومقدار497/۸۲ مترمربع ان به عنوان حقوق ارتفاعی نهر آب میباشد 
مفروز و مجزی شده از پالک 7۵۲ فرعی از 4۸ اصلی واقع در  مزرعه عضداباد نجم اباد 
خریداری از مالک رسمی اقای قربانعلی روزگاری  موضوع سند شماره ۵۱۶۰۵مورخ 
۱34۸/۸/9 دفترخانه ۱7 تهران محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

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 
قانون  موضوع  اول  شماره۱39۵۶۰33۱۰۵۵۰۰۲479هیات  رای  برابر  رسمی 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
ونیم  یک  در  شناشنامه4۶۵۱  بشماره  قربانعلی  فرزند  روزگاری  سکینه  خانم 
که  به مساحت ۶۰۰۰۰مترمربع   مزروعی   زمین  قطعه  ازششدانگ یک  دانگ 
ومقدار39۲/۶۱  رودخانه  ارتفاعی  حقوق  عنوان  به  ان  مقدار۱4۰۱/۶۱مترمربع 
مترمربع ان به عنوان حقوق ارتفاعی نهر آب میباشد مفروز و مجزی شده از پالک 
از مالک  اباد خریداری  از 4۸ اصلی واقع در  مزرعه عضداباد نجم  7۵۲ فرعی 
روزگاری  موضوع سند شماره ۵۱۶۰۵مورخ ۱34۸/۸/9  قربانعلی  اقای  رسمی 
اطالع عموم مراتب دو  به منظور  لذا  تهران محرز گردیده است.  دفترخانه ۱7 
نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض 

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

متن آگهی

خواهان / شاکی حسین خسروی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم صدراله شاه 
یاری به خواسته مطالبه وجه چک )م 9( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۸ شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری 
کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 9۵۰99۸۶۶93۱۰۰۱۶۱ و وقت رسیدگی 
آن ۱39۵/۸/۱9 و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.و در صورت عدم حضور 

خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – خدیجه ترکارانی. 

نوبت دوم

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

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره۱39۵۶۰33۱۰۵۵۰۰۲۵37هیات 
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  خانم فاطمه روزگاری فرزند قربانعلی بشماره شناشنامه۲۲۱۲3 در یک 
ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۶۰۰۰۰مترمربع  
که مقدار۱۸۵۰/۸۰مترمربع ان به عنوان حقوق ارتفاعی رودخانه ومقدار۵۵۲/۵4 
از  شده  مجزی  و  مفروز  میباشد  آب  نهر  ارتفاعی  حقوق  عنوان  به  ان  مترمربع 
از  خریداری  اباد  نجم  عضداباد  مزرعه  در   واقع  اصلی  از 4۸  فرعی  پالک 7۵۲ 
مالک رسمی اقای قربانعلی روزگاری  موضوع سند شماره ۵۱۶۰۵مورخ ۱34۸/۸/9 
دفترخانه ۱7 تهران محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله ۱۵روز  به 
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
مفقودی.محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

سفید  رنگ  33۰۰به  سورنتو  کیا  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  کمپانی  سند   
موتور  شماره  ۸۲به  394ط۲۶ایران  شهربانی  شماره  ۲۰۰۸به  مدل  روغنی 
g۶dbsh۰۲۲۵۰۱وشماره شاسی knejc۵۲۵۸۸۵۸37397 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

 مفقود
موتور  با شماره  ایران ۸۲  با شماره شهربانی 3۱4ج4۶  مدل ۸۸  پژو۲۰۶  برگ سبز 
۱4۱۸۸۰3۸379 و شماره شاسی ۲۲939۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

بابل

اثر دعا بر کاهش اضطراب 
دعا به معنی خواندن و حاجت خواستن و استمداد است و گاهی مطلق 
»خواندن« از آن منظور است. خداوند در آیه » َوإَِذا َسأَلََک ِعَباِدی َعنِّی 
اِع إَِذا َدَعاِن َفلَْیْسَتِجیُبواْ لِی َولُْیْؤِمُنواْ بِی لََعلَُّهْم  ِّی َقِریٌب أُِجیُب َدْعَوَة الدَّ َفإِن
یَْرُشُدوَن)بقره/ ۱۸۶(«)۱( وعده اجابت به بندگان خویش داده و با عطوفت 
خاصی خود را نزدیک به آنان ذکر کرده که دعای ایشان را به استجابت 

برساند.
نقش تربیتی دعا:

 َ َِّذیَن نَُسوا اهللَّ دعا یاد خدا را در دل انسان زنده نگاه می دارد: » َواَل تَُکونُوا َکال
َفأَنَسُهْم أَنُفَسُهْم أُْولَِئَک ُهُم الَْفاِسُقوَن )حشر/۱9(«)۲(

انسان به دلیل ساختار فکری و بشری خود فراموشکار است و به دلیل 
همین خصوصیت، دچار انحرافات و خطاهای گاه بسیار بزرگ می شود. 
اگر انسان از مسیر هدایت و جاده حرکت اصیل خویش منحرف شود و 

اهدافش را گم کند، دچار سردر گمی عقیدتی و فکری می شود.
دعا سبب طهارت روح انسان می شود. ضاللت و گمراهی را به او تذکر 

می دهد، هدف و جهت اصلی را به او متذکر می شود.
با دعا، توکل در انسان افزایش یافته و وی با نیروی اعتماد بر قدرتی که 
همیشه همراه اوست و ناظر اعمال و گفتار وی می باشد، سعی در پیرایش 
تفکرات خویش و زدودن آالیش ها از اعمال و کردار نموده و در نهایت در 

مسیر تربیتی صحیح به حرکت درمی آید.
دعا عامل تلطیف روح:

ادعیه ای که در مکتب ما وارد شده است، سرشار از مضامین لطیف و 
زیباست. سخنان نغز و زیبا و سرشار از احساس در ادبیات جهان، گواهی 
بر این مدعاست. متون ادعیه اسالم نیز از جهت زیبایی کالم و نیز جهات 

دستوری و نگارش و از نظر عمق و لطافت بی نظیر است.
از دیگر مسائل دارای اهمیت، ساختارشناسی دعاست، یعنی واژه ها و 
پیوند آنها. ساختمان عبارات و آهنگ و موسیقی کالمی باید مورد دقت 
قرار گیرد. این تلطیف روح می تواند نقش بسیار واالیی از جهت تربیتی 
در زندگی داشته باشد. به ویژه در جهان پر تنش کنونی که خشونت و 
بی رحمی و نبود عواطف انسانی در حال گسترش است و زندگی مادی و 
صنعتی، انسان را به سوی پرتگاه نیستی انسانیت پیش می برد و حیات 
معنوی را مورد تهاجم قرار می دهد، ایجاد آرامش و روحیه ای لطیف و 
سرشار از معنویت و نگرشی پر لطف به جهان هستی، تاثیر به سزایی در 

افکار انسان ها گذاشته و آرامش روحی را فراهم می کند.
بنابراین با دعا، دیگر مشکلی نمی تواند فرد را ناآرام کند، زیرا به حل 

مشکالت یقین دارد.
دست هایی را در امور جهان صاحب قدرت می داند که هیچ کس را یارای 
مبارزه با آن نیست. پس هر بار نامالیمی، او را در خویش فرو نمی برد و 
تصویر ذهنی اش، رسیدن کمک و استعانت از جانب خداوند مهربان است.

چنین فردی هراسی از آینده و اضطرابی از پیش آمدها ندارد، زیرا می داند 
گرفتاری های عالم با قدرت چنان قادر متعالی برطرف خواهد شد و آنچه 

از او بخواهد، به یقین اجابت خواهد شد.
در پایان این نوشتار به آیه ای از قرآن تمسک می جوییم که به نقش آرامش 
َِّذیَن آَمُنواْ َولَْم یَلِْبُسواْ إِیَمانَُهم بُِظلٍْم أُْولَـِئَک لَُهُم  بخشی ایمان داللت دارد: ال

األَْمُن َوُهم مُّْهَتُدوَن )انعام/۸۲(
آنها که ایمان آورده اند و ایمان خود را با شرک و ستم آلوده نکرده اند، 

ایمنی )آرامش( تنها برای آنهاست و آنها هدایت یافتگانند.
پی نوشت: )1( چون بندگان من درباره من از تو بپرسند ، بگو که من به آنها نزدیکم و به 
ندای کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم. پس به ندای من پاسخ دهند و به من ایمان آورند 

تا به راه راست هدایت یابند.)بقره/186(
)2( از آن کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز چنان کرد تا خود را فراموش 

کنند که ایشان نافرمانند.)حشر/19(
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تاثیر ورزش در ذهن کودکان 
 کودکان)و بزرگساالن( نیاز دارند همه روزه با هر 
چند راهی که می توانند فعال باشند.خردساالن)۱ 
تا 3 ساله( و کودکان پیش دبستانی)3 تا ۵ ساله( 
باید هر روز به مدت حداقل 3 ساعت و به صورت 
پراکنده در طول روز فعالیت فیزیکی داشته باشند.

کودکان نوپا نیازی ندارند که تمام فعالیت فیزیکی 
سه ساعته شان را با هم دیگر و بصورت یک جا 
انجام دهند، این فعالیت فیزیکی می تواند در طول 
روز متراکم شود و شامل فعالیت های سبک مانند 
بشین وپاشو، قدم زدن در اطراف خانه و به همان 
اندازه شامل انجام دادن فعالیت های شدید مانند 
دویدن و پریدن شود، بازی فعال بهترین راه برای 

فعالیت فیزیکی کودکان نوپا است.
کودکان ۵ الی ۱۲ ساله ترکیبی از فعالیت های 
متوسط و شدید به مدت ۶۰ دقیقه در روز توصیه 
می شود، مثال های فعالیت های متوسط شامل 
پیاده روی سریع، دوچرخه سواری یا هر نوع از بازی 

فعال می شوند.
ورزش سالم برای کودک

اگر ورزش شروع بر غلبه کردن بر زندگی کودک 
کرد این شمایید که باید بیاندیشید که آیا مشکلی 
آن  به جستجوی  باشد شما  نیاز  که  دارد  وجود 
بپردازید، کودکان و افراد جوانی که بیش از حد 
اینکه آسیب ببینند و  ورزش می کنند احتمال 
دچار مشکالت جسمی شوند بیشتر از نفع بردن 
آنها از ورزش کردن است.آنها ممکن است بیش 
ازحد ورزش کنند بخاطر اینکه مشکالتی در زندگی 
یشان وجود دارد، بسیاری از افراد جوان با اختالالت 
از حد ورزش می کنند، در  نیز بیش  تغذیه ای 
این مورد با کودکتان صحبت کنید و از پزشکتان 
ورزش  به  احتیاج  کودکان  بخواهید.   راهنمایی 

سخت برای حفظ تناسب اندام ندارند
نکته های برای فعال نگه داشتن کودکان

 کودکان باید از فعالیت فیزیکی لذت ببرند.
 اگر دیگر افراد خانواده زندگی فعالی داشته باشند 
احتمال آنکه کودکان نیز فعال شوند بیشتر است، 
برای  باشید  فعال  نیز  شما  اینکه  ترتیب  بدین 

سالمتی آنها مهم است.
آنهایی که  مانند  بزرگتر،  تشویق کردن کودکان 
درمقطع دبیرستان هستند به ادامه ی فعالیت ها 

نیز حائز اهمیت است.
کودکان نوپا تا حداقل به سن ۸ یا 9سالگی و بعضی 
اوقات بیشتر نرسند برای ورزش های رقابتی آماده 
نیستند. هر چند که کودکان نوپا به قواعد بازی 
عالقه مند هستند، اما آنها نمی توانند تا زمانی که 

بزرگتر نشوند قوانین بازی را دنبال کنند.
دنبال زمین بازی های حوالی خودتان بگردید.

به توپ ها ضربه بزنید و آنها را پرتاب کنید.
فعالیت های آبی می تواند سرگرم کننده باشد اما 

به نظارت نیاز دارد.

دین و اندیشهکودکانه

مهارت های پایه زبانی و ارتباطی فرد می توانند 
تحت  تروماتیک  مغزی  آسیب  یک  واسطه  به 
تاثیر قرار بگیرند. این شرایط می تواند به سادگی 
فراموش کردن واژه ها یا از دست دادن توانایی 

صحبت یا نوشتن در قالب جمالت کامل باشد.
ممکن است به واسطه یک زمین خوردن اتفاقی 
یا برخوردی شدید در یک مسابقه ورزشی ضربه 
لحظه  آن  در  باشد.  شده  وارد  شما  سر  به  ای 
فعالیت  و  برسد  نظر  به  شاید همه چیز خوب 
خود را ادامه دهید، اما ممکن است طی هفته 
های پیش رو برخی نشانه های بلند مدت ناشی 

از آن برخورد را تجربه کنید.
اما  باشید،  را فراموش کرده  شاید آسیب وارده 
مغز شما این گونه نخواهد بود. نشانه های آسیب 
مغزی تروماتیک )TBI( می توانند برای روزها 
یا حتی هفته ها نمایان شوند و طیف گسترده 
ای از مشکالت را موجب شوند. در ادامه با برخی 
از نشانه های آسیب مغزی تروماتیک که باید به 

آنها توجه داشته باشید بیشتر آشنا می شویم.
نوسانات خلق و خو

ناگاه  به  و  هستید  شاد  و  فردی خوشحال  اگر 
احساس غم و اندوه در شما شکل می گیرد که با 
رویدادهای عاطفی مرتبط نیستند، این احتمال 
مغزی  آسیب  با  حاالتی  چنین  که  دارد  وجود 
تروماتیک مرتبط باشند. فردی با آسیب مغزی 
می تواند طیف گسترده ای از مشکالت عاطفی 

از جمله طغیان خشم را تجربه کند.
را کنترل می کند  تکانه ها  از مغز که  بخشی 
ممکن است تحت تاثیر آسیب قرار گرفته باشد. 
این شرایط می تواند طی چند ماه نخست پس 
به  است  ممکن  اما  یابد،  بهبود  آسیب  بروز  از 
برای مدیریت  یا پزشک  روانشناس  کمک یک 

برانگیختگی های عاطفی نیاز داشته باشید.
سردردهای غیر قابل توضیح

یک  جانبی  عوارض  از  توانند  می  سردردها 
آسیب مغزی تروماتیک باشند )تا ۵۰ درصد از 
بیماران آن را تجربه می کنند(، و درد می تواند 
در بخشی که آسیب به آن وارد شده است غیر 
قابل توضیح یا موضعی باشد. درد می تواند در 

نتیجه آسیب به اعصاب کوچک در پوست سر یا 
مشکل عضله اسکلتی )چگونگی تعامل عضالت 
و استخوان ها( شکل بگیرد. به این نکته توجه 
با  برابر  همواره  آسیب  که شدت  باشید  داشته 

شدت سر دردها نیست.
عدم تمرکز

عدم تمرکز می تواند در اشکال مختلف رخ دهد 
آفرین  مشکل  تا  آدرس  کردن  فراموش  از  که 
بودن فعالیت هایی که در گذشته دردسری برای 
شما ایجاد نمی کردند را شامل می شوند. افراد 
خانواده و دوستان نزدیک می توانند متوجه این 
شدن  گیج  واسطه  به  شوند.  شما  در  تغییرات 
راحت، شما ممکن است با سرخوردگی در محل 
ساده  وظایف  انجام  در  یا  و  شوید  مواجه  کار 
خانگی با مشکل مواجه شوید. این نشانه ها می 
تروماتیک  مغزی  آسیب  یک  نتیجه  در  توانند 

خفیف نیز شکل بگیرند.
تهوع

اگر دچار ناراحتی معده شده اید یا نیاز مداوم 
برای  دلیلی  و  دارید  دستشویی  از  استفاده  به 
این که چرا بیمار شده اید، پیدا نمی کنید بهتر 
است به عقب بازگشته و سابقه ضربه به سر را 
مد نظر قرار دهید. تهوع و استفراغ می توانند 

از نشانه های مرتبط با آسیب مغزی تروماتیک 
باشند. سرگیجه که گاهی اوقات همراه با تهوع 
شکل می گیرد، یکی دیگر از نشانه ها است که 
ممکن است به تنهایی نیز آن را تجربه کنید. اگر 
حالت تهوع ادامه پیدا کرد بهتر است به پزشک 

مراجعه کنید.
 تشنج

تشنج می تواند با یک آسیب مغزی تروماتیک 
متوسط تا شدید مرتبط باشد و حتی به از دست 
وجود،  این  با  شود.  منجر  نیز  هوشیاری  دادن 
دالیل مختلفی برای بروز یک تشنج وجود دارند 
و از این رو تعیین علت دقیق از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار است. اگر چه بسیاری از افرادی 
که از آسیب مغزی تروماتیک رنج می برند هرگز 
تشنج را تجربه نمی کنند اما این شرایط به طور 
حتی  اوقات  )گاهی  ها  هفته  و  روزها  معمول 
ماه ها یا سال ها( پس از حادثه رخ می دهند. 
داروهایی وجود دارند که می توانند احتمال بروز 

تشنج را در بسیاری از موارد کاهش دهند.
مشکالت ارتباطی

می  فرد  ارتباطی  و  زبانی  پایه  های  مهارت 
تروماتیک  مغزی  آسیب  یک  واسطه  به  توانند 
تواند  می  شرایط  این  بگیرند.  قرار  تاثیر  تحت 

دست  از  یا  ها  واژه  کردن  فراموش  سادگی  به 
دادن توانایی صحبت یا نوشتن در قالب جمالت 
کامل باشد. در موارد دیگر، شما ممکن است از 
جمالت کامل استفاده کنید اما آن چه مخاطب 
می شنود واژه ها و جمالتی نامفهوم باشد. شما 
ممکن است واژه هایی بسازید که برای خودتان 
عادی به نظر می رسند اما برای دیگران نامفهوم 
سلیس«  پریشی  »زبان  نام  به  شرایط  این  که 
شناخته می شود. خود فرد ممکن متوجه این 
مساله نباشد اما نامفهوم بودن آن چه می گوید 
و غیر قابل درک بودن آن برای دیگران می تواند 

به ناامیدی و سرخوردگی وی منجر شود.
ناشی گری

پس از یک آسیب مغزی تروماتیک ممکن است 
از دست دادن هماهنگی چشم و دست خود را 
تجربه کنید که از ناتوانی در باز کردن یک قفل 
با کلید تا بستن بند کفش را شامل می شود. 
همچنین ممکن است در مهارت های رانندگی 
شود.  ایجاد  اختالل  موتورسیکلت  یا  خودرو  با 
همچنین، شما ممکن است با اشیا مختلف به 
زمین  روی  را  آنها  یا  کرده  برخورد  مکرر  طور 
بیندازید. رسیدگی پزشکی به این شرایط بسیار 
مهم است، به ویژه اگر با ماشین آالت سنگین 
خودرو  با  مرتب  طور  به  یا  دارید  کار  و  سر 

رانندگی می کنید.
مشکالت بینایی

احساسات شما می توانند به واسطه یک آسیب 
مغزی تروماتیک تحت تاثیر قرار بگیرند و اغلب 
بینایی آشکارترین قربانی محسوب می شود. اگر 
و  است  بوده  شما ۱۰/۱۰  دید  حادثه  از  پیش 
پس از حادثه به ناگاه با تاری دید یا دشواری 
در تشخیص اجسام مواجه شده اید، این شرایط 
می تواند با آسیب مغزی تروماتیک در ارتباط 
باشد. از دیگر مشکالت بینایی مرتبط با آسیب 
مغزی تروماتیک می توان به دو بینی یا کاهش 
دید محیطی اشاره کرد. در برخی موارد حتی 
نیز  یا هر دو چشم  بینایی یک  از دست دادن 

گزارش شده اند.
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8 نشانه آسیب مغزی که باید جدی گرفته شوند 

در  مهمی  نقش  نیاسین  یا   B3 ویتامین 
سطح  حفظ  و  خون  کلسترول  سطح  کاهش 

گلوکز خون ایفا می کند.
بداخالقی،  به  منجر   B3 ویتامین  کمبود 
خستگی، تمرکز ضعیف و اضطراب می شود. 
از اینرو میزان ویتامین B3 موردنیاز بدن در 

روز در حدود ۱4 تا ۱۶ میلی گرم است.
شما می توانید با پیروی از رژیم غذایی حاوی 
نیاسین  یا   B3 ویتامین دارای  مواد خوراکی 
که در ادامه اشاره می شود، نیازهای بدن تان 

را تامین کنید.

بادام زمینی
نیاز  زمینی  بادام  خوردن  با  توانید  می  شما 
روزانه نیاسین خود را تامین کنید. در حدود 
۱۰۰ گرم بادام زمینی ۱۲ میلی گرم ویتامین 
نیاز  از  را فراهم کرده و 9۰ درصد  B3 شما 

روزانه شما را تامین می کند.
مرغ

می  مرغ  از  شده  تهیه  خوشمزه  غذای  یک 

بدن   B3 ویتامین  نیاز  کننده  تامین  تواند 
شما باشد به طوریکه هر ۱۰۰ گرم مرغ حاوی 

۱3.4 میلی گرم ویتامین B3 است.

ماهی
از جمله غذاهای دریای  یا قزل آال  ماهی تن 
بدن   B3 ویتامین  نیاز  مورد  مقادیر  حاوی 
هستند. به طوریکه هر ۸۵ گرم ماهی تن پخته 

شده حاوی ۱۱.۸ میلی گرم و هر ۱۰۰ گرم 
قزل آال حاوی ۸ میلی گرم ویتامین B3 است.

تخمه آفتابگردان
تخمه آفتابگردان در حدود ۵۰ درصد از نیاز 
روزانه شما به ویتامین B3 را تامین می کند 
آفتابگردان  تخمه  گرم   ۱۰۰ هر  طوریکه  به 

حاوی ۸.3 گرم ویتامین B3 است.
قارچ

رژیم غذای  به  قارچ  افزودن هر ۱۰۰ گرم  با 
به  نیاز روزانه شما  از  تنها ۵ میلی گرم  تان، 

ویتامین B3 تامین می شود.

با »ویتامین B3« خوش اخالق شوید! 
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قطع همکاری تیم ملی والیبال استرالیا با سانتیلی
را  والیبال استرالیا در نظر دارد سرمربی تیم ملی خود  فدراسیون 

تغییر دهد.
فدراسیون والیبال استرالیا »روبرتو سانتیلی« سرمربی ایتالیایی تیم 
ملی این کشور را که موفق نشد این تیم را به المپیک ۲۰۱۶ ریو 

ببرد تغییر می دهد.
فدراسیون والیبال استرالیا اعالم کرده که برای مسابقه های قهرمانی 
جهان سال ۲۰۱۸ به دنبال به خدمت گرفتن مربی جدیدی است و 

همکاری این فدراسیون با این سانتیلی طوالنی نیست.
والیبال  فدراسیون  از طرف  موضوع  این  اعالم  از  بعد  نیز  سانتیلی 
استرالیا متنی را منتشر کرد و در آن از همه مردم استرالیا تشکر 

کرد.
سانتیلی گفت: صمیمانه می خواهم از فدراسیون والیبال استرالیا و 
مردم این کشور که به من اجازه دادند در این کشور سرمربیگری 
بازیکنانم مقاومت و جنگجویی  را بشناسم تشکر کنم.  آنها  کنم و 

را به من یاددادند و من هرگز این درس را فراموش نخواهم کرد.

برزیل با 5 گل بولیوی را بدرقه کرد
تیم ملی فوتبال برزیل با ۵ گل بولیوی را شکست داد و راه خود را 

برای حضور در جام جهانی روسیه هموار کرد.
در بازی های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ منطقه آمریکای جنوبی، 

برزیل با ۵ گل برابر بولیوی به برتری رسید. 
نیمار دقیقه ۱۱، فیلیپ کوتینهو دقیقه ۲۶، فیلیپه لوییس دقیقه 
برای  فیرمینو دقیقه 79  و روبرتو  39، گابریل خسوس دقیقه 44 

برزیل گلزنی کردند. 
در دیگر بازی مقدماتی منطقه آمریکای جنوبی آرژانتین و پرو به 

تساوی ۲ بر ۲ رضایت دادند. 
رامیرو موری دقیقه ۱۶ و گونزالو ایگواین دقیقه 77 برای آرژانتین 
برای  پنالتی  نقطه  از روی  و گوئررو دقیقه ۵۸ و کوئوآ دقیقه ۸3 

پرو گلزنی کردند.

توقف الجوردی پوشان برابر ماتادورها
دیدار تیم های ملی فوتبال ایتالیا و اسپانیا درچارچوب رقابت های 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با نتیجه تساوی یک بر یک به 

پایان رسید.
ملی  تیم  هدایت  بوسکه  دل  از  پس  که  لوپتگی  یولن  شاگردان   
انتقام شکست  گرفتن  بدنبال  است،امشب  گرفته  رابرعهده  اسپانیا 
گذشته و حذف این تیم در جام ملت های اروپا از الجوردی پوشان 
به کسب تساوی یک  تنها  و  بوده  ناکام  این مهم  بودند، در  ایتالیا 

بریک برابر این تیم بسنده کردند.
شد،  برگزار  تورین  شهر  یوونتوس  ورزشگاه  در  که  دیدار  این  در 
›ویتولو‹ در دقیقه ۵۵ دروازه جیان لوئیجی بوفون راباز کرد اما با 
گلی که ›د روسی‹ در دقیقه ۸۲ از روی نقطه پنالتی زد، بازی به 

تساوی کشیده شد.
با بدست آوردن یک امتیاز این دیدار 4 امتیازی  تیم ملی اسپانیا 
شدو به جایگاه دوم جدول رده بندی گروه G سقوط کرد و ایتالیا 
نیز با 4 امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تیم اسپانیا به 

رده سوم رفت.
تیم آلبانی با کسب دو پیروزی و ۶ امتیاز درصدر جدول این گروه 

قراردارد.

7 ملی پوش فوتسال مدال خود را به 
خانواده شهدای حرم تقدیم می کنند

7 ملی پوش تیم گیتی پسند اصفهان مدال برنز 
تقدیم  به خانواده شهدای حرم  را  جام جهانی 

خواهند کرد.
گیتی پسند  فوتسال  تیم  ملی پوش  بازیکنان 
اصفهان یکشنبه طی مراسمی که در گلستان 
شهدای اصفهان برگزار می شود، مدال خود را به 
خانواده شهدای مدافع حرم تقدیم خواهند کرد.
محمد  حسن زاده،  علی اصغر  محمدی،  سپهر 
کشاورز، افشین کاظمی، مهدی جاوید، مهران 
عالیقدر و احمد اسماعیل پور 7 بازیکن تیم ملی 
از باشگاه گیتی پسند هستند که قرار است این 

عمل نیکو را انجام دهند.
تمرین های تیم فوتسال گیتی پسند از امروز زیر 

نظر رضا لک، سرمربی این تیم آغاز می شود.

حسن یزدانی در انتظار چراغ سبز خادم
طالیی وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد ایران قصد 
و  ملی  تیم  فنی  کادر  موافقت  دارد در صورت 
رییس فدراسیون ،در یک وزن باالتر به کشتی 

خود ادامه بدهد.
در  ایران  کشتی  طالیی  تنها  یزدانی  حسن 
المپیک ریو قصد دارد در صورت موافقت کادر 
فنی تیم ملی کشتی آزاد در وزن ۸۶ کیلوگرم 

به کشتی ادامه بدهد.
 ۸3 حاضر  حال  در  گفت:  باره  این  در  یزدانی 
وزن  یک  به  است  بهتر  و  دارم  وزن  کیلوگرم 
کم  وزن  از  خوبی  خاطره  که  چرا  بروم،  باالتر 

کردن های زیاد ندارم.
دارنده مدال طالی المپیک و نقره جهان افزود: 
و  خادم  رسول  موافقت  به  موضع  این  البته 
مربیان تیم ملی بستگی دارد و در صورت نظر 

مساعد آن ها این کار را انجام خواهم داد.
و  کیلوگرم   ۸۶ وزن  در  حضور  درباره  وی 
که  روس  یف  سعداهلل  عبدالرشید  با  رقابت 
گردن  بر  مقتدرانه  را  المپیک  طالی  مدال 
 74 وزن  در  هم  این  از  گفت:پیش  آویخت، 
کیلوگرم صحبت از جردن باروز بود و در وزن 
۸۶ کیلوگرم کشتی گیر بسیار خوبی همچون 
از  ترسی  من  اما  دارد،  حضور  یف  سعداهلل 

مواجهه با هیچ کشتی گیری ندارم.

خبرخبر

اجرائیه

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم: شرکت تعاونی اعتبار ثامن االئمه به مدیریت 
محمد حسین نظری بنشانی:  ارومیه فلکه بهداری

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:۱- احمد تاراج به نشانی مجهول المکان 
۲- فاطمه خلیل زاده فرزند محمد نشانی مجهول المکان

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه: 
۱-سمیه نوجوان عبادی فرزند اکبر به نشانی: آذربایجان غربی- چالدران- چالدران- 
خ امام علی روبروی دادگستری نوع رابطه: وکیل - محکوم له/ محکوم لهم:شرکت 

تعاونی اعتبار ثامن االئمه به مدیریت محمد حسین نظری
۲-سجاد وجدان قره باغ فرزند یحیی علی  به نشانی خ دانش۱ ساختمان آذربایجان، 
طبقه اول واحد۲ ، نوع رابطه: وکیل شرکت تعاونی اعتبار ثامن االئمه به مدیریت 

محمد حسین نظری
محکوم به :

و   9۵۱۰۰9447۰۰۰۰۰۵۱ شماره  به  مربوط  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
شماره دادنامه مربوطه 9۲۰997447۰۰۰۰۰9۰ محکوم علیه محکوم است حکم 
بابت  از  تومان  مبلغ 4/4۰۰/۰۰۰  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  بر 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک )۸9/۶/۱۸( تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له صادر و اعالم 

میگردد.
مبلغ نیم عشر حق االجراء در حق دولت بر عهده محکوم علیه است

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه پنجاهم شورای حل اختالف شهرستان ارومیه- 
رقیه کامران

نوبت دوم

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

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  موضوع  آگهی 
برابر رای شماره۱39۵۶۰33۱۰۵۰۰۲47۸هیات  فاقد سند رسمی  ساختمانهای 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
اقای  علیرضا روزگاری فرزند قربانعلی بشماره شناشنامه۲۱9 در سه  متقاضی  
به مساحت ۶۰۰۰۰مترمربع  که  مزروعی   زمین  قطعه  ازششدانگ یک  دانگ  
ومقدار39۲/۶۱  رودخانه  ارتفاعی  حقوق  عنوان  به  ان  مقدار۱4۰۱/۲۰مترمربع 
از  شده  مجزی  و  مفروز  میباشد  آب  نهر  ارتفاعی  حقوق  عنوان  به  ان  مترمربع 
از  خریداری  اباد  نجم  عضداباد  مزرعه  در   واقع  اصلی  از 4۸  فرعی  پالک 7۵۲ 
مالک رسمی اقای قربانعلی روزگاری  موضوع سند شماره ۵۱۶۰۵مورخ ۱34۸/۸/9 
دفترخانه ۱7 تهران محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله ۱۵روز  به 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

نوبت دوم

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

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  موضوع  آگهی 
رای شماره۱39۵۶۰33۱۰۵۰۰۲۵۲۶هیات  برابر  فاقد سند رسمی  ساختمانهای 
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  اقای محسن روزگاری فرزند قربانعلی بشماره شناشنامه۲۲۱۲۲ در سه 
دانگ مشاع  ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۶۰۰۰۰مترمربع  
که مقدار33۱۵/7۰مترمربع ان به عنوان حقوق ارتفاعی رودخانه ومقدار۵۱7/77 
از  شده  مجزی  و  مفروز  میباشد  آب  نهر  ارتفاعی  حقوق  عنوان  به  ان  مترمربع 
از  خریداری  اباد  نجم  عضداباد  مزرعه  در   واقع  اصلی  از 4۸  فرعی  پالک 7۵۲ 
مالک رسمی اقای قربانعلی روزگاری  موضوع سند شماره ۵۱۶۰۵مورخ ۱34۸/۸/9 
دفترخانه ۱7 تهران محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله ۱۵روز  به 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

دادنامه هیات حل اختالف  

اعتراض  94/۱/۸۲تاریخ   : پرونده  کالسه   9۵/۶/۲۸: مورخ   ۱/۶۵: شماره  دادنامه 
9۵/4/۲۰مرجع رسیدگی :هیات حل اختالف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خرم 
نوشابه  :کارخانه  خوانده  نظر  تجدید  آرا  فروغی  : شهاب  خواه  نظر  تجدید  آباد  
سازی دریا کوالک – تجدید نظر خواسته رای شماره 4/۱۵۵مورخ 9۵/4/۱۰هیات 

تشخیص  شعبه4
خالصه گردشکار :پس از ثبت دادخواست تجدید نظرکارگر به شماره ثبت ۲37۲3 
مورخه ۱39۵/4/۲۰ پرونده به هیئت حل اختالف ارجاع و این هیئت در تاریخ فوق 
الذکر با حضور امضاء کنندگان ذیل و خواهان دعوی  تشکیل و پس از مطالعه اوراق 

پرونده با اعالم ختم و رسیدگی بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. 
رای

-باستناد ماده ۵۶ آیین نامه دادرسی کار جلسه هئیت تشکیل و نظر به دادخواست 
تجدید نظر خواهی کارگر هیات با اتفاق اراء اعتراض مشارالیه به لحاظ فقد ادله 
کافی وارد ندانسته و رای هیات تشخیص مورخ ۱39۵/4/۱۰را بشرح آتی تایید 

می نماید. 
۱-بابت حق بیمه باستناد ماده ۱4۸ قانون کار خوانده مکلف است نسبت به واریز 
تامین  قانون  و مقررات  تاریخ ۱39۵/۱/۱۶ طبق ضوابط  تا  تاریخ 94/۶/۱  از  آن 

اجتماعی به حساب سازمان مذکور اقدام نماید. 
۲-بابت عیدی و پاداش سال 94 به مدت ۱۲ ماه باستناد مصوبه 7۰/۱۲/۶ مجلس 

شورای اسالمی مبلغ ۱4/۲4۸/۵۰۰ ریال 
3-بابت بن کارگری سال 94 به مدت ۸ ماه و سال ۱39۵ به مدت ۱۶ روز به استناد 

بخشنامه ش .ع. به مبلغ 9/3۸۶/۶۶7 ریال 
4-بابت اضافه کاری سال ۱394 به مدت هر ماه ۱۲۰ ساعت و مبلغ هر ساعت 
اضافه کاری 4۵/3۵۶ ریال جمعا 43/۵۱4/7۶۰ ریال و اضافه کاری سال ۱39۵ به 

مبلغ 3/3۰9/۱۸4 ریال جمعا به مبلغ 4۶/۸۵۰/944 ریال 
۵-بابت حقوق معوقه سال 94 به مدت ۸ ماه و حقوق معوقه سال 9۵ به مدت ۱۶ 

روز باستناد ماده 37 ق . ک مبلغ ۶۱/3۲۵/۵۵۲ ریال 
 بموجب این رای کارفرمای نوشابه سازی دریا کوالک  مکلف است عالوه بر واریز 
حق بیمه مبلغ ۱3۱/۸۱۱/۶۶3ریال )یکصدوسی و یک میلیون و هشتصدو یازده 
هزار و ششصدو شصت و سه ریال (را در وجه کارگر )شهاب فروغی آرا( پرداخت 

نماید 
رای صادره حسب ماده ۱۵9 قانون کار قطعی و الزم االجرا است و مطابق تبصره 
۲ ماده ۱۶ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای افراد مقیم 
کشور ظرف سه ماه و برای افراد خارج از کشور ظرف ۶ ماه از تاریخ ابالغ قابل 

فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود. م الف 4۱34۶
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد .

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  موضوع  آگهی 
برابر رای شماره۱39۵۶۰33۱۰۵۰۰۲۵۲3هیات  فاقد سند رسمی  ساختمانهای 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
در سه  شناشنامه۲۸9۸4  بشماره  قربانعلی  فرزند  روزگاری  اکبر  اقای  متقاضی  
دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۶۰۰۰۰مترمربع  
که مقدار۱۶43/۱۰مترمربع ان به عنوان حقوق ارتفاعی رودخانه ومقدار943/3۲ 
از  شده  مجزی  و  مفروز  میباشد  آب  نهر  ارتفاعی  حقوق  عنوان  به  ان  مترمربع 
از  خریداری  اباد  نجم  عضداباد  مزرعه  در   واقع  اصلی  از 4۸  فرعی  پالک 7۵۲ 
مالک رسمی اقای قربانعلی روزگاری  موضوع سند شماره ۵۱۶۰۵مورخ ۱34۸/۸/9 
دفترخانه ۱7 تهران محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله ۱۵روز  به 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

هیات موضوع قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره۱39۵۶۰33۱۰۵۵۰۰۲9۶4هیات 
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 بیرامعلی کرملو فرزند کتابعلی بشماره شناسنامه ۶۰۱در  ششدانگ 
ازپالک  و مجزی شده  مفروز  به مساحت ۲۶7/3۰مترمربع   باب ساختمان  یک 
علی  آقای  رسمی  مالک  از  نظرآبادخریداری  در  واقع  اصلی  از ۶9  فرعی   ۶499
به  نوبت  دو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  زرنانی  اکبر 
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 
سند  مقررات  اعتراض طبق  وصوا  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

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

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره۱39۵۶۰33۱۰۵۵۰۰3۱۱۵ هیات 
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  اقای صفت اله شجاعی فرزند هدایت اله بشماره شناشنامه۱ در یک باب 
ساختمان  به مساحت 4۵/۸۰مترمربع)جهت الحاق به پالک ثبتی ۱۱399 فرعی 
از۶9 اصلی( مفروز و مجزی شده از پالک 3۶ اصلی واقع در صالح آبادخریداری 
از مالک رسمی اقای جعفرکوه فر 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 
شماره۲۱/۱۱33۱  نامه  برابر  شد.توضیحات:  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات 
اصلی  پالک3۶  از  مترمربع  مقدار 4۵/۰۸  نظرآباد  مورخ ۱39۵/۵/۱۸ شهرداری 
صالح آباد به متقاضی واگذار شده است که بدین وسیله در سیستم یادداشت شد.

محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

اخطار

 ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرای اسناد رسمی 
آقای حسین تقی لو 

نشانی: اسالمشهر – شهرک مفیدی خیابان ۱4 متری  بن بست  چهارم  قطعه 
 ۱۲۱

کارشناس رسمی  مورخ   ۱394/۱۰/۰9   بشماره 94/9۲    وارده  گزارش  برابر 
دادگستری ششدانگ پالک ثبتی 774۵ فرعی از 4۶ اصلی ملکی بنام آقای حسین 
اجرایی کالسه ۸7۰۰۰37  پرونده  مدیون  ریال  مبلغ 3/9۵۰/۰۰۰/۰۰۰  لو  تقی 
ارزیابی گردیده لذا وفق ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرا چنانچه به مبلغ مذکور معترض 
اخطاریه  این  ابالغ  ازتاریخ  روز   ۵ مدت  ظرف  حداکثر  را  خود  اعتراض  هستید 
ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر مبلغ ۸/3۰۰/۰۰۰ ریال واریز به 
حساب سیبا شماره ۰۱۰3۱34۸۰۰۰۰۱  نزد بانک ملی به  بنام کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری به این اداره واقع در اسالمشهر – قائمیه – سایت اداری – اداره 
ثبت اسناد و امالک اسالمشهر تحویل وضمنا » به اعتراضی که خارج از موعد و 
ویا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد وارزیابی 
ملک قطعی وهیچگونه ادعا و اعتراضی مسموع نیست ، وچنانچه ملک فوق بیمه 

می باشد به این اداره اعالم فرمائید. ۱447 
مسئول اجرای ثبت اسالمشهر – فریدون فتحی 

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه
به موجب دادنامه شماره ۵۰۱-94/۸/۲۸ صادر از حوزه سوم ورامین محکوم علیه 
فرشید احمدی گرگانی  فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 4۵/۰۰۰/۰۰۰ 
تاریخ  از  تاخیر  ریال و خسارت  به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۱۵۵/۰۰۰  ریال 
سررسید چک شماره ۰۱۲/9۵/7۵/۸ لغایت اجرای حکم در حق محکوم له سیما 
کارگر اسفند آبادی به عنوان هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی به دادگاه  وحق الوکاله 
وقف تعرفه مصوب در حق  محکوم له و نیز پرداخت مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰ ریال از 
بابت نیم عشر دولتی درحق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در 
مادتین ۱۱9 و ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی آگهی میگردد و ده روز پس از آن 
بموقع اجرا گذاشته می شود و بر اساس ماده 9 قانون مذکور برای عملیات اجرایی 
ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگراینکه محل یا اقامت خود را 

اعالم نمایید.خ/م الف 7۰9             
بهروز یزدانی زاده رئیس حوزه سوم شورای حل اختالف ورامین

اگهی ابالغ 
وقت دادرسی ودادخواست به شرکت اعتدال صنعت پارسیان 

خواهان مهین خزائی پول  با وکالت فرهاد شایگان   دادخواستی به خواسته صدور 
حکم مبنی بر بطالن اسناد رسمی به شماره ۱3۱۲۱ تاریخ ۲۸/۱۱/۱393 وشماره 
۱3۱4۵ تاریخ 3/۱۲/۱393به پالک ثبتی ۱۵۰ فرعی ومجزی شده از ۱۱7 فرعی 
انضمام خسارات  به  نوشهر  شهرستان  قشالقی  یک  بخش  در  اصلی،واقع  از ۱9 
دادرسی وهزینه دادرسی وحق الوکاله  به طرفیت شرکت اعتدال صنعت پارسیان 
)شماره ثبت 349477(  به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر تقدیم داشته 
که به کالسه 9۵۰۱77 ثبت ووقت رسیدگی به تاریخ  ۶/9/9۵ساعت ۱۲ ظهر  
تعیین گردیده است با توجه به اینکه خوانده فعال مجهول المکان می باشد بنا به 
تقاضای خواهان ودستوردادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می گردد تا خواندگان مذکور با 
مراجعه به دفتردادگاه نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودرجلسه دادرسی 
شرکت ویا الیحه دفاعیه خودرا با تعیین محل اقامت خویش تنظیم وبه دادگاه 

تقدیم نماید.در غیر اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود.
منشی شعبه دوم دادگاه حقوقی نوشهر.خلج

اگهی ابالغ 
وقت دادرسی ودادخواست به مجید قائمی نژادوفاطمه مرادی

آقای خیراله فرجی با وکالت مهدی خواجوندوبهروز سیاه سرانی  دادخواستی به 
خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به تحویل وتسلیم مبیع مورد معامله 
)یکدستگاه آپارتمان به شرح متن مقوم به بیست میلیون ویکصد ریال با احتساب 
کلیه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست به طرفیت خواندگان مذکور به 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر تقدیم داشته که به کالسه 9۵۰۵۵4 ثبت 
ووقت رسیدگی به تاریخ ۱9/۱/9۶ ساعت ۱۱:3۰ صبح تعیین گردیده است با توجه 
به اینکه خوانده فعال مجهول المکان می باشد بنا به تقاضای خواهان ودستوردادگاه 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار درج می گردد تا خواندگان مذکور با مراجعه به دفتردادگاه نسخه 
ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودرجلسه دادرسی شرکت ویا الیحه دفاعیه 
خودرا با تعیین محل اقامت خویش تنظیم وبه دادگاه تقدیم نماید.در غیر اینصورت 

دادگاه غیابا رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود.
منشی شعبه دوم دادگاه حقوقی نوشهر.خلج

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با تاکید بر اقتدار 
بازیکنانش در دیدار مقابل ازبکستان، گفت: مزد 
بازی مقتدر خود را گرفتیم و مستحق این پیروزی 

بودیم.
کارلوس کی روش، پس از برتری یک بر صفر تیم 
ازبکستان در مقدماتی  مقابل  ایران  فوتبال  ملی 
جام جهانی ۲۰۱۸ با تبریک کسب سه امتیاز به 
بازیکنانش افزود: هر دو تیم تالش خود را به کار 
بستند و تیم ایران به دلیل اینکه موقعیت های 
بیشتری ایجاد کرد و توانست به گل دست یابد، 

استحقاق پیروزی را داشت.
وی افزود: ازبکستان هم در دقایقی از بازی موقعیت 
داشت، اما در مجموع ایران روند بازی را کنترل 

کرد.
کی روش در خصوص حضور نداشتن اشکان دژاگه، 
علیرضا جهانبخش و سردار آزمون در ترکیب اصلی 
تیم ایران، گفت: هر سه تن ، آماده بودند، اما روش 
تاکتیکی خاصی داشتیم که نیاز به تغییر در ترکیب 
بود. با این حال در نیمه دوم، جهانبخش و آزمون به 

عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمدند.
بر  مبنی  ازبک  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  وی 
عملکرد خوب ایران و تالش بی ثمر میزبان، توضیح 
داد: از لحاظ نظم تیمی و انفرادی خوب بودیم. 
دیدارهای گذشته ازبکستان را بررسی کردیم و در 

دیدار امشب از سرعت باالی تیم آنان متعجب شد؛ 
درکل میزبان، نمایش خوبی داشت؛ اما اسیر قدرت 
ایران شد. سرمربی تیم ایران در خصوص رویارویی 
چند سال اخیر با ازبکستان، عنوان کرد: دیداری 
که چند سال قبل در تهران به ازبکستان باختیم، 

سخت ترین بازی ما مقابل آنان بود. 
تیم ملی فوتبال ایران با برتری ارزشمند یک بر صفر 
خارج از خانه ، مقابل ازبکستان به صدر جدول رده 
بندی گروه نخست مرحله مقدماتی جام جهانی در 

آسیا صعود کرد.
تحلیل کنفدراسیون فوتبال آسیا از بازی

 ایران – ازبکستان
پایگاه اینترنتی کنفدراسیون فوتبال آسیا )ای اف 
سی( دیروز نوشت که تیم ملی ایران با گل دقیقه 
۲7 سید جالل حسینی در سه بازی اخیر بدون 

خوردن گل، هفت امتیاز به دست آورده است.
به نوشته این پایگاه خبری، ازبکستان در بازی های 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، برای نخستین 

بار در تاشکند خانه خود از تیم میهمان شکست 
خورد. تیم ملی فوتبال ایران در بازی روز پنجشنبه 
با برتری ارزشمند یک بر صفر خارج از خانه در 
مقابل ازبکستان، به صدر جدول رده بندی گروه 
نخست مرحله مقدماتی جام جهانی در آسیا صعود 
کرد. این پایگاه اینترنتی می افزاید: تیم تاشکند 
در این بازی بدون اودیل احمدوف کاپیتان خود 

به علت بهبود نیافتن از مصدومیت، حضور یافت.
این در حالی بود که کی روش با توجه به بازی روز 
سه شنبه با کره جنوبی، تغییراتی در بازیکنان خط 

هافبک و حمله تیم خود ایجاد کرد.
به گفته ساموئل بابایان سرمربی تیم ازبکستان، 
متاسفانه ما این بازی را باختیم. بازیکنان ما برای 
جنگیدن تالش کردند، اما تا پایان بازی نتوانستیم 
بدون حضور احمدوف فرصتی ایجاد کنیم. هر چند 
لحظاتی ایجاد کردیم، اما تیم نتوانست آنها را تحقق 
بخشد و اکنون ما بازی بعدی را در پیش رو داریم 

و باید به آن توجه کنیم.
وی افزود: ما این مبارزه را در 3۰ دقیقه نخست 
باختیم. افزون بر این ما نتوانستیم فرصتی از طریق 
خط میانی خود ایجاد کنیم که از دالیل اصلی 
شکست امشب ما بود. ما بدون احمدوف نمی توانیم 
خوب بازی کنیم، هر چند که مدافعان ما خوب 

بازی کردند اما در میانه زمین شکست خوردیم.

کی روش: مزد بازی مقتدر خود را گرفتیم

آستانه  در  ایران  جوانان  فوتبال  تیم  سرمربی 
اعزام این تیم به رقابت های قهرمانی آسیا و 
انتخابی جام جهانی در بحرین با تاکید بر اینکه 
یکدیگر  با  جوانان  و  نوجوانان  فوتبال  شرایط 
مقایسه  هم  با  را  آنها  نباید  و  است  متفاوت 
کرد،گفت: وضعیت تیم جوانان برای حضور در 

مسابقات ایده آل است.
امیرحسین پیروانی ضمن تبریک به تیم فوتبال 
نوجوانان ایران برای دست یافتن به عنوان نایب 
قهرمانی آسیا و همچنین کسب مجوز حضور در 
جام جهانی نوجوانان،گفت: تیم فوتبال نوجوانان 
ایران با تالش بسیار زیاد بازیکنان و کادرفنی 
دست به کار بزرگی زد و باید به آنها تبریک 

گفت.
پیروانی با بیان اینکه کار در رده های پایه فوتبال 
بسیار سخت است، خاطرنشان کرد: برای رده 
های پایه نیاز به برنامه ریزی های مقطعی، کوتاه 
مدت و بلندمدت است و هدفگذاری در تیم های 

پایه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
سرمربی تیم فوتبال جوانان ادامه داد: فوتبال 
رده های نوجوانان و جوانان دارای شرایط خاص 
و متفاوتی از یکدیگر هستند و نباید تصور کرد 

نایب  عنوان  کسب  به  موفق  نوجوانان  چون 
قهرمانی آسیا شدند، تیم جوانان نیز می تواند 

این نتیجه را تکرار کند.
پیروانی گفت: تیم فوتبال جوانان ایران 4۰ سال 
قرار  آسیایی  سکوهای  از  یکی  روی  که  است 
نگرفته و آخرین قهرمانی جوانان ایران در آسیا 

مربوط به سال ۱3۵۵ است.
مسابقات  در  ایران  سال   ۱9 زیر  فوتبال  تیم 
قهرمانی آسیا، در گروه سوم با تیم های قطر، 
ژاپن و یمن هم گروه است. رقابت های قهرمانی 
با  آبان 9۵  لغایت 9  مهر  از ۲۲  آسیا  جوانان 

حضور ۱۶ تیم در بحرین برگزار خواهد شد.
خاطرنشان  گو  و  گفت  این  ادامه  در  پیروانی 
تا  ایران  فوتبال جوانان  تیم  تمرینات  کرد که 
روز بیستم مهرماه و قبل از اعزام به مسابقات 
قهرمانی جوانان آسیا در بحرین، با قدرت ادامه 

خواهد داشت.
وی توضیح داد که قطر به عنوان یکی از تیم 
های هم گروه ایران، در دوره گذشته مسابقات 
و  یافته  قهرمان دست  مقام  به  آسیا  قهرمانی 
امسال نیز برای دفاع از عنوان قهرمانی خود پای 

به مسابقات بحرین می گذارد.

پیروانی: 

شرایط تیم فوتبال جوانان ایده آل است
از  آسیا  باشگاه های  بسکتبال  های  رقابت 
به  پتروشیمی  و  می شود  آغاز  امروزدر چین 
عنوان نماینده ایران نیز کارش را در مرحله 

گروهی شروع می کند.
بعد از سه سال وقفه در رقابت های باشگاهی 
میزبانی  چین  امسال  کهن  قاره  بسکتبال 
جدید  اتفاقی  تا  گرفت  برعهده  را  مسابقات 
سال   ۱۶ از  بعد  بیفتد.  رویداد  این  در 
برگشتند  باشگاهی  رده  به  دوباره  چینی ها 
سطح  نوید  رقابت ها  میزبانی  قبولی  با  و 
به  را  آسیا  باشگاه های  رقابت های  از  باالیی 
بسکتبال دوستان دادند. حاال ده تیم از سطح 
فردا  از  و  کرده اند  سفر  شنزو  به  کهن  قاره 
رقابت هایشان را در دو گروه پنج تیمی آغاز 

خواهند کرد.
نماینده  عنوان  به  پتروشیمی  اول  گروه  در 
ایران حضور دارد. این تیم که برای نخستین 
بار این مسابقات را تجربه می کند با هدایت 
مهران شاهین طبع به چین رفته و با تیم های 
هند   ONGC قطر،  الریان  لبنان،  الریاضی 
که  کرد  خواهد  دیدار  تایپه  چین  پائیان  و 
تایپه  چین  نماینده  برابر  مسابقه اش  اولین 

خواهد بود.
آتیرائو  عراق،  الشرطه  دوم  گروه  در 
قزاقستان، بارسی اترائو مالزی، االهلی امارات 
با یکدیگر  و ژینجیانگ چین حضور دارند و 
الریاضی  و  پتروشیمی  داد.  خواهند  مسابقه 
چین  نماینده  و  هستند  اول  گروه  مدعیان 
مسابقات  دوم  گروه  قدرتمند  تیم  تنها  نیز 

شناخته می شود.
سال ها  از  بعد  که  رقابت ها  از  دوره  این  در 
افزایش  نیز  کننده  شرکت  تیم های  تعداد 
پنج  گروه  دو  در  تیم  ده  کرده است  پیدا 
تیم  چهار  که  کرد  خواهند  رقابت  تیمی 
برتر  تیم  هشت  جمع  به  گروه  هر  نخست 
یک  مرحله  در  می کند.  پیدا  راه  مسابقات 
صورت  به  گروه  دو  تیم های  پایانی  چهارم 
ضربدری به مصاف هم می روند که برنده هر 
می کند  صعود  نهایی  نیمه   مرحله  به  دیدار 
کرد.  رقابت خواهد  فینالیست شدن  برای  و 
اول  در گروه  پتروشیمی  و  الریاضی  مطمئنا 
خواهند  صدرنشینی  برای  زیادی  رقابت 
چین  نماینده  با  فینال  مرحله  تا  که  داشت 

روبه رو نشوند.

آغاز رقابت های بسکتبال باشگاه های آسیا در چین
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تعویض شبکه توزیع آب شرب روستای 
بنوار حسین شهرستان دزفول

شبکه توزیع آب شرب اهالی روستای بنوار حسین 
شهرستان دزفول تعویض شد.

فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
روستایی خوزستان محمد گلچین پور گفت: شبکه 
توزیع آب شرب اهالی روستای بنوار حسین شهرستان 
دزفول از توابع بخش مرکزی بدلیل فرسودگی تعویض 
شد.مدیر امور آبفاروستایی شهرستان دزفول ادامه داد: 
اصالح و تعویض شبکه توزیع آب شرب روستای بنوار 
حسین در راستای بهبود کیفیت و فشار مطلوب آب 

شرب اهالی انجام شد.
وی با اشاره به اینکه فرسودگی شبکه توزیع آب شرب 
این روستا اظهار کرد:  فرسودگی لوله ها تا اندازه بود 
که ترمیم و تعمیر آنها نتجیه بخش نبود و بازهم شاهد 
شکستگی لوله ها بودیم، به همین سبب شبکه توزیع 
بکلی تعویض شد.گلچین پور بیان کرد: این عملیات 
ظرف مدت ۲ روز و با همکاری بخشدار بخش مرکزی 
و دهیار روستا اجرا شد، همچنین تهیه لوله ها توسط 
امور آبفاروستایی دزفول و حفاری توسط بخشداری 
انجام پذیرفت.وی یادآور شد: اتمام این پروژه بهبود 
کیفیت و کمیت آب شرب اهالی روستای بنوار حسین 

را در پی داشته و موجب رضایتمندی شده است.
بخش  توابع  از  بنوار حسین  روستای  است  گفتنی 
مرکزی است و بیش از ۲۰۰ خانوار با جمعیتی بیش از 

۱۰۰۰ نفر را تحت پوشش دارد.

 مدیر کل آموزش وپرورش استان 
چهار محال و بختیاری خبر داد:

افتتاح دومدرسه خیرساز
 در گردگان 

مدرسه    ۲ جدید  تحصیلی  سال  آغاز  با  همزمان 
خیرساز در لردگان با عنوان»ایران من« افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش استان  چهار 
محال وبختیاری، بهروز امیدی با اعالم این خبر اظهار 
داشت: مدارس4کالسه در روستای چاهگاه میالسو، 
۶کالسه در روستای فارسان شهرستان لردگان تحت 
اتاق  رئیس  باحضورنائب  من«  ایران  عنوان»مدارس 
بازرگاني ایران، مدیرعامل موسسه خیریه مهرگیتي، 

مسئولین استان و شهرستان لردگان افتتاح شدند . 
در  میالس  چاهگاه  روستاي  کالسه   4 مدرسه 
و  ۲۰۰مترمریع  هزارو  یک  مساحت  به  زمیني 
طول  متر  حصارکشي۱۶۰  و  زیربناي4۰۰مترمربع 
و محوطه سازي ۸۰۰ مترمربع  با عتباري بالغ بر۵ 

میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: مدرسه شش کالسه فارسان 
زیربناي۵۰۰  و  مترمربع  مساحت۲هزار  به  لردگان 
مترمربع و حصارکشي۲۰۰مترطول و محوطه سازي 
یک هزار و ۵۰۰ مترمربع با اعتباري بالغ بر۶ میلیارد و 

۵۰۰ میلیون ریال افتتاح شد.

افتتاح اولین نمایشگاه بین المللی آلومینیوم ایران در اراک 

اولین نمایشگاه بین المللی آلومینیوم ایران و پانزدهمین نمایشگاه 
صنعت ساختمان و سیستم های گرمایشی و سرمایشی در اراک آغاز 

بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، 
سیستم های  ساختمان،  صنعت  تخصصی  نمایشگاه  پانزدهمین 
وابسته در  تاسیسات، ماشین آالت و صنایع  سرمایشی و گرمایشی، 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی آغاز بکار کرد.
شرکت  کوچک  صنایع  معاون  ذوالفقاري  نمایشگاه  این  حاشیه  در 
شهرکهاي صنعتي استان مرکزي گفت: نمایشگاه تخصصی صنعت 
ساختمان و آلومینیوم ایران در فضایی به وسعت پنج هزار متر مربع از 
تاریخ ۱3 لغایت ۱۶ مهرماه ۱39۵ با حضور بیش از ۸۰ شرکت کننده 
آسانسور  انبوه سازی،  ساختمان،  حوزه  با  مرتبط  شرکت های  شامل 
از4۰  بیش  وبا  و  لوله  گرمایش، شیرآالت،  و  برقی، سرمایش  پله  و 
شرکت مرتبط صنعت آلومینیوم و نمایندگی های شرکت های داخلی 
و خارجی مرتبط با هدف ایجاد فرصتی مناسب جهت نمایش آخرین 
و  مربوطه  و خدمات  عرصه ها  این  نوین  فن آوری های  و  دستاوردها 
فراهم کردن زمینه الزم جهت مبادالت علمی، تخصصی و اقتصادی 

در حال برگزاری است.
وي گفت: همزمان با این رویداد ۱3 سمینار تخصصی با موضوعات 

مرتبط توسط اساتید به نام استانی و کشوری برگزار می شود.
سفیر بلغارستان نیز در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: استان مرکزی 
ایران به شمار می رود و در حال  استان بزرگ و قدرتمند صنعتی 
رایزنی هستیم تا با صنعتگران این استان در زمینه آلومینیوم، فوالد، 

فلزات و کشاورزی ارتباط برقرار کنیم.
زمینه  در  بلغارستان  کشاورزی  های  ظرفیت  به  پولنداکف  کریستو 

صادرات و واردات با ایران نیز اشاره کرد.
منابع  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  افشون  ظفر  همچنین 
با کشور  ارتباط صنعتی  آیین گفت:  این  نیز در  استانداری مرکزی 
بلغارستان در ابتدای راه است و برای اولین بار زمینه این ارتباط شکل 

گرفته است.
اینکه  بیان  با  مرکزی  استانداری  انسانی  منابع  هماهنگی  معاون 
مناسبات بازرگانی با این کشور در آینده بیشتر خواهد شد، افزود:این 
مناسبات در خصوص صنایع نفت، گاز و آلومینیوم شکل خواهد گرفت 

و تولیدات این صنایع گسترده تر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه بلغارستان در خصوص صنایع مذکور کشوری 
مصرف کننده است، گفت: به عنوان نمونه آلومینیوم تولید داخل از 
طریق بازار ترکیه و با قیمت گرانتر در اختیار بلغارستان قرار می گیرد 

و این ارتباط نقش بسیار مهمی در حذف واسطه ها دارد.
صنایع  تکنولوژی  زمینه  در  بلغارستان  کشور  داد:  ادامه  افشون 
مذکور پیشرو است و این ارتباط می تواند زمینه ساز تبادل و انتقال 
را  فصل جدیدی  پسابرجام  شرایط  کرد:  تاکید  باشد.وی  تکنولوژی 
فراهم کرد که صنعتگران و فعاالن اقتصادی از نقاط مختلف دنیا به 
این استان سفر کنند.شایان ذکر است، عالقمندان و بازدیدکنندگان 
می توانند جهت بازدید این نمایشگاه ها از ساعت ۱۵ الی ۲۲ سیزدهم 
المللی  بین  نمایشگاه های  دائمی  محل  به  مهرماه  شانزدهم  لغایت 

استان مرکزی مراجعه کنند.

خبر خبر

خانه  نخستین  گردشگری،  هفته  با  همزمان 
منیر  ماه  سنتی  خانه  سفره  و  خمین  در  مسافر 

درشهرستان  آشتیان افتتاح شد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
آیین  این  حاشیه  در  مرکزی  استان  گردشگری 
محلی  در  خمین  شهرستان  مسافر  خانه  افزود: 
استیجاری در سه طبقه با اقامت همزمان ۱۲ نفر 

راه اندازی شده است.
این  اندازی  راه  با  افزود:  حسینی  محمد  سید 
طور  به  نفر  پنج  اشتغال  زمینه  موقت  اقامتگاه 

مستقیم فراهم شده است.
وی بیان کرد: ۲۰ سرمایه گذار بخش خصوصی 
اماکن  اندازی  راه  متقاضی  مرکزی  استان  در 
اقامتی موقت استیجاری و بوم گردی هستند که 
برخی از آن ها مجوز گرفتند و برخی نیز در حال 

رفع نواقص برای اخذ مجوز هستند.
واحد  پنج  امسال  پایان  تا  کرد:  بینی  پیش  وی 
اقامتگاه  ظرفیت  افزایش  برای  موقت  اقامتی 

گردشگران دراین استان راه اندازی شود .
و  دستی  ،صنایع  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
گردشگری استان مرکزی گفت: راه اندازی خانه 
اقامتگاهی  اماکن  و  گردی  بوم  استیجاری،  های 
در شهر و روستا برای جذب گردشگر در دستور 

کار قرار دارد.
واحدها  این  اندازی  راه  برای  کرد:  بیان  حسینی 
با  قیمت  ارزان  تسهیالت  ریال  میلیارد  یک  تا 

بازپرداخت چهار درصد پرداخت می شود..
وی ادامه داد: بسیاری از گردشگران، مایل هستند 

که در خانه های بومی و محلی در روستاها اسکان 
ارزش  با  های  خانه  صاحبان  از  حمایت  و  یابند 
تاریخی برای تبدیل آن ها به اقامتگاه بومی نیز 

در دستور کار است.
حسینی افزود: راه اندازی ۲ اقامتگاه مسکونی بوم 
این  امسال توسعه گردشگری  گردی در دلیجان 

شهرستان را شتاب داده است.
با واگذار کردن برخی آثار تاریخی به  وی گفت: 
بخش خصوصی ضمن مرمت و حفاظت این آثار، 
کاربری تفریحی، رفاهی و اقامتی نیز برای آن ها 

تعریف می شود.
در  تاریخی  آثار  هشت  تاکنون  گفت:  حسینی 
استان مرکزی به بخش خصوصی واگذار شدو این 

تعداد تا پایان سال به ۱۲ بنا افزایش می یابد.
های  ظرفیت  بودن  دارا  با  خمین  شهرستان 
بیت  آن  سرآمد  که  تاریخی  اماکن  و  طبیعی 
تاریخی حضرت امام )ره( است که ساالنه میزبان 
بیش از ۵۰۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی است. 
همزمان با هفته گردشگری سفره خانه سنتی ماه 
کل  مدیر  حضور  با  آشتیان  شهرستان  در  منیر 
میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان 
مسئوالن  از  وجمعی  شهر  این  ،فرماندار  مرکزی 

افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی ومرکز اطالع رسانی اداره 
وگردشگری  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  کل 
مدیرکل  حسینی  سیدمحمد  مرکزی  استان 

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
استان مرکزی در این مراسم گفت: اشتغال زایی 
رفاه حال  برای  زیر ساخت  وایجاد  در شهرستان 
برپایی  اهداف  ازمهمترین  ومسافران  گردشگران 

این سفره خانه به شمار می رود.
خانه  سفره  این  گفت:  حسینی  سیدمحمد 
درمساحت ۵۰۰متر دارای آالچیق های متعدد با 
مشارکت بخش خصوصی بااعتبار بالغ بر 3میلیارد 
وحدفاصله ۱7کیلومتری  است  افتتاح شده  ریال 

محور راهجرد– آشتیان  قراردارد.
گردشگری  صنعت  که  آنجا  از  کرد:  تشریح  وی 
صنایع  ترین  زا  آمد  ودر  ترین  پررونق  از  یکی 
ساخت  وزیر  درست  ریزی  برنامه  با  است  جهان 
های مناسب چون هتل ،اقامتگاه ،کمپینگ ،سفره 
خانه و.... می توان برای جذب گردشگران برنامه 

ریزی به عمل آورد.
سیدمحمد حسینی تصریح کرد: سفره خانه های 
به  ایرانی  ترویج سنت های اصیل  باهدف  سنتی 

میزبانی از مسافران وگردشگران  می پردازد.
 حسینی با اشاره به اینکه سفره خانه های سنتی 
ایرانیان محسوب  نماد هویت تاریخی و فرهنگی 
و  شده  شناخته  ای  پیشینه  از  که  شوند  می 

شناسنامه ای وزین و گرانبها برخوردارند.
وی تاکید کرد: در دنیای مدرنیته امروزی سفره 
انتقال  توانند  می  خوبی  به  سنتی  های  خانه 
دهنده فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله ایرانی- 
اسالمی به نسل کنونی باشند و مردم ما را با تاریخ 

کهن ایران زمین آشنا نمایند.

همزمان با هفته گردشگری صورت گرفت؛

افتتاح نخستین مسافرخانه در خمین و سفرخانه در شهرستان آشتیان 

آگهی حصر وراثت

آقای / خانم روقیه رضائی انهر دارای شناسنامه شماره ۱۵9۸ به شرح دادخواست به 
کالسه 7۰۰7۵۶/ش ۶7 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان قاسم علی رضائی انهر به شناسنامه شماره ۶۱9 در تاریخ 
9۵/7/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه مرحوم منحصر است به ....

۱-اکرم راد فرزند حسن ش ش 93۶ )همسر( 
۲-کاظم رضائی انهر فرزند قاسم علی ش ش ۲۰ ) پسر متوفی(

3-رسول رضائی انهر فرزند قاسم علی ش ش ۱3۸7 ) فرزند(
4-روقیه رضائی انهر فرزند قاسم علی ش ش ۱۵9۸ ) فرزند(

۵-سمیه رضائی انهر فرزند قاسم علی ش ش ۵ ) فرزند(
۶-خدیجه رضائی انهر فرزند قاسم علی ش ش ۱3۸۶ ) فرزند(

7-زهرا رضائی انهر فرزند قاسم علی ش ش ۲74۰9۰4۰۸۸ ) فرزند(
۸-فریده رضائی انهر فرزند قاسم علی ش ش ۱۵99 ) فرزند(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 3۶۲ قانون امور 
حسبی را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیدم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی ابالغ وقت دادرسی 

خواهان : سمائه رضایی قلعه  فرزند حسین  
خوانده / ۱- نادر یوسفی کیاسری فرزند محمد آدرس مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه 
پیرامون دادخواست / خانم سمائه رضایی  قلعه به طرفیت خوانده / فوق به خواسته 
مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول بنام نادر یوسفی 
کیاسری به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشارالیه در روزنامه 
از دعوی مطروحه در  اطالع  تا خوانده ضمن  االانتشار چاپ میگردد  های کثیر 
روز  یک شنبه مورخ ۸/۲3/ 9۵ راس ساعت9/3۰صبح در شعبه دوم شورای حل 
اختالف بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی 
حاضر شود ضمناً در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر 
خواهد شد . همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . / م.الف 9۵۰4۸۶

مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر

متن آگهی 

به  عالی  دانشور  به طرفیت خوانده محمدرضا  دادخواستی  زهرا شیرزاد  خواهان 
آباد شهرستان خرم  خرم  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  خواسته طالق 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9۵۰99۸۶۶۱۰3۰۰۸۵۱ ثبت گردیده که وقت 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین  ساعت ۰9:۰۰  و  آن ۱39۵/9/۲9  رسیدگی 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه شوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – راضیه غالمی. 

آگهی ابالغ 

وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به دفتر کل شورای حل اختالف  

کالسه پرونده :  479/۲/9۵    وقت رسیدگی 9۵/۸/۱7   ساعت9:3۰  
خواهان : محمدبدرخانی  خوانده : محمد سیفی – اشرف لنکرانی  خواسته الزام 

خواندگان به حضور دفترخانه  
رباط کریم  به حوزه دو   نموده که جهت رسیدگی  خواهان دادخواستی تسلیم 
شورای حل اختالف مرکزی دو شهری ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
به علت مجهول المکان بودن خوانده به در خواست خواهان و دستور شورا و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین نامه دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف مهلت مقرر  به دفتر 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه نیاز 
به آگهی مجدد داشته باشد فقط یکبار و ظرف یک هفته می باشد . م/ الف ۱۲93  
دبیر خانه حوزه دوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

متن آگهی 

خواهان رونوشت حصر وراثت رحمت اهلل غالمی ارجنکی فرزند قدرت اهلل به شرح 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9۵۰99۸3۸4۶۱۰۰3۶9 از این دادگاه 
در خواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان شهربانو 
گنجی ارجنکی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
۱ – صغری غالمی ارجنکی متولد ۱34۱ ش ش ۲۱ فرزند متوفی 

۲ – نرگس غالمی ارجنکی متولد ۱3۵۰ ش ش ۱ فرزند متوفی 
3 – حبیب اله غالمی متولد ۱3۵7 ش ش ۱3۰۶ فرزند متوفی 

4 – علیرضا غالمی ارجنکی متولد ۱34۸ ش ش 93۱ فرزند متوفی 
۵ – حشمت اله غالمی ارجنکی متولد ۱34۵ ش ش 34 فرزند متوفی 

۶ – نور اله غالمی ارجنکی متولد۱3۵۲ ش ش ۱۵ فرزند متوفی 
7 – رحمت اله غالمی ارجنکی متولد ۱343 ش ش ۱ فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مذبور یک نوبت آگهی میگردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه 21 شهرستان شهرکرد – رحمان آماده

آگهی ماده سه

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آقای عبدالرحمن سلیمانی فرزند غفور درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
را از پالک ۱۰۸ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3کرمانشاه معروف به 
زمین آبی چمن که از آقای عارف برزگر خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه 9۲-3۶۱ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
شماره ۱39۵۶۰3۱۶۰۰7۰۰۰۸۲3  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
مورخ ۱39۵/۶/۲7، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۶۱/۵7 
متر مربع به نام آقای عبدالرحمن سلیمانی صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقای حسین وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله ۱۵روز 
از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  به  نسبت  که  کسانی  چه  چنان   تا  می شود  آگهی 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف 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. بدیهی است پس از انقضای مدت 
نام آقای عبدالرحمن  اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به  مقرر 
سلیمانی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. تاریخ انتشار اول۱39۵/7/۱7  تاریخ انتشار دوم ۱39۵/۰۸/۰۲
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نعمت عزیزی

متن آگهی

محکوم علیهم: حجت اهلل گلزاده فرزند نصراهلل – رضا حمزه شلمزاری فرزند پرویز 
– محسن گلزاده فرزند حجت اهلل – خالق علی بابایی شهرکی فرزند داوود

بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۵۱۰۰93۸۱۰۸۰۱۸۰4 و 
شماره دادنامه مربوطه 9۵۰9973۸۱۰۸۰۰۰۸۸ محکوم علیهم محکومند به نحو 
تضامنی به پرداخت مبلغ 9۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تازمان صدور حکم و ازباب تسبیب به پرداخت 
بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ  مبلغ 4۰۵7۰۰۰ ریال 

47۵۰۰۰۰ ریال بابت نیم عشر در حق دولت.
  محکوم علیهم مکلفنداز تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.)ماده 34قانون اجراي احکام مدني(۲. 
- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.

3.مالي معرفي کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه خود 
را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل 
تعدادیا مقدار وقیمت همه اموال منقول وغیر منقول،به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانک ها وموسسات مالي واعتباري ایراني 
یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور وکلیه اموالي که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست 
از  قبل  سال  یک  زمان  از  مذکور  اموال  در  دیگر  تغییر  نوع  وهر  وانتقاالت  نقل 
طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به 
درخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد۸و3قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 
۱394(.4-خود داري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجراي حکم ،حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.)ماده34قانون اجراي احکام 
مدني وماده۲۰ق.م.اوماده ۱۶قانون نحوه اجراي محکومیت مالي۱394(۵-انتقال 
مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال 
یا جزاي  تعزیري درجه شش  نباشد موجب مجازات  کافي  دیون  پرداخت  براي 
نقدي معادل نصف محکوم به یا هردومجازات میشود.)ماده۲۱قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي۱394(.۶.چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود 
آزادي محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.تبصره۱ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت 

مالي۱394(
رییس  شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی (دادگستری شهرستان شهرکرد- علی خجندی

آگهی ماده سه

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آقای افراسیاب ظاهری فرزند سلیمان درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
را از پالک ۱۰9فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3کرمانشاه معروف به 
اسداله بیگی که از آقایان وزیر و کیخسرو ظاهری  و غیره خریداری و درخواست سند 
مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 94-49 تشکیل و به هیئت موضوع قانون 
فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی ۱39۵۶۰3۱۶۰۰7۰۰۰۶۶7 
به  دکاتین  و  خانه   باب  یک  مالکیت  سند  به صدور  حکم  مورخ ۱39۵/۵/۲7، 
مساحت ۱۸۶/۶۰ متر مربع به نام آقای افراسیاب ظاهری صادر نموده است و نام 
مالکین اولیه پالک مزبور آقایان عبداله عزیزی و عبداله ظاهری می باشد لذا مراتب 
در دو نوبت در فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف 
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. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به 
نام آقای افراسیاب ظاهری صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار اول۱39۵/7/۱7  تاریخ انتشار دوم ۱39۵/۸/۲

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نعمت عزیزی

رای هیئت /نوبت اول

اگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱39۵۶۰3۰۱۰۶۰۰۰3۶94 
و ساختمان های  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات دوم موضوع 
فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای فریده میرزایی خندابی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 
۲۸۱۵ صادره از در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 4۸/4۰ مترمربع پالک ۸۲4 
فرعی از 7 اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی آقای رضا قلی شیرکوند  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 

صادرخواهدشد. ث / م الف ۵۸4                   
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/7/۱7  تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/۸/۰۲

 محمود داوودی : قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت

کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شماره ۵77  شناسنامه  دارای  کاشی  ناصر  آقای 
۱/9۵ش/۱۰39 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فاطمه تات حصاری بشناسنامه ۱3۱۸ در تاریخ 9۵/۵/۸ اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- 
متقاضی فوق الذکر آقای ناصر کاشی نام پدر محمد شماره شناسنامه ۵77 متولد 
۱3۵۱ . ۲- آقای هاشم کاشی نام پدر محمد شماره شناسنامه ۱7 متولد ۱3۵۵ 
. 3- خانم زهرا کاشی نام پدر محمد شماره شناسنامه ۶۲7 متولد ۱3۵3  . 4- 
خانم مریم کاشی نام پدر محمد شماره شناسنامه ۱7۸ متولد ۱3۵۶  . ۶-آقای 
محمد کاشی نام پدر غالمعلی شماره شناسنامه ۲۲ متولد ۱3۲9  . اینجانب با 
انجام تشریفاتی مقدماتی 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 733                      

 رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

متن آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه اصغر شکور فرزند 
شاه حسین که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9۵۰997۶۶۱۰۸۰۰۲94 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد 
در پرونده شماره ۸۵۰۰۶۰ محکوم به پرداخت دویست و یک میلیون ریال و هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له سید هاشم 
موسوی و غیره و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت 

دارید نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – عباس دولتشاهی. 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به متهم
حسب محتویات پرونده کالسه 9۵۰۶۵۵ ک ۱۰۲ در اجرای ماده 3۲۱ قانون آیین 
دادرسی دادگاه عمومی و انقالب در امور کیفری به آقایان بیژن خدری مجهول 
المکان ابالغ میشود که در خصوص شکایت آقایان محمد حسن خامی فرزند علی 
مهرعلیه شما دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و کالهبرداری رایانه ای جهت 
دفاع در مورد اتهام وارده در تاریخ 9۵/۰۸/۲۶ ساعت ۱۲ در شعبه ۱۰۲ دادگاه 
عمومی شهرکرد حاضر شوید،بدیهی است در صورت عدم حضور تصمیم قانونی 

اتخاذ خواهد شد.
دفتر شعبه یکصد ودو جزایی دادگاه عمومی شهرکرد

آگهی مفقودی
برگ سبز وانت پیکان مدل ۱3۸4 به شماره شهربانی ۸۸-۵۲۲د۸۲ شماره موتور 
۱۱۲۸4۰3۲۲۸9 و شماره شاسی ۱۲۱۰۶97۰ به نام ناصر ثابت مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

متن آگهی
اتهام  به  ایزدی  آقایان حسین   ۵ / د  پرونده کالسه 9۵۰3۱۲  محتویات  حسب 
توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی و ایمان مسعودی به اتهام توهین از طریق 
فحاشی تحت تعقیب می باشند در راستای ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری 
به نامبرده ابالغ میگردد ، ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردند ،بدیهی است در صورت عدم حضورتصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرکرد 

در آیین بزرگداشت روز ملي ایمني و آتش نشاني 
از شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون به عنوان 

شرکت برتر در حوزه ایمني تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومي، در مراسمي که هفتم 
ایمني  عرصه  فعاالن  از  تجلیل  مناسبت  به  مهر 
و  رؤسا  ارشد،  مدیران  حضور  با  نشاني  آتش  و 
و  جنوب  نفتخیز  HSEمناطق  کارشناسان  
شرکت هاي تابع در شهرک نفت اهواز برگزار شد 
شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون ، در بین 
شرکت هاي تابع مناطق نفتخیز جنوب رتبه برتر 

ایمني را کسب کرد.
این  HSE شرکت نفت و گاز کارون در  رییس 
محیط  و  بهداشت  ایمني،  واحد  گفت:  خصوص 
زیست این شرکت داراي  4 ایستگاه آتش نشاني 
و  تاسیسات  به  خدمات  ارائه  بر  عالوه  که  است 
نفتخیز  مناطق  ستادی  و  عملیاتي  واحدهاي 

جنوب در حوزه اهواز و مناطق مسکونی سازماني 
اکثر موارد در حوزه  ، در  نفتخیز جنوب  مناطق 
شهری و حومه نیز اقدام به ارائه خدمات امداد و 

نجات و آتش نشانی مي نماید.
ترین  مهم  از  برخي  تشریح  با  علیرضایي  منصور 
اقدامات HSE  شرکت کارون در سال گذشته 
و  آمادگي  مانورهاي  فقره   ۱۰9 انجام  گفت: 
واکنش در شرایط اضطراري و همچنین برگزاری 
منظور  به  محیطی  زیست  اختصاصی  مانورهای 
در  آلودگی  ایجاد  اضطراری  شرایط  در  آمادگی 
عملیات  فقره   ۵3 انجام  نهرها،   و  ها  رودخانه 
همکاری  با  صنعتی  و  شهري  حریق  اطفاء 
آموزش  موضوع  ساماندهی  اهواز،  شهرداری 
HSE پیمانکاران و گروه هاي تعمیرات اساسي 
باال  و   HSE فرهنگ  سطح  ارتقاء  منظور  به 
بردن ضریب ایمنی در تعمیرات اساسی از جمله 

این  توسط  که  است  اقداماتي 
امور انجام شده است.

 FTA روش  از  استفاده   ، وي 
 Fish( و روش جدید ایشیکاوا
حوادث  تحلیل  در   )bone
و  آوری  بروز  جزئی،  و  مهم 
های  شاخص  از   استفاده 
بخش  عملکرد  برای   OGP
بازبینی   ،HSE مختلف  های 
تمرکز  با  عملیاتی  های  برنامه 
بجای  پیشگیرانه  موضوعات  بر 
و  جاری  سال  در  واکنشی 
بخش  عملکرد  مستمر  پایش 

اصالح  جدید،  رویکرد  براساس  مختلف  های 
روش واکنش در شرایط اضطراري و سطح بندي 
و  حادثه  گستردگي  اساس  بر  اضطراري  شرایط 

براساس خروجی روش FMEA و سوابق حوادث 
و بازرسي هاي ایمني را از دیگر اقدامات شرکت 
 HSE بهره برداري نفت و گاز کارون در حوزه

برشمرد.

شرکت کارون عنوان شرکت برتر ایمني  را کسب کرد
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برگزاری جلسه انجمن های 
میراث فرهنگی در استان 

چهارمحال وبختیاری

میراث  های  انجمن  جلسه  سومین 
وبختیاری  چهارمحال  استان  در  فرهنگی 

برگزارشد.
ارتباطات  و  فرهنگی  امور  دفتر  گزارش  به 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
بختیاری:  و  چهارمحال  گردشگری  و 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
برگزاری  از  کل  اداره  این  وگردشگری 
میراث  های   انجمن  جلسه  سومین 
واظهار  داد  خبر  جاری  سال  در  فرهنگی 
معاون  ریاست  به  جلسه  این  داشت: 
برگزار  انجمن  استاندارواعضاء  عمرانی 
این  های  وبرنامه  عملکرد  اقدامات،  گردید 
برای  سالجاری   اول  نیمه  در  کل  اداره 
نه  شهرستانهای    فرهنگی  میراث  انجمن 

گردید.  ارائه  استان  گانه 
این  اینکه  بیان  با  بهمن عسگری سواجانی 
را  خود  پیشنهادی  های  برنامه  کل  اداره 
استان  شهرستان  گانه  نه  فرمانداران  به 
این تشکیل  از  افزود: هدف  ایم  داده   ارائه 

بخش  وترویج  توسعه  ها  انجمن   
گردشگری ،حفظ وحراست از آثار تاریخی 

باشد.  می  استان 
اینکه  به  شاره  با  سوادجانی  عسگری 
این  در  را  خود  های  پیشنهاد  فرماندارن 
پیشنهاد  با  گفت:  کردند  بیان  جلسه 
آثار  وحراست  در حفظ  محترم  فرمانداران 
از  نظارتی  دستگاهای  کلیه  ید  با  تاریخی 
نیروی  دادگستری،  وسیما،  صدا  قبیل: 
انجمن  این  در  وسپاه  بسیج  انتظامی، 
امکانات  از  بتوان  و  باشند  داشته  حضور 
از  بتوان  اورگانها  این  انسانی  ونیروی 
محافظت  قدیمی  وبناهای  تاریخی  آثار 

آورد. بعمل  وحراست 

 رونمایی پنج کتاب دفاع مقدس در ساری

از  تن   3۲3 و  سرداران  یادواره  نخستین  برگزاری  با  همزمان 
شهدای اطالعات سپاه استان های شمالی کشور با حضور جانشین 
فرماندهی کل سپاه در ساری ، از پنج کتاب دفاع مقدس رونمایی 

شد.
فانوس   « و  معابر یک«  فانوس   «  ، فرمانده«  قلب   «  ، تراشه«   «
معابر دو« به همراه زندگینامه سرداران شهید محمدحسن طوسی 
 ۱۶ لشکر  مقام  قائم  امالکی  و حسین  کربال   ۲۵ لشکر  مقام  قائم 
قدس استان گیالن از کتاب هایی بودند که در این آئین رونمایی 

و به خوانندگان معرفی شد.
به  وابسته  غدیر  ای  منطقه  قرارگاه  حمایت  با  که  ها  کتاب  این 
نیروی زمینی سپاه پاسداران مستقر در ساری منشتر شد ، حاوی 
خاطرات همزمان شهدای اطالعات سپاه استان های شمالی کشور 

شامل مازندران ، گیالن و گلستان است.
پیش از این نیز کتاب »چشم لشکر«  نوشته سردار علی اکبرپاشا 
از همرزمان شهید محمدحسن طوسی شامل خاطرات شفاهی این 

سردار جبهه و جنگ در مورد سردار طوسی به چاپ رسیده بود.
در پایان این یادواره از خانواده شهدای اطالعات سپاه به خصوص 
شهدای شاخص شهید محمدحسن طوسی، شهید حسین امالکی، 
شهید حسن غفاری، شهید سید منصور نقیبی راد و سید مهدی 
و  سرداران  یادواره  شد.نخستین  قدردانی  لوحی  اهداء  با  نبوی 
امروز  استان های شمالی کشور صبح  اطالعات سپاه  3۲3 شهید 
با سخنرانی سردار سالمی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی در ساری برگزار شد.
دکتر علیرضا مغیثی روز پنجشنبه در نشست کمیته جامعه ایمن 
جمعیت  درصد   ۲7 افزود:  رضوی  خراسان  در  کاشمر  شهرستان 

ایران معادل ۲۲ میلیون نفر در روستاها زندگی می کنند. 
حوادث  جانباختگان  درصد   4۰ اساس  این  بر  داد:  ادامه  وی 
ترافیکی و رانندگی مربوط به ۲7 درصد جمعیت روستایی کشور 

است لذا باید ایمنی روستاییان در اولویت قرار گیرد. 
وی گفت: در همین چارچوب تفاهمنامه ای بین اداره کل ارتقاء 
ایمنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با وزارت بهداشت 
به منظور ارتقاء ایمنی روستاییان در شش استان کشور امضا شد. 
نخستین مرحله این مفاقتنامه در خراسان رضوی اجرا می شود. 

این  بهداشت  وزارت  حوادث  و  سوانح  از  پیشگیری  اداره  رئیس 
امر را بر اساس طرح تحول نظام سالمت به عنوان یکی از برنامه 
های جدی و توسعه یافته دولت یازدهم در حوزه بهداشت اعالم و 
بیان کرد: بچه ها در روستاها از سن هفت سالگی بدون هیچگونه 
می  رانندگی  اقدام  پلیس  و  بزرگتر  نظارت  و  کالسیک  آموزش 
باید  که  شوند  می  بزرگراهها  وارد  تجربی  روش  همان  با  و  کنند 
عنوان  به  کاشمر  گفت:  ادامه  در  مغیثی  شود.  قطع  چرخه  این 
نخستین شهر در کشور به عضویت جامعه ایمن در آمد. 7۰ هزار 
موتورسوار در این شهر وجود دارد که باید برای این تعداد برنامه 

ویژه و مدونی داشت. 
موتورسواران  بین  در  ایمنی  کاله  از  استفاده  هنوز  افزود:  وی 
جانباختگان  درصد   9۰ آمارها  طبق  و  نشده  نهادینه  کاشمری 
سوانح رانندگی در این شهرستان مربوط به موتورسوراران است. 

ادامه  بهداشت  وزارت  حوادث  و  سوانح  از  پیشگیری  اداره  رئیس 
داد: 97 درصد راکبان موتورسیکلت در کشور می دانند که کاله 
ایمنی کاهش مرگ و میر و صدمات جدی را در پی دارد اما تنها 

4۰ درصد آنها از کاله ایمنی استفاده می کنند. 

خبر خبر

آگهی ابالغ وقت دادرسی 

خواهان : سمائه رضایی قلعه فرزند حسین 
خوانده /: ۱- احسان احسانی کوتنایی فرزند یوسف آدرس مجهول المکان 

خواسته : مطالبه وجه 
پیرامون دادخواست / خانم سمائه رضائی قلعه به طرفیت خوانده / فوق به خواسته 
مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول بنام احسان احسانی 
کوتنایی به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشارالیه در روزنامه 
های کثیر االانتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه در روز 
شنبه مورخ ۸/۱۵/ 9۵ راس ساعت 9 صبح در شعبه دهم شورای حل اختالف 
بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر 
شود ضمناً در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد 
. همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . / م. الف 9۵۰49۸
مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف بهشهر 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادگاه عمومی حقوقی سرعین خانم ها  اول  پرونده کالسه 9۵۰۲4۱ شعبه  در 
فاطمه دلیریان و زهرا، سوسن، فاطمه و آقایان عباس، اصغر، اکبر و حسین جملگی 
یعقوبی با وکالت خانم زهرا توفیقی دادخواستی به طرفیت آقایان تیمور و سعید 
مطیع به خواسته اعالم بطالن و بی اعتباری قرارداد مورخ ۸۱/۱۰/۲3 و استرداد 
ثمن مورد معامله با مطالبه خسارات قانونی تقدیم که وقت رسیدگی آن به تاریخ 
9۵/۸/۸ روز شنبه ساعت 9/3۰ صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  مذکور  خواندگان  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان سرعین- پورفرج

آگهی حصر وراثت

آقای / خانم زینب خانی علیکانی  دارای شناسنامه شماره ۵4۵ به شرح دادخواست 
به کالسه 7۰۰749 /  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
به شناسنامه شماره  علیکانی  داده که شادروان مرحوم سلیم محمودی  توضیح 
39۱در تاریخ 9۵/۶/3۱ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 

منحصر است به زوجه ، دو فرزند ذکور و یک فرزند اناث بنامهای ذیل..
۱-زینب خانی علیکانی فرزند بنگی : زوجه متوفی

۲-شهاب محمودی علیکانی فرزند سلیم: پسر متوفی
3-سجاد محمودی علیکانی فرزند سلیم : پسر متوفی
4-شهال محمودی علیکانی فرزند سلیم: دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 3۶۲ قانون امور 
حسبی را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیدم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه

رای هیئت /نوبت اول 

آگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی 

تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات  رای شماره  ۱39۵۶۰3۰۱۰۶۰۰۰4۵۱9  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
محمدزاده  فرزند یحیی بشماره شناسنامه ۶۲۲ صادره از در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۶7/4۱ مترمربع پالک ۲۶۰ فرعی از ۱۰۰ اصلی واقع در ورامین 
خریداری از مالک رسمی/ خانم زهرا راودراد/ محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . ث / م الف ۵9۵                           

تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/۰7/۱7  تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/۰۸/۰۲
آگهی ابالغ    محمود داوودی قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

زاهد  به طرفیت خوانده/متهم  یکه ء محموده دادخواستی  خواهان/شاکی جلیل 
زندی و بیژن باوند پور به خواسته مطالبه وجه بابت رسید عادی تقدیم دادگاه 
شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  سنندج  عمومی شهرستان شهرستان  های 
دوم شورای حل اختالف شهرستان سنندج واقع در سنندج ارجاع و به کالسه 
و   ۱39۵/۰9/۲3 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9۵۰99۸۸7۵۲۲۰۰۱9۲
ساعت ۱۵:4۵ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/شاکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان سنندج - گرجی

آگهی ابالغ وقت دادرسی 

خواهان : سمائه رضایی قلعه فرزند حسین 
خوانده /۱- محمد قزلسفلو فرزند -  آدرس مجهول المکان 

خواسته : مطالبه وجه به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال 
پیرامون دادخواست / خانم سمائه رضائی قلعه به طرفیت خوانده / فوق به خواسته 
مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول بنام محمد قزلسفلو  
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشارالیه در روزنامه های 
کثیر االانتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه در روز  سه 
شنبه مورخ ۸/۱۸/ 9۵ راس ساعت 9 صبح در شعبه سوم شورای حل اختالف 
بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر 
شود ضمناً در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد 
. همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . / م. الف9۵۰497
مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف بهشهر-  مظلومی 

اگهی وقت دادرسی

شماره درخواست 9۵۱۰4۶۰۲۰۸۲۰۰۱۰7 شماره پرونده 9۵۰99۸۰۲۰4۱۰۰437 
شماره بایگانی شعبه 9۵۰۸3۵ تاریخ تنظیم ۱39۵/۰7/۱۲ 

بدینوسیله به آقای میالد هاشمی پور فرزند شکراله که فعال مجهول و المکان بوده و 
در دسترس نمی باشد بنا به تجویز ماده 344 قانون ائین دادرسی کیفری و حسب 
دستور دادگاه در یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ می شود جهت دفاع از اتهام 
انتسابی خود مبنی بر سرقت گوشی تلفن در کالسه 9۵۰۸3۵ در تاریخ 9۵/۱۰/۲۰ 
ساعت ۸:3۰ در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین حاضر شود عدم 
حضور مانع از رسیدگی قضایی نبوده و دادگاه غیابا اقدام و رای مقتضی را صادر 

خواهد نمود .ث / م الف 73۸                     
   مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین –شیرکوند

آگهی ابالغ وقت دادرسی 

خواهان : سمائه رضایی قلعه فرزند حسین 
خوانده ۱ جمال جوادیان کوتنایی فرزند حسنعلی ادرس مجهول المکان  

خواسته : مطالبه وجه 
پیرامون دادخواست / خانم سمائه رضائی قلعه به طرفیت خوانده / فوق به خواسته 
مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول بنام جمال جوادیان  
کوتنایی به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشارالیه در روزنامه 
های کثیر االانتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه در روز 
شنبه مورخ ۸/۱۵/ 9۵ راس ساعت 9/3۰ صبح در شعبه دهم شورای حل اختالف 
بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر 
شود ضمناً در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد 
. همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . / م. الف 9۵۰499
مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف بهشهر

حضار متهم

در پرونده شماره 94۰۵4۵/۱۰ مطروحه در این دادسرا آقای شنبه باقری فرزند 
اسد حسب شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان کوهرنگ به اتهام چرای غیر مجاز 
۵۰۰ راس دام در سطح مراتع ملی پالک بنواستکی تحت تعقیب است نظر به اینکه 
متهم فوق مجهول المکان می باشد بدینوسیله به تجویز ماده ۱74 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگردد ،تا 
ظرف یک ماه از تاریخ آگهی جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این دادسرا 

حاضر شود،در غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کوهرنگ – محمد قاسمی

آگهی احضار متهم 

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
94۱۰43۶۶۱۱۰۰۵3۵4 در پرونده کالسه 94۰99۸۶۶۱۲۲۰۱۲۱۶ برای آقای 
احمد بابایان قوشخانه به اتهام کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که جهت رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱39۵/۸/۲۶ ساعت 
۱۰:3۰ تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه جاضر 
گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 

خواهد آمد. 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )103جزایی سابق( – محمد 

موسی نژاد .

احضار متهم

در پرونده شماره 93۰4۱۰ د۱۱ مطروحه در این دادسرا آقای بیژن قنبری حسب 
اتهام تحصیل مال مسروقه ۶ راس قوچ  شکایت حسن علیخانی فرزند قاسم به 
تحت تعقیب است، نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان می باشد بدینوسیله به 
تجویزماده ۱74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
به نامبرده ابالغ میگردد ،تا ظرف یک ماه از تاریخ آگهی جهت رسیدگی و دفاع از 
اتهام انتسابی در این دادسرا حاضر شود،در غیر این صورت طبق مقررات قانونی 

اتخاذ تصمیم خواهد شد.
شعبه دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کوهرنگ

آگهی احضار متهم 

شماره  قرارنهایی  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
و  عمومی  دادسرای  دادیاری  هفتم  شعبه  از  9۵۰997۶۶۱۲7۰۰۵۰3صادره 
انقالب خرم آباد  در پرونده کالسه 9۵۰99۸۶۶۱۲7۰۰4۰۰  برای خانم آزیتا 
ملکی به اتهام تهدید و مزاحمت تلفنی تقاضای کیفر نموده که جهت رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱39۵/۸/۱9 ساعت 
۱۰:3۰ تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه جاضر 
گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 

خواهد آمد. 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )103جزایی سابق( – محمد 

موسی نژاد .

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول (
شهرداری بابل در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به شرکت های 

حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

پروژ

محوطه سازی – احداث کانال 
اتاقک در  – دیوار و  – جدول 
سی  انجیل  کمپوست  کارخانه 

و سکوی زباله شهرداری بابل

بر آورد اولیه )ریال (

5/771/433/269

سپرده شرکت در مناقصه )ریال (

289/000/000

مدت اجرا ماه 

6

صالحیت

ابنیه یا راه

دادهای شهرداری  قرار  واحد  به  نامه  معرفی  با  تاریخ 95/8/4همراه  تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  متقاضیان محترم  لذا 
مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی و پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش 
واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بنک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری 

نماید 
-آخرین مهلت تحویل اسناد تاریخ 95/8/4 

-بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 95/8/5 راس ساعت 13 می باشد 
-به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد 

-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 32221423یا 32223401 داخلی 268 می باشد 

                                         حسین بیژنی شهردار بابل

انتظامی  نیروی  هفته  در  زمان،  پیام  روزنامه 
نیروي  فرمانده  هماهنگي  معاوِن  میزباِن 
انتظامي البرز بود تا عالوه بر اطالع از چگونگي 
فعالیِت رسانه اي این روزنامه، به بیاِن مطالبي 
و  استان  انتظامي  نیروي  عملکرد  در خصوص 

پاسخ به خبرنگاران بپردازد.
تشریح  با  ابتدا  در  صحرایي  اکبر  سرهنگ 
نسبت  را  مردم  اعتماد  استان،  پلیس  عملکرد 
سرمایه  بزرگترین  انتظامی  نیروی  پرسنل  به 
عنوان کرد و گفت: پلیس استان تمام توان و 
تالش خود را در جهت جلب رضایت شهروندان 
بکار برده و شهروندان نیز با اعالم رضایت خود 
از طریق سامانه ۱97 باعث خرسندی نیروهای 
خدوم ملت شده اند و همین ابراز احساسات و 
تشکر آنان ما را در جهت ایفای وظایف و بهبود 
خدمت رسانی بیش از پیش یاری رسانده است.
و  ها  رسانه  نقش  به  اشاره  با  سپس  وی 
 انعکاس اخبار حوزه انتظامی افزود:  مشکالِت 
خبرنگاران  اما  است  بسیار  رسانه  ي  حوزه 
بزرگي  بسیار  نقش  و  رسالت  انجاِم  با  همواره 
که بر دوش دارند، بر الیه الیه ي زندگي مردم 

تأثیر عمیقي بر جا مي گذارند.
با  البرز  انتظامي  فرمانده  هماهنگي  معاون 
سازماني  و  مجموعه  نهاد،  هر  اینکه  به  اشاره 
تماِم  کرد:  بیان  دارد،  عهده  بر  رسالِت خاصي 
واال  و  ارزشمند  خود  جاي  در  وظایف  این 
با توجه به نقِش  هستند و هر نهاد و سازمان 
خود در جامعه مي تواند به مردم کمک کند تا 
در موضوعات مختلف راحت تر تصمیم بگیرند.

رسانه،  افرادي که در حوزه ي  داد:  ادامه  وي 
خبر و اطالع رساني مشغول فعالیت هستند، در 
جهِت آگاه سازي و تلنگر به جامعه و مسئوالن 
حرکت مي کنند چرا که هدِف اصلِي آفرینش 

انسان، حرکت در مسیِر تعالي و ترقي است.
صحرایي در خصوِص هفته ي نیروي انتظامي 
گفت: برنامه هاي این هفته هر ساله در تجلیل 
و بزرگداشت مقام پلیس با تصمیم رهبر معظم 
یک  روز  هر  براي  که  شود  مي  برگزار  انقالب 
کلِي  شعاِر  و  گرفته شده  نظر  در  شعار خاص 
آرامش«  و  امنیت  براي  هم  با  »همه  امسال، 

است.
وي با بیان اینکه امنیت یک مقوله ي فرابخشي 
تأمین  ي  حوزه  در  دستگاه   ۲۶ افزود:  است، 
امنیت نقش دارند که البته نیاز است همه ي 
به  هم  آن  موضوع  این  به  مسئوالن  و  نهادها 

طوِر گسترده بپردازند.
مقام  امساِل  فرمایشاِت  به  صحرایي  سرهنگ 
همزباني  و  همدلي  رویکرد  با  رهبري  معظم 

ناجا  ي  هفته  شعارهاي  گفت:  و  کرد  اشاره 
براي اثبات کارآمدي پلیس و ارائه ي تجربیات 
دفاع مقدس طراحي  دوره ي  ارزشمند  بسیار 
تنها   و  خاص  مقطِع  به  مربوط  و  است  شده 
بلکه  نیست  ماننِد یک هفته  دوره ي کوتاهي 
ملي  وفاِق  مدني،  آسایش  اصلي  اهداِف  ُمبین 
و اجتماعي براي رسیدن به عالي ترین سطوح 
و  طبیعت  که  چرا  است  اجتماعي   امنیت 
شالوده ي عمل و سیاست هاي نیروي انتظامي 

دقیقا همین مسئله است.
 

آسایش مدني، وفاِق ملي و اجتماعي؛ 
رویکرِد نیروي انتظامي

وي به لزوِم ارائه ي عملکرِد پلیس در این هفته 
افزایِش اعتماد  تأکید کرد و گفت: این امر به 
ترین  بزرگ  که  چرا  انجامد  مي  مردم  میان 
است  مردم  اعتماِد  افزایِش  پلیس،  ي  سرمایه 
و ما در نظر داریم که امنیت را عمومي کنیم تا 
همه ي مردم در خدمِت امنیت باشند به این 
ترتیب که مردم و نهادهاي مختلف، نقش خود 
را در این حوزه بدانند و به وظایف و نقِش خود 

به درستي عمل کنند.
در  امنیت  لغِت  فراواني  توزیع  به  اشاره  با  وي 
آموزه ها و کتِب اسالمي گفت: در سخناِن نغز 
کریم  قرآن  آیات  و  اسالمي  علوم  معصومان، 
امنیت  مشتقات  از  ایمان  کلمه  به  بار   ۸۱۱
اشاره شده است. هم چنین 4۶ بار امنیت، ۲۰ 
بار امانت و ۲ بار لغِت آمنه ذکر شده است که 
نشان از میزاِن اهمیِت این موضوع در دیِن ما 
دارد که نشان از این است که امنیت، بسترساِز 
تماِم فعالیت هاي عبادي و اقتصادي است و از 
فرد آغاز و به جامعه و حتي نظام بین المللي 

ختم مي شود.
 

آموزش همگاني براي جلوگیري 
از آسیب هاي فضاي مجازي در 

دستوِر کار

صحرایي در پاسخ به پرسشي دیگر در خصوص 
امر به معروف و نهي از منکر در فضاي مجازي 
را  مردم  فراگیري  صورِت  به  هاست  مدت  که 
به سوي استفاده ي گسترده سوق داده است، 
گفت: پلیس فتا، خوشبختانه در این حوزه به 
مجامع،  در  و  است  پرداخته  اي  ویژه  فعالیِت 
مطالبه  نهادهاي  و  مساجد  مدارس،  محافل، 
تا  کند  مي  پیدا  حضور  همگاني  آموزِش  گِر 

به عموم  را  این حوزه  تهدیدهاي  و  ها  آسیب 
بشناساند.  در این راستا ساِل گذشته بیش از 
توسِط  مختلف  مراکز  در  آموزش  مورد   ۶۰۰
افرادي  چنین  هم  پذیرفت.  صورت  همکاران 
که در فضاي مجازي دچاِر آسیب شده اند مي 
توانند به پلیس فتا مراجعه و شکایت کنند تا 
همکاران به پرونده هایشان به خوبي رسیدگي 
در  همگاني  آموزش  گفت  باید  کل  در  کنند. 
فضاي مجازي در دستور کار قرار گرفته است و 

پیگیري مي شود.
 

البرز زیرساخِت الزم  براي 
توانمندسازي آسیب  دیدگان اجتماعي 

را ندارد

نیروي  اینکه  به  پاسخ  در  صحرایي  سرهنگ 
آوري  در خصوِص جمع  البرز  استان  انتظامي 
پس  توانمندسازي  و  ها  مراقبت  و  متکدیان 
از جمع آوري چه وظایفي برعهده دارد، بیان 
کرد: نهادهاي بسیاري در ارتباط با جمع آوري 
متکدیان درگیر هستند و نقش هاي متنوعي بر 
عهده دارند. نکته اینجاست که نیروي انتظامي 
مي تواند طي چند روز به طور ضربتي تماِم این 
افراِد آسیب دیده ي اجتماعي یا معتاد را جمع 
آوري کند اما مشکِل اصلي بحِث نگه داري از 

این افراد است.
وي ادامه داد: در بحِث نگهداري و توانمندسازي 
متکدیان بنا نداریم نهاِد خاصي را متهم کنیم 
اما باید اعتراف کنیم که زیرساخت هاي استان 
براي  این موضوع مهیا و تمهیدات الزم براي 
نگهداري از این افراد اندیشیده نشده است. با 
این حال تماِم افراِد مهاجر از کشورهاي دیگر 
سایِر  و   ... و  افغانستان  و  پاکستان  ویژه  به 
اما  اند.  شده  شناسایي  معتادان  و  متکدیان 
نهادي  انتظامي  نیروي  که  است  این  موضوع 
است که باید در کناِر نهادهاي متولِي نگهداري 
اصلِي  بردارد چرا که وظیفه ي  افراد گام  این 
این  با  رویدادهاست.  این  انتظامِي  پوشِش  ما 

مشکالتي  با  استاني  نهادهاي  سري  یک  حال 
این  از  نگهداري  و  اسکان  که  هستند  مواجه 
که  چرا  سازد.  مي  دشوار  برایشان  را  افراد 
و  امکانات  هنوز  نوپایي  دلیِل  به  البرز   استان 

زیرساخت هاي الزم را در اختیار ندارد.
 

طرح هاي امنیِت اجتماعي بدوِن 
راه اندازي اردوگاه ماده 16، دور 

باطل است

اردوگاه  اندازي  راه  لزوِم  به  سرهنگ صحرایي 
ماده ۱۶ اشاره کرد و گفت: با راه اندازي این 
را که  ُخرد  از جرایم  توان بخشي  اردوگاه مي 
انجام  روزانه خود  هزینه  تأمین  براي  معتادان 
هایي  تالش  درآورد.  کنترل  تحِت  دهند،  مي 
البرز در  استانداري و دادگستري  از سوي  نیز 
اردوگاه  این  تا زماني که  اما  انجام است.  حال 
شکل نگیرد، کار اساسي صورت نخواهد گرفت.

وي با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ 
صورِت  به  اجتماعي  امنیت  هاي  طرح  بار 
شده  انجام  اي  منطقه  و  اي  نقطه  حجمي، 
براي  محلي  که  زماني  تا  کرد:  بیان  است، 
نباشد  افراد  این  توانمندسازي  و   نگهداري 
بودِن  ُخرد  دلیِل  به  دستگیري  از  پس  ها  آن 
ُجرم، آزاد خواهند شد و به جامعه بازمي گردند 
و به عبارتي دوِر باطل طي مي شود. در عیِن 
حال مردم نیز تصور مي کنند که ما این افراد 
آن  کنیم حال  مي  رها  روزه  یک  دلیل  بي  را 
که حقیقِت امر چیِز دیگري است چرا که تماِم 
مخدر  مواِد  ي  عمده  ي  فروشنده  معتادان، 
نیستند و نمي توانیم براي جرمي بسیار جزئي 

آنان را در بازداشت نگه داریم. 
 ۱۶ ماده  اردوگاه  اگر  گفت:  پایان  در  وي 
امنیت  ارتقاي  به  تصویب شود، کمک شایاني 
ایجاِد  که  شد  خواهد  البرز  استان  سطِح  در 
احساِس امنیت را در پي خواهد داشت که از 

خوِد امنیت بسیار مهم تر است.

معاوِن هماهنگي فرمانده نیروي انتظامي البرز مطرح کرد:

اعتماد مردم، بزرگ ترین سرمایه پلیس
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افتتاح فاز یک اولین پارک پلی  استایرن کشور
فاز  اینکه  بابیان  پتروشیمی  صنایع  ملی  تولیدشرکت  کنترل  مدیر 
افتتاح  عسلویه  در  آینده  ماه  تادو  پلی  استایرن  پارک  نخستین  یک 
آینده  در۲سال  استایرن  پلی  پارک  واحدهای  می شود،گفت:دیگر 

بهره برداری می شود. 
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه فاز یک 
نخستین پارک پلی استایرن کشور تا دو ماه آینده در عسلویه افتتاح 
می شود، اظهارداشت: نخستین پارک پلی استایرن ایران دارای ۶ واحد 
است  که دو واحد آن شامل مجتمع آرمان انتخاب و تخت جمشید پارس 

از پیشرفت باالی 9۸ درصدی برخوردار هستند. 
به گفته علی محمد بساق زاده، دیگر واحدهای پارک پلی استایرن هم در 

دو سال آینده به بهره برداری می رسند.
پارک های  ایجاد  را  پتروشیمی  صنایع  ملی  وی، هدف گذاری شرکت 
صنعتی و تکمیل زنجیره تولید اعالم کرد و گفت: در این صورت قیمت 
تمام شده محصول به حداقل می رسد و افزون بر آن، امکان تنوع تولید 

محصوالت مختلف را در یک مکان فراهم خواهد کرد. 
شامل  عسلویه  استایرن  پلی  پارک  واحدهای  سایر  افزود:  زاده  بساق 
پتروشیمی صدف از پیشرفت 4۰ درصدی، پتروشیمی جم پیشرفت 3۰ 

تا 3۵ درصدی و داالهو هم از پیشرفت ۶۰ درصدی برخوردار هستند. 
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: با تکمیل 
پارک های صنعتی، در صورت تکمیل زنجیره تولید شاهد ارزش افزوده 
بیشتری خواهیم بود. وی با اشاره به تولید بنزن در شرکت پتروشیمی 
در  بنزن  و  اتیلن  گفت:  آریاساسول  شرکت  در  اتیلن  تولید  و  نوری 
پتروشیمی پارس به اتیل بنزن و سپس به مونواستایرین تبدیل می شوند 

که بخشی در داخل و بخشی هم روانه بازارهای صادراتی می شود.
بساق زاده عنوان کرد: در راستای تأمین کمبود منواستایرن در آینده و 
تکمیل زنجیره تولید، مجتمع پتروشیمی کیان هم برای تولید مونواستایرن 

برنامه ریزی شده است. 

زمستان قطعی گاز نداریم 
یک مقام مسئول در شرکت گاز، اعالم کرد: حتی در صورت توقف واردات 
گاز از ترکمنستان، گاز استان های شمال و شمال شرق ایران زمستان 

امسال قطع نمی شود. 
سعید توکلی در گردهمایی سراسری مدیران شرکت انتقال گاز درباره 
برنامه های انتقال پایدار گاز کشور در آستانه فصل سرما، گفت: هم اکنون 
اقدامات الزم برای بهبود تأسیسات جدید نصب شده بر روی خط لوله 

هشتم سراسری گاز انجام شده تا انتقال گاز بدون مشکل انجام شود.
مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران همچنین با اشاره به  اهمیت تأمین 
گاز مناطق غربی کشور، تصریح کرد: برنامه ریزی الزم به منظور تقویت 
شبکه غرب کشور هم انجام گرفته که یکی از این موارد انتقال یک واحد 
از توربورکمپرسورهای تأسیسات تقویت فشار گاز نور به ایستگاه اراک 
است. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تاکنون برای مناطق شمالی کشور 
چهار سناریوی انتقال گاز تعریف شده است، اظهار داشت: در بدترین 
حالت حتی اگر گاز ترکمنستان هم قطع شود، گازرسانی مختل نخواهد 
شد. توکلی از اتصال خط لوله گاز 4۸ اینچی به خط لوله هست اینچ 
دامغان- شاهرود به عنوان یکی از برنامه های افزایش پایداری شبکه گاز 
در شمال کشور یاد کرد و افزود: عالوه بر این تاکنون تعمیرات اساسی 
الزم بر روی خط لوله اول سراسری انتقال گاز در ۱۰ کیلومتری خروجی 

قزوین انجام شده است.

در 186 روز نخست امسال؛
3.8 میلیارد دالر میعانات گازی پارس جنوبی صادر شد

یک مقام مسئول از صادرات بیش از 3.۸ میلیارد دالر میعانات گازی 
فازهای پارس جنوبی در طول ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: 
حجم صادرات میعانات گازی در مقایسه با پارسال ۸۸ درصد افزایش یافته 
است.  مهدی یوسفی با بیان اینکه شهریور ماه امسال بیش از 3 میلیون و 
4۱ هزار تن میعانات گازی و  محصوالت غیر نفتی به ارزش یک میلیارد 
و ۱44میلیون دالر به خارج از کشور صادر شده است، گفت: در بازه زمانی 
مورد بررسی صادرات محصوالت تولیدی منطقه نسبت به مدت مشابه 

پارسال حدود ۵۵ درصد افزایش یافته است.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست 
امسال حدود 9 میلیون و ۶۱ هزار تن کاالهای غیرنفتی به خارج از کشور 
صادر شده است، تصریح کرد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

حدود3۱ درصد رشد را نشان می دهد.
این مقام مسئول درآمد حاصل از صادرات محصوالت غیر نفتی  کشور از 
منطقه ویژه پارس در ۶ ماهه نخست امسال را 4 میلیارد و ۸۱3 میلیون 
دالر عنوان کرد و افزود: این درحالی است که ارزش محصوالت صادراتی 

در بازه زمانی مورد بررسی ۱7 درصد افزایش را نشان می دهد.
وی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست امسال هم بالغ بر 9 میلیون و 339 هزار 
تن میعانات گازی به ارزش 3 میلیارد و ۸۰7 دالر به خارج از کشور صادر 
شده که این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه پارسال به حیث وزن 
و ارزش به ترتیب ۸۸ و ۵۶ درصد رشد را نشان می دهد. یوسفی میزان 
صادرات میعانات گازی و محصوالت غیر نفتی در ۶ ماهه نخست امسال را 
حدود ۱۸ میلیون و 4۰۱ هزار  تن عنان کرد و یادآور شد: بر این اساس 
بیش از ۸ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دالر ارزش کاالهای صادراتی در شش 
ماهه اول امسال است که نسبت به مدت مشابه پارسال به حیث وزن و 

ارزش به ترتیب ۵۵ و3۱ درصد رشد داشته است.

پای بزرگترین شرکت نفتی آلمان
 به میادین ایران باز می شود 

بررسی  حال  در  کرد  اعالم  وینترشال  شرکت 
اطالعات فنی چهار میدان نفتی خشکی در ایران 

است.
به  ورلد  گس  نچرال  نشریه  ایسنا،  گزارش  به 
کرد:  اعالم  وینترشال  از سخنگوی شرکت  نقل 
در چهارچوب توافقی با شرکت ملی نفت ایران، 
در حال بررسی اطالعات فنی چهار میدان نفتی 

خشکی هستیم.
از  که  وینترشال  عامل  مدیر  باکمان،  مارتین 
زیرشاخه های شرکت بزرگ باسف )BASF( به 
شمار می آید، در سفر اخیر زیگمار گابریل، وزیر 

اقتصاد و انرژی آلمان، به ایران آمده بود.
سخنگوی وینترشال جزئیاتی درباره چهار میدان 
اخیر  سفر  کرد  اعالم  و  نکرد  تشریح  شده  یاد 
باکمان به ایران، هنوز سبب پیشرفتی قابل توجه 

در گفت و گوهای دو طرف نشده است.
رابطه  در  دولتی  قراردادهای  شرایط  گفت:  وی 
در  جمله  از  اقتصادی،  و  حقوقی  چهارچوب  با 
زمینه مالیات و عوارض، هنوز مشخص نشده اند؛ 
برای  وینترشال  تصمیم گیری  در  موارد  این 

سرمایه گذاری، نقشی کلیدی دارند.
این سخنگو افزود: اگر وینترشال بخواهد عملیات 
خود را در ایران توسعه دهد، خواهان دستیابی به 

تولید روزانه باالیی خواهد بود.

پرواز قیمت نفت بر فراز قلمرو 50 دالری
کاهش سطح ذخیره سازی نفت در آمریکا سبب 
شد قیمت نفت نزدیک به دو درصد افزایش یابد.

از  رویترز  خبرگزاری  گزارش،  این  اساس  بر 
نیویورک گزارش داد که قیمت نفت افزایش یافته 
آمریکا  در  نفت  ذخیره سازی  کاهش سطح  زیرا 
برای پنجمین هفته پیاپی سبب شد امیدواری به 
کاهش وضع کنونی عرضه مازاد نفت، بیشتر شود.
وضع  کرد  اعالم  انرژی  پیرا  آمریکایی  مؤسسه 
کنونی عرضه مازاد در بازارهای جهانی، در نیمه 
این  می یابد.  پایان  میالدی   ۲۰۱7 سال  دوم 
مؤسسه همچنین اعالم کرد قیمت مطلوب نفت 

برای اوپک، ۵۰ تا ۶۰ دالر است.
در پایان معامالت دیروز، قیمت هر بشکه نفت 
خام برنت با 99 سنت رشد، در سطح ۵۱ دالر و 
۸۶ سنت تثبیت شد. قیمت هر بشکه نفت خام 
و ۱4 سنت  دالر  یک  نیز  آمریکا  آی  تی  دبلیو 
افزایش یافت و به 49 دالر و ۸3 سنت برای هر 

بشکه رسید.

سرمایه گذاری کره جنوبی برای ساخت 
دو نیروگاه انرژی تجدیدپذیر در کشور

در  خورشیدی  نیروگاه  یک  ساخت  قرارداد 
استان فارس به ارزش ۶۰۰ میلیون دالر و یک 
نیروگاه بادی در شهرستان زابل استان سیستان 
و بلوچستان به ارزش ۲۲۰ میلیون دالر شامگاه 
چهارشنبه با حضور رئیس ستاد توسعه اقتصادی 
به  ای  کره  شرکت  مدیران  و  گذاری  سرمایه  و 
امضا رسید. نعمت ا... ترکی رئیس ستاد توسعه 
اقتصادی و سرمایه گذاری در پایان آیین امضای 
این قرارداد که در محل سازمان برنامه و بودجه 
استان تهران برگزار شد گفت: این دو نیروگاه با 
از بخش خصوصی  سرمایه گذارای یک شرکت 
کره جنوبی احداث می شود.  وی تصریح کرد: 
با سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیون دالری مستقیم 
با  نیروگاه خورشیدی  ای، یک  این شرکت کره 
استان  در  اسالمی شیراز  آزاد  دانشگاه  همکاری 
فارس به ظرفیت تولید ۲۰۰ مگاوات نیروی برق و 
در زمینی به مساحت ۱۵۰ هکتار ساخته خواهد 
شد.  ترکی اظهار کرد: همچنین با سرمایه گذاری 
۲۲۰ میلیون دالری مستقیم همین شرکت، یک 
نیروگاه بادی در شهرستان زابل استان سیستان و 

بلوچستان احداث می شود. 
رئیس ستاد توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری با 
اشاره به اینکه انتقال فناوری های نوین به شرکت 
با  قرارداد  امضای  اصلی  شروط  از  داخلی  های 
کرد:  خاطرنشان  است  خارجی  گذاران  سرمایه 
قرارداد ساخت این دو پروژه نیروگاهی به روش 
B.O.T )ساخت، بهره برداری و واگذاری( بوده و 
در حدود ۱۵ماه تکمیل و به بهره برداری خواهند 

رسید. 

کوتاه از انرژی نفت در جهان

خواهان

 مرضیه شهبازی حسین آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده  ایرج شهبازی حسین آبادی     
به خواسته  مطالبه  خسارت دادرسی و مطالبه مهریه   تقدیم دادگاه های عمومی تهران 
نموده  که جهت رسیدگی به شعبه ۲39دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران 
واقع در تهران اتوبان شهید محالتی  نبرد جنوبی جنب آتشنشانی و شهرداری  ارجاع  و به 
کالسه 9۵۰99۸۰۲۰۰9۰۰7۲7ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  ۱39۵/۸/۲۶ ساعت 
9/۰۰تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور 
دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  
آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم 

دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/79878    مدیر دفتر دادگاه حقوقی   شعبه 239 مجتمع قضایی خانواده یک   تهران

تعیین داور 
بدینوسیله به اقای  محمد بلفکه  ابالغ میشود  که در خصوص دعوی طالق در پرونده کالسه 
9۵۰۵۵7 شعبه۲39 بطرفیت شما قرار ارجاع امر به داوری صادر گردیده لذا مراتب یک نوبت 
در روزنامه آگهی میشود که ظرف 7 روز از تاریخ نشرآگهی با مراجعه به دفتر شعبه ۲39 دادگاه 
خانواده یک تهران و مالحظه پرونده یک نفر که متاهل بوده و بیش از چهل سال سن داشته باشد 

تعیین و کتبا به دادگاه معرفی نمایید در غیر اینصورت طبق مقررات عمل خواهد شد 
۱۱۰/79۸۸3 مدیر دفتر شعبه ۲39 دادگاه خانواده یک 

خواهان مریم نظر پور دادخواستی به طرفیت خوانده  محمد بلفکه    به خواسته  طالق به 
درخواست زوجه  تقدیم دادگاه های عمومی تهران نموده  که جهت رسیدگی به شعبه ۲39دادگاه 
خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران واقع در تهران اتوبان شهید محالتی  نبرد جنوبی جنب 
آتشنشانی و شهرداری  ارجاع  و به کالسه 9۵۰99۸۰۲۰۰9۰۰۵4۶ثبت گردیده که و وقت 
رسیدگی آن  ۱39۵/۸/۲۶ ساعت ۸/3۰تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  
و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  
در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود 
تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل 

خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/79880    مدیر دفتر دادگاه حقوقی   شعبه 239 مجتمع قضایی خانواده یک   تهران

اجراییه 
محکوم له شروین جمشیدی نوین

محکوم علیه   اسماعیل قوامی سراب   
شماره  دادنامه  بموجب 
کالسه   در   9۵۰997۲۱۶3۶۰۰۰۵۶
بایگانی 94۱3۸۲/۲۱۱ محکوم علیه محکوم 
 ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  است 
ریال بابت اصل خواسته و هزینه  دادرسی 
قانونی  تعرفه  طبق  وکیل   الوکاله  حق  و 
احکام    اجرای  دایره  و  له  محکوم  درحق 

مکلف است  خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ 
وصول دادخواست  مورخ 94/۸/۲۱ تازمان 
اجرای حکم بر اساس تغییر شاخص  ساالنه  
بانک مرکزی  محاسبه  و در حق محکوم 
نماید  همچنین محکوم علیهم   له  وصول 
محکومند  به پرداخت  مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال  به عنوان  نیم عشر دولتی  در حق 

دولت 
مجهول  علیه  محکوم  اینکه  به  عنایت  با 
المکان میباشد و کلیه اوراق دادرسی طبق 
دادگاههای  دادرسی  ا  ماده 73 ق  مقررات 

ابالغ  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
اعالم  را  خود  نشانی  وی  تاکنون  و  شده 
ننموده اجراییه صادره به استناد ماده 9 ق ا 
ا م یک نوبت در این روزنامه بعنوان یکی از 
جراید کثیراالنتشار منتشر میشود و ده روز 
پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد 
برای عملیات اجرائی هیچگونه ابالغی انجام 
علیه   محکوم  برای  اخطاری  هیچگونه  و 
نشانی  وی  آنکه  مگر  شد  نخواهد  ارسال 

خود را کتبا اعالم نمایند 
110/79889 مدیر شعبه 211 دادگاه حقوقی 
تهران

ابالغ اجراییه
به موجب دادنامه ۱۰۰۰۰۱7 و اجرائیه مورخ 9۵/۶/۱3

کالسه پرونده  4۱۵/۲۲۱۱/94 محکوم له  آذر علی  اکبر نظری )با وکالت  مهدی لطفی نژاد(
محکوم علیه  وحید احمدی ناقوی

پیرو آگهی 3۶۶۶ مورخ 9۵/3/3۰ اقای وحید احمدی ناقوی  محکوم است بابت نفقهخ معوقه  از 
تاریخ 94/3/۱لغایت 94/۱۱/7 ماهیانه سیصد هزار تومان  از بابت نفقه معوقه  در حق محکوم  
له طبق ماده 9 اجرای احکام ) در مواردی  که ابالغ  اوراق مراجع بدعوی  طبق ماده  73 قانون 
آیین دادرسی مدنی  بعمل آمد و تا قبل  از صدور  اجراییه  یک نوبت  به ترتیب مقرر در مادتین  
۱۱۸و۱۱9 این قانون آگهی  میگردد و ده روز  پس از آن  به موقع اجرا گذاشته میشود  در 
اینصورت  برای عملیات  اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه  الزم نیست  مگر اینکه  
محکوم علیه  محل اقامت  خود را کتبا  به قسمت اجرا اطالع دهد وفق ماده  73 آیین دادرسی 
مدنی مراتب در یک نوبت آگهی میگردد و چنانچه اعتراض میباشد  ظرف ده روز به دفتر شورا 

اعالم  در غیر اینصورت  رای صادره قطعی و الزم االجراست 
110/79886 مدیر دفتر  حوزه 2211 شورای حل اختالف مجتمع 23 تهران  

اجراییه 
محکوم له اشرف دهقان دهنوی – محمد شعبان راد

محکوم علیه  علی اکبر اردالن  
بایگانی 94۱394/۲۱۱  کالسه   در  شماره 9۵۰997۲۱۶3۶۰۰۰9۸  دادنامه  بموجب 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 
هزینه  دادرسی و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی درحق محکوم له و دایره اجرای 
احکام   مکلف است  خسارت تاخیر تادیه را تازمان اجرای حکم بر اساس تغییر شاخص  
ساالنه  بانک مرکزی  محاسبه  و در حق محکوم له  وصول نماید  همچنین محکوم علیهم  
محکومند  به پرداخت  مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال  به عنوان  نیم عشر دولتی  در حق دولت 
با عنایت به اینکه محکوم علیه مجهول المکان میباشد و کلیه اوراق دادرسی طبق 
مقررات ماده 73 ق ا دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ابالغ شده و 
تاکنون وی نشانی خود را اعالم ننموده اجراییه صادره به استناد ماده 9 ق ا ا م یک نوبت 
در این روزنامه بعنوان یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر میشود و ده روز پس از انتشار 
بموقع اجرا گذارده خواهد شد برای عملیات اجرائی هیچگونه ابالغی انجام و هیچگونه 
اخطاری برای محکوم علیه  ارسال نخواهد شد مگر آنکه وی نشانی خود را کتبا اعالم 

نمایند 
110/79891 مدیر شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران 

دادنامه 
 94۰99۸۰۰۰۱۲۰۱۲9۵ کالسه   پرونده 
شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع 
قضایی عدالت  تهران تصمیم نهایی شماره 

9۵۰997۰۰۰۱۲۰۰3۶3
خواهان  علیرضا  حسین وند  فرزند بایرام  با 
وکالت  خانم شهال محمدی  فرزند عباسعلی 

خوانده  قاسم جهانی  فرزند نریمان 
 3۲۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ   مطالبه  خواسته  
شماره   به  چک  فقره   یک  بابت   ریال 
با  ملت   بانک   عهده   4۸/۰4۵۸۶۸/۱499
احتساب  خسارت تاخیر تادیه  و خسارت 

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

مینماید 

رای دادگاه 
در خصوص دعوی خواهان  علیرضا حسین 
وند با وکالت  خانم شهال  محمدی  به طرفیت 
خوانده  قاسم  جهانی  به خواسته مطالبه  مبلغ 
3۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت  یک فقره  چک به 
شماره 4۸/۰4۵۸۶۸/۱499 عهده بانک ملت  
با احتساب  خسارت تاخیر تادیه  و خسارت 
دادرسی  نظر به  اینکه صدور چک از سوی  
ید  خواهان   در  آن  اصل   وجود  و  خوانده  
داللت  بر اشتغال  ذمه خوانده  به میزان  وجه 
مندرج در متن آن در مقابل خواهان دارد با 
توجه  به اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا  
از هرگونه  تعرض  مصون مانده   و به اصالت  
آن خدشه ای وارد نشده است  و در مقابل 
دعوی  مطروحه ایراد  و دفاعی  معمول نشده  
و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است  و دلیلی 
دائر  بر پرداخت وجه  مستند  مورد دعوی  
ابراز   از سوی  خوانده  برائت ذمه  و تحصیل 
نگردیده است  لذا دادگاه دعوی  را محمول  
مدیونیت   احراز   با  و  تشخیص  صحت  بر 
خوانده و استصحاب  بقا دین  مستندا به مواد 
3۱۰ قانون تجارت  و ۵۱9و۵۲۲ قانون آیین 

انقالب   و  عمومی  دادگاههای   دادرسی  
در امور مدنی  و تبصره  الحاقی  به ماده ۲ 
قانون صدور  چک مصوب  مورخ ۱37۶/3/۱۰ 
قانون  و  نظام   مصلحت  تشخیص  مجمع 
مجمع   مصوب  مذکور   تبصره  استفساریه  
مزبور مورخ ۱377/9/۲۱ نامبرده  را تضامنا به 
پرداخت مبلغ 3۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته  و پرداخت مبلغ ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ ریال 
 9/۶۰۰/۰۰۰ مبلغ  و  دادرسی  هزینه  بابت  
ریال بابت حق الوکاله  وکیل و نیز خسارت 
تاخیر تادیه   بر مبنای  نرخ تورم  از تاریخ 
واحد  توسط   که  آن  وصول  زمان  تا  چک 
مرکزی  جمهوری  بانک  از  احکام   اجرای  
حق  در  میشود   استعالم  ایران   اسالمی 
خواهان محکوم مینماید  رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه سپس با انقضای مهلت واخواهی  
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی  در 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد 
110/79875 رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی 
حقوقی تهران

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
تا  قیمت سوخت  افزایش  تکذیب خبر  با  ایران 
برای  ای  برنامه  هیچ  دولت  گفت:  امسال  پایان 

افزایش قیمت بنزین و گازوئیل ندارد. 
باره گفت: شرکت ملی  این   منصور ریاحی در 
پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان متولی 
سوخت رسانی در کشور موضوع افزایش قیمت 
سوخت را از پایه بی اساس و فضاسازی می داند.

وی درباره سخنان اخیر جایگاه داران درباره دستور 
جمع آوری کارت سوخت بنزین تا ۱۰ روز آینده 
ملی  و شرکت  ندارد  موضوع صحت  این  گفت: 
پخش فرآورده های نفتی ایران به هیچ جایگاهی 
دستوری مبنی بر جمع آوری کارت سوخت نداده 
پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل  گفته  به  است. 
فرآورده های نفتی ایران، هنوز مصوبه ای از سوی 
دولت برای حذف کارت سوخت بنزین به ما ابالغ 

نشده است.
وی ادامه داد: کارت های سوخت بنزین تا زمان 

ابالغ مصوبه از سوی دولت، اعتبار دارند.
رئیس  محمدرضا،  حاج  بیژن  شانا،  گزاش  به 

سندیکای جایگاه داران سوخت کشور در نشست 
پایان  تا  با اصحاب رسانه مدعی شده است که 

مهرماه باید کارت های سوخت حذف شود.
وی همچنین مدعی شده است که قیمت بنزین تا 
پیش از سال آینده برای هر لیتر به ۱۲۰۰ تومان 

می رسد. 
حاج محمدرضا افزایش قیمت سوخت را قطعی 
دانست و گفت: بر اساس قانون بودجه سال 9۵، 
دولت تا پایان سال، باید قیمت سوخت )بنزین و 

گازوئیل( را افزایش دهد.

رئیس سندیکای جایگاه داران سوخت کشور با 
اشاره به قیمت های جدید حامل های سوخت 
افزود: براساس آخرین شنیده ها پیش بینی می 
 ۱۰۰۰ از  معمولی  بنزین  لیتر  هر  قیمت  شود 
تومان کنونی به لیتری ۱۲۰۰ تومان و هر لیتر 
به  تومان    ۱۲۰۰ کنونی  رقم  از  سوپر  بنزین 
همچنین  محمدرضا  حاج  برسد.  تومان   ۱۵۰۰
مدعی شده است که پیش بینی می شود قیمت 
گازوئیل هم از 3۵۰ تومان برای هر لیتر به ۵۰۰ 

تومان افزایش می یابد.
بر اساس این گزارش، با توجه به نزدیک شدن 
قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس مسئوالن 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران بارها اعالم کرده اند که هم اکنون نیازی به 

افزایش قیمت وجود ندارد.
سهمیه بندی بنزین از روز پنجم خردادماه سال 
94 متوقف و قیمت ها یکسان سازی شد؛ از این 
تاریخ قیمت هر لیتر بنزین معمولی ۱۰۰۰ تومان 
و قیمت هر لیتر بنزین سوپر نیز ۱۲۰۰ تومان 

تعیین شد.

جمع آوری کارت های سوخت تا 10 روز آینده صحت ندارد؛

تـکذیب خـبر افـزایش قیـمت سـوخت

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با بیان 
شرط های تحویل نفت به بخش خصوصی برای 
فروش در بازارهای جهانی، گفت: بخش خصوصی 
نتوانسته است در صادرات نفت فعالیت کند، بلکه 
بیشتر در فروش و صادرات فرآورده های نفتی 

مشارکت دارد.
سیدمحسن قمصری درباره صادرات نفت توسط 
بخش خصوصی کشور، افزود: تحویل محموله 
های نفت خام به بخش خصوصی برای صادرات، 
مشروط به مقصد و بازارهای فروش است، در واقع 
بخش خصوصی باید بتواند نفت را در بازارهای 

جدید به فروش برساند.
وی اضافه کرد: اکنون شرکت ملی نفت به برخی 
بازارها نفت صادر می کند، براین اساس اگر بخش 
به  باید  باشد  داشته  ورود  به  تمایل  خصوصی 
جز بازارهای موجود، بازارهای جدیدی را برای 

صادرات نفت شناسایی کند. 
مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ادامه داد: 
بنابراین، اگر بخش خصوصی بخواهد با رعایت 

در  فروش  برای  نفتی  محموله  فوق،  شرایط 
بازارهای جهانی تحویل بگیرد به آن تحویل می 
بخش  تاکنون  البته  یادآورشد:  قمصری  دهیم. 
خصوصی نتوانسته است که محموله های نفتی 

را در بازارهای جهانی به فروش برساند.
ادامه  نفت  ملی  شرکت  الملل  بین  مدیرامور 
در  است  قرار  که  دیگری  طرح  براساس  داد: 
آینده اجرا شود، محموله های نفتی صادراتی از 
طریق بورس انرژی در اختیار بخش خصوصی 
قرار خواهد گرفت.  وی درباره صادرات میعانات 
به  گفت:  نیز  خصوصی  بخش  توسط  گازی 
صورت محدود، محموله های میعانات گازی به 
بخش خصوصی واگذار شده است اما گسترده 
نیست. قمصری اضافه کرد:باید توجه داشت در 
صادرات نفت توسط بخش خصوصی، فقط بحث 
فروش محموله های نفتی مطرح نیست و نکته 
مهم آنکه، پاالیشگاه های دنیا حاضر نیستند با 
بخش خصوصی کار کنند؛ آنها ترجیح می دهند 
مستقیم با شرکت ملی نفت مراوده داشته باشند.

قمصری:

پاالیشگاه های دنیا از معامله با بخش غیردولتی 
خودداری می کنند

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
بنزین  واحد  ایران گفت:  نفتی  های  فرآورده 
سازی و واحدهای جانبی )CCR( پاالیشگاه 
اندازی  راه  پیش  مرحله  به  بندرعباس  نفت 

رسید.
بنزین  تولید  ظرفیت  افزود:  کاظمی  عباس 
پاالیشگاه بندرعباس با راه اندازی واحد بنزین 
به ۱۲  لیتری،  افزایش 3.۵ میلیون  سازی و 

میلیون لیتر در روز می رسد.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
افزون  کرد:  اضافه  ایران  نفتی  های  فرآورده 
بر افزایش ظرفیت با تکمیل این طرح، هشت 
لیتر بنزین یورو 4 به ظرفیت تولید  میلیون 

کشور اضافه می شود.
پخش  و  پاالیش  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
روزانه  تولید  داد:  ادامه  نفتی  های  فرآورده 
بنزین یورو 4 کشور با افزایش هشت میلیون 
بندرعباس،  پاالیشگاه  تولیدی  بنزین  لیتری 
از ۲۸ میلیون لیتر فعلی به 3۶ میلیون لیتر 

افزایش می یابد.
کاظمی، به تکمیل زنجیره توزیع بنزین یورو 
4 در هشت کالنشهر کشور اشاره کرد و گفت: 
با بهره برداری از واحد بنزین  بنزین یورو 4 
سازی و واحدهای جانبی )CCR( پاالیشگاه 

نفت بندرعباس به ۸۰ شهر کشور می رسد.
و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل  معاون 
ارتقای  ایران،  نفتی  های  فرآورده  پخش 
بنزین  افزایش  نیز  و  ها  فرآورده  کیفیت 
از مهمترین  را  بندرعباس  پاالیشگاه  تولیدی 
بنزین  گفت:  و  کرد  عنوان  طرح  این  اهداف 
یورو 4 با راه اندازی کامل طرح و با افزایش 
پاالیشگاه  تولیدی  بنزین  کیفیت  و  کمیت 

بندرعباس، به بازار عرضه خواهد شد.
براساس برنامه زمانبندی و پس از راه اندازی 
واحد بنزین سازی، واحد تصفیه گازوییل نیز 
قرار  مکانیکی  تکمیل  پایانی  مراحل  در  که 
ابتدای سال  یا  امسال  دوم  نیمه  پایان  دارد، 

آینده به بهره برداری می رسد.

کاظمی:

واحد بنزین سازی پاالیشگاه بندرعباس به مرحله 
پیش راه اندازی رسید

المانیتور طی گزارشی نوشت: ایران »قطعا در 
ای  منطقه  قطب  یک  به  شدن«  تبدیل  حال 
های  سال  در  تواند  می  که  است  برق  تولید 

آینده به میزان قابل توجهی برق صادر کند. 
میالدی،  گذشته  ماه  در  المانیتور،  گزارش  به 
 ۲ احداث  برای  را  ای  پروژه  روسیه  و  ایران 
تولید  برای  دیگر  مگاواتی  هزار  جدید  راکتور 
 ۱۰۰۰ نیروگاه  کردند.  آغاز  ای  هسته  برق 
و  تاخیر  نوبت  از چندین  بوشهر پس  مگاواتی 
بروز مشکالت فنی در سپتامبر ۲۰۱۱ به شبکه 

برق ملی ایران متصل شد.
از ۸۰ میلیونی، دارای  با جمعیتی بیش  ایران 
ذخایر  دومین  و  نفتی  بزرگ  ذخایر  چهارمین 
بزرگ گازی جهان است. اما به رغم برخورداری 
به  تهران  هیدروکربنی،  عظیم  منابع  این  از 
دنبال پروژه هایی به منظور ساخت راکتورهای 
انرژی  منابع  به  خود  وابستگی  تا  است  بیشتر 

تجدیدپذیر را افزایش دهد.
های  سال  در  ایران  سیاست،  این  اساس  بر 
افزایش  منظور  به  را  اقداماتی  گذشته 
ظرفیت تولید برق خود از طریق منابع بادی، 
اما  است.  داده  انجام  ژئوترمال  و  خورشیدی 
پیش بینی رسیدن ظرفیت تولید برق از انرژی 
در  مگاوات  به ۵۰۰۰  ایران  پذیر  تجدید  های 
برنامه  انداز  از چشم  کمتر  آیده،  سال   ۵ طی 
توسعه ۵ ساله این کشور است که بر اساس آن 
باید تولید برق از انرژی های تجدید پذیر باید 

به ۲۶ هزار مگاوات برسد.
برنامه ششم توسعه همچنین دولت را ملزم می 
روی  زیست  محیط  از  حفاظت  برای  تا  سازد 
تیووین،  پیک  کند.  تمرکز  پاک  های  انرژی 
شرکت  تجدیدپذیر  های  انرژی  پروژه  مدیر 
ایران  باره گفت،  این  در  ایران  در  پالزا  سوالر 
پیمان  به  است  کشوری   ۲۰۰ حدود  از  یکی 
آب و هوایی پاریس ۲۰۱۵ متعهد شده است. 
آالیندگی،  میزان  کاهش  دنبال  به  پیمان  این 
کاهش  و  پذیر  تجدید  های  انرژی  از  استفاده 

استفاده از سوخت های فسیلی است.
تیووین گفت: »اگر شما بتوانید انرژی بادی و 
انرژی خورشیدی تولید کنید، پاک تر از روش 
های قدیمی تولید برق خواهد بود و شما عالوه 
بر هزینه کمتر می توانید سوخت های فسیلی 
تان را که که نیاز ندارید به سایر کشورها صادر 

کنید.«
های  انرژی  است،  معتقد  همچنین  تیووین 
تجدیدپذیر به ایران کمک می کند تا سرمایه 
گذاری خارجی جذب کند که این هم به نفع 
صنعت داخل است و هم موجب ایجاد فرصت 
ایران  اینکه  به  توجه  با  شود.  می  شغلی  های 
در  خارجی  گذاری  سرمایه  جذب  به  شروع 
وی  کرده،  پذیر  تجدید  های  انرژی  زمینه 
تبدیل  حال  در  »قطعا  ایران  که  است  معتقد 
شدن« به یک قطب منطقه ای تولید برق است 
که می تواند در سال های آینده به میزان قابل 

توجهی برق صادر کند.
دولت ایران به منظور سرعت بخشیدن به تولید 
اهداف  به  رسیدن  و  تجدیدپذیر  های  انرژی 
تعیین شده، مققرات سرمایه گذاری را تسهیل 
سرمایه  تشویق  برای  را  هایی  مشوق  و  کرده 
همکاری  جهت  خارجی  و  داخلی  گذاران 
پیشنهاد  پذیر  تجدید  های  انرژی  بخش  در 
نیروی  وزیر  چیان،  چیت  حمید  است.  کرده 
منظور  به  که  کرد  اعالم  ماه جوالی  در  ایران 
تضمین  دوره  داخلی،  تولید  از  بیشتر  حمایت 
خرید از ۵ سال به ۲۰ سال افزایش می یابد، 
و قیمت خرید تضمینی برای شرکت هایی که 
می  استفاده  داخلی  تجهیزات  و  تکنولوژی  از 
جعفر  یافت.  واهد  افزایشخ  درصد   3۰ کنند، 
محمدنژاد سیگارودی، یک مقام ارشد سازمان 

های  نیز مشوق  ایران  تجدیدپذیر  های  انرژی 
کرده  اعالم  گذاران  سرمایه  برای  را  دیگری 

است.
ایران  دولت  اقدامات  که  رسد  می  نظر  به 
سمت  به  را  خارجی  گذاران  سرمایه  توانسته 
کشور  این  در  پذیر  تجدید  های  انرژی  تولید 
مقامات  گفته  به  که  نحوی  به  نماید،  جذب 
این  در  خارجی  گذاران  سرمایه  حضور  ایرانی 
یافته  افزایش  ای  هسته  توافق  از  پس  بخش 
است. شرکت های اروپایی از کشورهای آلمان، 
نروژ،  از  هایی  شرکت  و  دانمارک  و  ایتالیا 
چین و کره جوبی یا موافقتنامه هایی در این 
زمینه منعقد کرده اند و یا آمادگی خود برای 
همکاری با ایران برای تولید انرژی های تجدید 

پذیر را اعالم داشته اند.

ایران به قطب منطقه ای صادرات برق تبدیل می شود 
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نجات صنعت خودرو از بهره وری پایین
 

رمضانعلی سبحانی فر
 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

 
انجام  که  بررسی هایی  براساس 
خودروسازها  شده  تمام  گرفته است؛قیمت 

قیمت بسیار باالیی است که الزم است مدیران شرکت های خودرو 
سازی در نحوه هزینه های خود و باال بردن بهره وری قیمت را پایین 
از خودروهای جدید داخلی  بتوانند  اقشار جامعه  تمامی  تا  بیاورند، 
استفاده کنند. استراتژی ما در همکاری با شرکت های خارجی،باید 
در  باشد،  سرمایه گذاری  و  داخلی  قطعه سازان  به  تکنولوژی  انتقال 
قراردادهای جدید باید کیفیت محصوالت نسبت به گذشته افزایش 
یابد،شبکه خدمات پس از فروش درکشور گسترش یابد و خودروهایی 
شود.تولید  تولید  پایین  به  رو  متوسط  قشر  برای  مناسب  باکیفیت 
خودروی های ارزان مشروط برکاهش هزینه های سربار است.هزینه 
های سربار و سرمایه های غیرنقدی در تولید خودرو بسیار باال است 
و همین عاملی برای افزایش قیمت خودرو شده که با کاهش هزینه 
پایین آورد.کیفیت و فناوری  را  های سربار می توان قیمت خودرو 
پراید و پژو مربوط به ده ها گذشته است که درهمین راستا قطعا باید 
خودروهای به روز و در توان مالی طبقات متوسط در دسترس مردم 
قرار گیرد.به صرف جدید بودن یک خودرو، هزینه آن باال نمی رود.

علت باال بودن هزینه تولید، بهره وری پایین و هزینه های مازاد است 
بتوانند  خودروسازان  اگر  و  می برد  باال  را  محصول  یک  قیمت  که 
زیر 3۰ میلیون  را مدیریت کنند می توان خودروی  هزینه های شان 
تومان تولید کرد.برای تولید خودروهای ارزان تر و با کیفیت مطلوب 
باید شرکایی انتخاب کرد تا خودروهای ارزان تر و تازه به بازار تزریق 
بازار انحصار می توان به  از  با ایجاد شرایط رقابتی و خروج  شود و 

سمت تولید خودرو در طبقه قیمتی زیر 3۰ میلیون رفت.
 

 صنعت و تجارت
 تکذیب قاطعانه استفاده از خمیر مرغ 

در سوسیس و کالباس
گرچه یکی از ایرادات همیشگی به تولید کنندگان سوسیس و کالباس 
استفاده از خمیر مرغ در فراورده های گوشتی بود، اما رئیس سازمان 
ملی استاندارد ایران تاکید می کنند که امروز هیچ برند استانداردی 
از خمیر مرغ استفاده نمی کند.نیره پیروز بخت با بیان این که این 
سازمان همچنان برسر موضع خود علیه استفاده از خمیر مرغ باقی 
است به ایسنا گفت: سازمان استاندارد همچنان استفاده از خمیر مرغ 
را در فراورده های غذایی ممنوع می داند و به همراه وزارت بهداشت 
موضوع  این  بر  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  پزشکی  آموزش  و  درمان 
این  که  مواردی  در  است  ممکن  البته  داد:  ادامه  داریم.وی  نظارت 
فراورده ها در کارگاه های زیر زمینی تولید می شود استفاده از خمیر 
مرغ مشاهده شود، اما در تولیدی های مجاز دارای عالمت استاندارد 
ما قاطعانه می گوییم از خمیر مرغ استفاده نمی شود و این موضوع از 

طرف سه دستگاه به طور جدی مورد نظارت قرار میگیرد.
 

آمادگی سازمان توسعه تجارت برای پرداخت 
مشوق های صادراتی

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت از پرداخت مشوق های 
صادراتی در صورت تامین منابع مالی خبر داد و گفت: تمامی اقدامات 
در این خصوص انجام شده و فقط تامین منابع مالی باقی مانده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، 
محمدرضا مودودی در خصوص اجرای طرح مشوق های صادراتی برای 
اجرای طرح مشوق های صادراتی  برای  نمونه، گفت:  صادرکنندگان 
مشوق  های  زیرا  است  مطرح  مالی  منابع  تامین  مشکل  همچنان 
صادرتی، جوایز صادراتی و کمک هایی از این قبیل نیاز به یک تامین 

مالی دارد.
وی با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت زمینه را برای اجرای این 
طرح ها فراهم کرده است، افزود: سرفصل ها تعریف شده فقط تامین 
مالی آن باقی مانده است البته بحث هایی برای تامین منابع مالی از 
محل پول های آزاد شده ایران و یا سایر منابع مطرح شده و در این 
زمینه قول هایی هم به ما داده شده است تا با استفاده از این منابع، 

مطالبات صادرکنندگان را پرداخت کنیم.
خبر  امیدواریم  اینکه  بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مشاور 
خوش بیستمین سال برگزاری روز ملی صادرات، اختصاص بودجه 
برای پرداخت مشوق های صادراتی باشد، گفت: قول هایی داده شده 
که تا ۲9 مهر این منابع مالی تامین شود، ضمن اینکه در سازمان 
توسعه تجارت همه کارها مانند موافقت نامه سازمان مدیریت، بانک ها 

و غیره انجام و شیوه نامه پرداخت مشوق ها هم تهیه شده است.

 خودرو
 تولید 4 مدل سواری متوقف شد

در شهریور ماه امسال تولید چهار مدل سواری در خودروسازان داخلی 
به صفر رسید. در این مدت تولید خودرویS3۰۰ شرکت بن رو صد 
از ۱3۰ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته  و  یافته  درصد کاهش 
به صفر رسید.تولید خودروی لندمارک گروه بهمن نیز با کاهش صد 
درصدی همراه بوده و از یک دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به 
صفر رسید.شهریور ماه امسال تولید خودروی سابرینا شرکت سازه های 
خودرو دیار نیز صد درصد کاهش یافته و از چهار دستگاه در مدت 
مشابه سال گذشته به صفر رسید.تولید خودروی گریت وال M4 به 
عنوان دیگر محصول سازه های خودرو دیار نیز با کاهش صد درصدی 
همراه بوده و از 9۱ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به صفر رسید.

 
 فناوری و ارتباطات

ایران به عضویت شورای راهبری اداری UPU درآمد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد که در بیست و ششمین 
به  باتوجه  ترکیه،  استانبول  در   )UPU( پست  جهانی  کنگره 
اداری  راهبری  به عنوان عضو شورای  ایران  انجام شده،  رایزنی های 
اتحادیه پستی جهانی انتخاب شد.واعظی با تبریک این موفقیت گفت: 
پس از اجرایی شدن برجام و با توجه به مثبت شدن نگاه و رویکرد 
کشورها به جمهوری اسالمی ایران، فشارهای سیاسی که معموال مانع 
از عضویت ایران در سازمان های تخصصی جهانی می شوند تاثیر گذار 
نبوده و ایران با رای اعضا به عنوان عضو این شورا انتخاب شد.وزیر 
ارتباطات افزود: این شورا سیاست های چهار ساله کشورها را در حوزه 
نظیر  پستی  های جدید  به سرویس  توجه  با  و  کرده  تنظیم  پست 
تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک و ... تصمیمات آن تاثیر عمیقی 

بر سیاست های جهانی پست می گذارد.

حل مسئله شفافیت اداری ایران برای 
سرمایه گذار خارجی

مدیر کل دفتر سازمان سرمایه گذاری خارجی 
به  دولت  که  می گوید  تضمینی  نوع  سه  از 
خارجی  سرمایه گذاران  به  سود  زمینه  در 
ارتقای  برای  که  می دهد  توضیح  و  می دهد 
سرمایه گذاری  به  مربوط  امور  اداری  شفافیت 
دفتر خدمات  از جمله سرمایه گذاری خارجی، 
سرمایه گذاری در سراسر کشور تاسیس شده اند 
دستگاه های  و  وزارت خانه ها  همکاری  با  که 
را پیش  به سرمایه گذاری  امور مربوط  مختلف 
پسا  در  کرد:  اظهار  جمالی  می برند.احمد 
جذب  حجم  بیشترین  کمی  نظر  از  برجام 
داشته ایم.  را  کشور  به  خارجی  سرمایه گذاری 
بخش هایی که از پسا برجام تا کنون توانسته اند 
سرمایه گذاری بیشتری به جذب کنند مربوط به 
انرژی ها، همچنین بخش خودرو می شوند ولی 
به صورت بالقوه بخش کشاورزی و گردشگری 
سرمایه گذار  جذب  برای  باالیی  ظرفیت  از 
بهره مندند که اقدامات الزم برای استفاده از این 
دیگری  تضمین  است.  کار  دستور  در  بخش ها 
که دولت برای سرمایه گذاری می دهد، تضمین 
تسعیر سود است به این معنی که سرمایه گذار 
ارزی که  به هر  را  خارجی می تواند سود خود 
سومین  گفت:  کند.جمالی  تسعیر  می خواهد 
خارجی  سرمایه گذار  به  دولت  که  تضمینی 
معنی که  این  به  است.  ارز  تامین  نیز  می دهد 
دولت تضمین می کند اگر سرمایه گذار خارجی 
سود کرد و تسعیر هم شد معادل ارزی آن در 

اختیار سرمایه گذار قرار گیرد.
 

اقتصاد کالن
اتصال سوئیچ کارت های بانکی ایران 

و ویتنام در آینده نزدیک
جریان  در  گفت  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
اتصال  پیشنهاد  ویتنامی  مقامات  با  مذاکرات 
سوئیچ کارت های بانکی بین دو کشور مطرح 
پیشنهاد  این  از  ویتنام  مرکزی  بانک  که  شد 
استقبال کرد و پیش بینی می شود در آینده ای 
نزدیک، این موضوع محقق شود.ولی اله سیف 
شرق  جنوب  به  جمهوری  رییس  سفر  در  که 
روابط  سطح  داشت:  دارد،اظهار  حضور  آسیا 
برابر  تا پنج  ایران و ویتنام  اقتصادی و تجاری 
میلیارد دالر می  دو  رقم  به  و  افزایش می یابد 
روسای جمهوری  مذاکرات  در  افزود:  رسد.وی 
ارتباطات  برقراری  موضوع  ویتنام،  و  ایران 
که  ای داشت چرا  ویژه  اهمیت  بانکی  مناسب 
ظرفیت همکاری اقتصادی بین ایران و ویتنام 
بسیار باالست اما به دلیل عدم وجود ارتباطات 
نرسیده  نظر  مورد  سطح  به  حال  به  تا  بانکی 
همزمان  شد  بینی  پیش  مبنا  همین  بر  است. 
ارتباطات  فعلی  سطح  بانکی،  روابط  ارتقای  با 
و  یابد  افزایش  برابر  پنج  تا  اقتصادی  و  تجاری 

حداقل به رقم دو میلیارد دالر برسد.
 

 کشاورزی
بهره برداری از  نخستین مرکز تولید 
بچه ماهی گونه های بومی خلیج فارس

نخستین مرکز تولید بچه ماهی گونه های بومی 
خلیج فارس در قشم استان هرمزگان به بهره 
تولید  را در  ایران  پروژه  این  برداری رسید که 
بچه ماهی های بوی منطقه، همچنین تجهیزات 
قفس  در  ماهی  پرورش  قفس  نصب  و  ساخت 

خودکفا می کند.
گونه های  ماهی  بچه  تولید  مرکز  نخستین 
بومی خلیج فارس با ظرفیت ساالنه بیش از ۲ 
میلیون بچه ماهی با حضور استاندار هرمزگان 
توسعه،  برنامه ششم  رسید.در  بهره برداری   به 
تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس هدف گذاری 
شده است که  با اجرا و توسعه این پروژه  نیاز به 
واردات بچه ماهی غیر بوی تا حد زیادی کاسته 
کشور  داخل  در  ها  این گونه  تولید  می شود.با 
بیماری های  کنترل  واردات،  کاهش  بر  عالوه 
امکان  بومی  های  گونه  و خودکفایی  وارداتی  
حفظ ذخایر ژنتیکی این ذخایر ارزشمند خلیج 

فارس در کشور میسر می شود.
 

 حمل و نقل
پیشنهادهای زیادی از سرمایه گذاران 

خارجی داریم

اینکه  بیان  با  آهن  راه  شرکت  ناوگان  معاون 
به  برای ورود  با شرکت های خارجی  مذاکراتی 
عرصه ریلی ایران ادامه دارد، تاکید کرد: هرچند 
هنوز این مذاکرات به نتیجه قطعی نرسیده اما 

افق های روشنی پیش روی آن ها قرار دارد.
پرتعداد  حضور  به  اشاره  با  احمدی  بابک 
شرکت های خارجی در ایران در طول ماه های 
ریلی  عرصه  خوشبختانه  کرد:  تاکید  گذشته 
بخش های  در  که  دارد  را  آن  توانایی  کشور 
ناوگان  تامین  در  خاص  طور  به  مختلف 
همین  و  کند  را جذب  خارجی  سرمایه گذاران 
که  گذشته  هفته های  در  شده  باعث  موضوع 
مذاکرات مختلفی با شرکت های خارجی داشته 

باشیم.
وی ادامه داد: هرچند هنوز به جز توافق نهایی 
نتیجه  به  دیگر  مذاکرات  آلمانی ها  با  شده 
قطعی نرسیده، اما می توان گفت که در آینده 
نه چندان دور، خبرهای خوشی در این زمینه 

منتشر خواهد شد.

یادداشت خبر

کشور  خارجی  تجارت  آمار  اقتصاد:  گروه 
ماهه  شش  در  خودرو  واردات  می دهد،  نشان 
مدت  نسبت  نیز  برنج  واردات  و  کرده  رشد 
داشته  افزایش  درصد   ۱7 قبل  سال  مشابه 
است.براساس آمار تجارت خارجی کشور در ۶ 
و  میلیارد  بر ۲۰  بالغ  جاری  نخست سال  ماه 
به کشور  میلیون و ۱۵9 هزار دالر کاال   3۰۸
وارد شده است.براساس این اطالعات، بیشترین 
دامی ،  ذرت  شامل  ترتیب  به  وارداتی  اقالم 
جهت  منفصله  قطعات  برنج،  سویا،  لوبیای 
تولید اتومبیل، سایر وسایل نقلیه دارای موتور 
با حجم  نقلیه موتوری  پیستونی، سایر وسایل 
۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی، کنجاله، دانه به جز 
گندم دامی، دستگاه تهویه مطبوع دو تکه، موز، 
بی استخوان  قطعات  سایر  نشده،  تصفیه  شکر 
منجمد از نوع گاو، ماژول نمایشگر در قطعات 
تولید  که  دارویی های  اتومبیل،  تولید  منفصله 
داخلی ندارند، دستگاه گیرنده و فرستند، جو، 
مکمل های دارویی، روغن پالم و سایر ماشین ها 
و دستگاه های مکانیکی هستند.براساس آمارها 
مدت  نسبت  به  ارزش  لحاظ  از  دامی  ذرت 
لوبیای  درصد،   ۱۵ منفی  گذشته  سال  مشابه 
درصد،   ۱7 برنج  درصد،   ۱4 حدود  سویا 
 ۵3 نقلیه  وسایل  درصد،   4۵ منفصله  قطعات 
درصد و وسایل نقلیه موتوری ۱۵۰۰ سی سی 
73 درصد رشد نشان می دهد.همچنین روغن 
پالم جزء ۲۰ قلم عمده کاال به کشور است که 
دارد.  رشد  درصد   9۱ مشابه  مدت  نسبت  به 
شده  وارد  کاالهای  ، عمده  نسیم  گزارش  به 

امارات  چین،  کشورهای  به  مربوط  ترتیب  به 
آلمان،  ترکیه،  کره،  جمهوری  عربی،  متحده 
و  برزیل  سوئیس،  روسیه،  فدراسیون  هند، 
ایتالیا است که در میان این کشورها واردات از 
کشورهای آلمان، روسیه، برزیل و ایتالیا مثبت 
بوده و سایر کشورهای ذکر شده کاهش یافته 
نخست  ماه   ۶ در  گزارش،  این  است.براساس 
سال جاری بالغ بر یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون 
دالر خودرو و قطعات معادل 3۸ هزار و 39۶ 
میلیارد و 37۰ میلیون ریال وارد کشور شده 
است.براین اساس 9۵79 وسیله نقلیه با حجم 
سیلندر ۲ هزار سی سی تا ۲۵۰۰  سی سی و نیز 
7۶۱9 خودرو با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲ هزار 

سی سی وارد کشور شده است.

واردات 400 تن برنج خارجی در فصل 
برداشت شالیکاران

ابتدای  از  برنج  واردات  شدن  ممنوع  وجود  با 
از تولید داخلی،  مردادماه و در جهت حمایت 

گمرک این مصوبه را اجرا نکرد. 
امسال  تیرماه  ششم  آنالین  نسیم  گزارش  به 
گمرک  به  نامه ای  در  تجارت  توسعه  سازمان 
کشور اعالم کرد: ثبت سفارش واردات برنج از 
گزارشی  اساس  است.بر  ممنوع  مردادماه  اول 
تجارت  توسعه  سازمان  عمومی  روابط  که 
درخواست  به  توجه  با  بود،  کرده  منتشر 
از  حمایت  بر  مبنی  کشاورزی  جهاد  وزارت 
تا  حداکثر  برنج  سفارش  ثبت  داخلی،  تولید 
از  و پس  بوده  ممکن  تیرماه سال جاری   3۱

این تاریخ ممنوع است و  ترخیص برنج بعد از 
تاریخ یادشده تحت هیچ شرایطی از گمرکات 
کشور امکانپذیر نیست.دو روز بعد هم علی اکبر 
کشاورزی  جهاد  وزیر  مقام  قائم  مهرفرد، 
کل  رئیس  کرباسیان  مسعود  به  نامه ای  در 
از  خارجی  برنج  واردات  ممنوعیت  از  گمرک 
اول مرداد ماه خبر داد.در این نامه آمده بود:  
از  حمایت  و  برداشت  فصل  شروع  دلیل  به 
برنجکاران داخلی  ترخیص برنج های وارداتی 
ثبت  و  می شود  ممنوع  ماه  مرداد  اول  از 
است.  قبول  غیرقابل  شده  انجام  سفارش های 
گمرک حداکثر  از  وارداتی  برنج های  ترخیص 
تا 3۱ تیرماه سال جاری امکان پذیر است و از 
این تاریخ به بعد تحت هیچ شرایطی ترخیص 
و  بود  نخواهد  مجاز  کشور  گمرکات  از  برنج 
غیرقابل  شده  انجام  ثبت سفارش های  حتی 
فوق،  دستورات  برخالف  بود.اما  خواهد  قبول 
در  کشور  به  وارداتی  کاالهای  آمار  جزئیات 
مردادماه نشان می دهد چند محموله برنج در 
وارد کشور  و  عبور کرده  از گمرکات  ماه  این 
شده است.بر اساس آمار رسمی، در مردادماه 
یک  و  پاکستان  از  برنج  محموله  دو  امسال 
شده  کشور  وارد  هندوستان  از  برنج  محموله 

است.
بر این اساس، ۸۸ تن برنج پاکستانی از گمرک 
گمرک  از  پاکستانی  برنج  تن   ۱۸7 بجنورد، 
گمرک  از  هندی  برنج  تن   ۱۲۲ و  کرمانشاه 
ارومیه در مردادماه امسال ترخیص شده است. 
مجموع ارزش این سه محموله 3۱7 هزار دالر 

اعالم شده است.

با وجود برخی ممنوعیت ها؛

بازار واردات  در ۶ ماه نخست سال داغ شد
واردات 15 هزار خودرو و رشد 17 درصدی واردات برنج

در ۸ ماهه نخست سال جاری میالدی ۵۸.۵ 
و  صادر  آمریکا  به  ایران  از  کاال  دالر  میلیون 
وارد  کشور  این  از  کاال  دالر  میلیون   ۱۰۸.۵
ایران شده است.جدیدترین آمار منتشر شده از 
سوی اداره آمار آمریکا نشان می دهد مبادالت 
تجاری این کشور با ایران در ۸ ماهه نخست 
داشته  درصدی   ۲ افت  میالدی  جاری  سال 
ماهه   ۸ در  کشور  دو  تجاری  است.مبادالت 
بر ۱7۰.۸   بالغ  نخست سال میالدی گذشته 
میلیون دالر بوده که این رقم در مدت مشابه 
امسال به ۱۶7 میلیون دالر کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران 
در ماه های ژانویه تا اوت امسال ۱۰۸.۵ میلیون 
مدت  به  نسبت  رقم  این  که  است  بوده  دالر 
مشابه سال قبل افت 3۶ درصدی داشته است. 
آمریکا در ماه های ژانویه تا اوت ۲۰۱۵ بالغ بر 
۱7۰.۸ میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده 
بود.واردات آمریکا از ایران در ۸ ماهه نخست 

شده  گزارش  دالر  میلیون   ۵۸.۵ نیز  امسال 
است. در مدت مشابه سال قبل واردات آمریکا 
از ایران صفر بوده است.دولت آمریکا بر اساس 
برنامه جامع اقدام مشترک که از نیمه ژانویه 
برخی  واردات  شده  گذاشته  اجرا  به   ۲۰۱۶
کاالها از جمله فرش، زعفران، پسته و خاویار 
از ایران را آزاد کرده است. طی سالهای گذشته 
و در پی تحریم های این کشور صادرات ایران 
به آمریکا به مرز صفر رسیده بود.بر اساس این 
گزارش در هشتمین ماه سال جاری میالدی 
۱۰.۸ میلیون دالر کاال از آمریکا به ایران صادر 
شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افت ۱۸ درصدی داشته است. آمریکا در 
اوت سال قبل ۱3.۲ میلیون دالر کاال به ایران 
صادر کرده بود.  میزان واردات آمریکا از ایران 
در این ماه نیز ۱۶.۸ میلیون دالر گزارش شده 
است. در اوت سال قبل واردات آمریکا از ایران 

صفر بوده است.

58 میلیون دالر کاالی ایرانی به آمریکا صادر شد

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با گذشت ۲ 
عرضه  گفت:  شکر  قیمت  افزایش  از  ماه   3 تا 
عمده  قیمت  و  تقاضا  از  بیش  بازار  در  شکر 
است. شده  تعیین  تومان   ۲۵۵۰ آن  فروشی 
ماه  فرارسیدن  با  همزمان  امسال  ماه  خرداد 
مصرف  برای  تقاضا  افزایش  و  رمضان  مبارک 
شکر، قیمت این محصول در بازار روند افزایشی 
تومان   ۲۵۰۰ کیلویی  از  که  حدی  تا  داشت، 
به 3۵۰۰ تومان رسید.یکی از علت های اصلی 
این افزایش، تأخیر در واردات شکر برای تأمین 
به زمین بخش  بار توپ  این  بود که  بازار  نیاز 
کرده  تاخیر  واردات  برای  که  افتاد  خصوصی 
انجمن  رئیس  دانایی  بهمن  است.در حالی که 
درخواست  که  کرد  اعالم  در مصاحبه ای  شکر 
ما برای واردات با سه ماه تأخیر به امضا رسیده 
واردات  و  گرفته ایم  را  مجوز  ماه  فروردین  و 
شکر امری زمان بر است.کار به جایی رسید که 
چند روز گذشته نمایندگاه مجلس در این باره 
حجتی وزیر جهاد کشاورزی را احضار کرده و 

خواستار توضیح در این زمینه شدند؛ اما ظاهراً 
توضیحات آقای وزیر برای تنظیم بازار شکر به 
مجلس نشینان قانع کننده نبود و مجلس کارت 
زرد خود را نشان داد.طی سه ماه گذشته تالش 
رسانه ها برای سوال از علی اکبر مهرفرد معاون 
نوعی  به  که  کشاورزی  جهاد  وزیر  بازرگانی 
قانون  از  پس  بازار  تنظیم  اصلی  مسئولیت 
حوزه  این  در  باید  و  بوده  دار  عهده  را  انتزاع 
اطالع رسانی کند، به جایی نرسید و هربار در 
حاشیه هر برنامه ای آقای معاون فرار را بر قرار 
تنظیم  مورد  در  پاسخگویی  از  تا  داد  ترجیح 
بازار کاالهای اساسی شانه خالی کند.در نهایت 
علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی 
در مورد آخرین وضعیت بازار شکر به خبرنگار 
بیش  شکر  عرضه  میزان  اکنون  گفت:  فارس، 
از تقاضا است، تا حدی که روزانه ۶ تا 7 هزار 
تن شکر در بازار بورس کاال عرضه می شود که 
و  داشته  وجود  آن  برای  تقاضا  تن  هزار  تنها 
قیمت شکر به شدت افت کرده است.وی افزود: 

شکر  عمده فروشی  قیمت  اکنون 
در بازار به ۲ هزار و ۵۲۰ تومان 
یعنی همان قیمت مصوب دولت 
رسیده و بخشی از خرده فروشان 
مقاومت  قیمت  کاهش  برابر  در 
می کنند که ما با عرضه بیشتر آن 
مدیرعامل  گفته  می شکنیم.به  را 
با  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت 
فرا رسیدن فصل برداشت چغندر 
و تبدیل به آن شکر، اکنون هیچ 
شکر  بازار  تنظیم  در   مشکلی 
می توانند  افراد  حتی   و  نیست 
ماه  در  نذورات  مصرف  برای 

محرم نیز شکر خود را به قیمت ۲۵۲۰ تومان 
اینکه چرا دولت  به  پاسخ  تأمین کنند.وی در 
واردات  به موقع مجوز  بازار شکر  تنظیم  برای 
برسد،  اینجا  به  کار  اکنون  که  نکرده  صادر  را 
گفت: بخش خصوصی باید در موقع لزوم وارد 
عمل می شد که این کار را نکرد و ما هم مجبور 

بازار  وارد  را  خود  استراتژیک  ذخایر  شدیم 
کنیم و ظرف مدت کمتر از دو ماه 3۰9 هزار 
فارس،   گزارش  کردیم.به  کشور  وارد  شکر  تن 
مصرف شکر در کشور ساالنه ۲ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تن است که بیش از یک و نیم میلیون تن 
آن از طریق داخل تأمین شده و مابقی باید از 

محل واردات تهیه شود.

معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران با بیان 
سوء  از  جلوگیری  برای  راهکارهایی   اینکه  
شده  تدوین  بازرگانی  کارت های  از  استفاده 
و  حرفه ای  توانمندی   بررسی  گفت:  است، 
ظرفیت مالی و تعیین سقف برای واردات کاال 
توسط دارندگان کارت بازرگانی از جمله این 

راهکارهاست.
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  علیخانی  مظفر 
از کارت های  از سوء استفاده  برای جلوگیری 
بازرگانی چه اقداماتی انجام شده است، گفت: 
واردات،  و  صادرات  مقررات  قانون   3 ماده 
تجارت فرامرزی و صادرات و واردات را منوط 
به داشتن کارت بازرگانی دانسته و شرایط و 
ضوابط صدور کارت هم در ماده ۱۰ آئین نامه 
اجرایی قانون مقررات و صادرات تعریف شده 
است.معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران با 
بیان اینکه در ارتباط با صدور کارت بازرگانی 
در  تاکنون  گذشته  دهه  چند  از  رویکرد  دو 
اول  رویکرد  افزود:  است،  داشته  کشور وجود 
این است که براساس قانون اساسی؛ مردم در 
انتخاب شغل آزادند و از طرفی برای جلوگیری 
از انحصار در واردات و صادرات در گروه های 
تمدید  و  صدور  شرایط  باید  کاالیی،  مختلف 
کارت بازرگانی سهل و آسان باشد.وی تصریح 
می کند  فراهم  را  شرایطی  رویکرد  این  کرد: 
تحصیل کردگان  و  مندان  عالقه  مردم،  تا 
رشته های علوم اقتصادی، مدیریت بازرگانی و 
... بتوانند به راحتی برای فعالیت  تجاری کارت 

بازرگانی بگیرند.
در  که  دومی  رویکرد  به  اشاره  با  علیخانی 

ارتباط با صدور کارت بازرگانی در کشور وجود 
دارد، گفت: رویکرد دوم نگاه سخت گیرانه برای 
صدور کارت بازرگانی است. معاون فنی و امور 
بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه شرایط صدور 
و تمدید کارت بازرگانی مصوب هیئت وزیران 
است و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجری 
کارت  صادرکننده  اگر  لذا  گفت:  است،  آن 
بازرگانی برای صدور کارت مدارک و اسنادی 
بیشتر یا کمتر از آنچه که قانونگذار برای آن 
شناخته  متخلف  کند،  مطالبه  کرده  معین 
می شود و باید پاسخگوی دستگاه های نظارتی 
باشد.وی افزود: البته هم اتاق ایران به عنوان 
متولی بخش خصوصی صدور کارت بازرگانی 
بخش  متولی  عنوان  به  صنعت  وزارت  هم  و 
دولتی صدور کارت بازرگانی هر دو به دنبال 
گسترش فعالیت های اقتصادی سالم در حوزه 
افراد  از  طبیعتا  و  هستند  صادرات  و  تجارت 

و  می کنند  حمایت  تجارت  امر  در  قانونمدار 
این  در  متخلف  افراد  فعالیت  و  حضور  مانع 
،علیخانی  فارس  گزارش  می شوند.به  بخش 
با بیان اینکه برای جلوگیری از سوء استفاده 
راهکارهایی  یافتن  و  بازرگانی  کارت های  از 
برای مقابله با آن با از ابتدای امسال تاکنون 
وزارت  در  وزیر صنعت  با حضور  چند جلسه 
صنعت برگزار شده است، گفت: متعاقب این 
بازرگانی،  اتاق  ارشد  مسئوالن  به  جلسات 
جمهوری  گمرک  و  تجارت  توسعه  سازمان 
با یافتن  تا  ایران مأموریت داده شد،  اسالمی 
راهکارهایی بعد نظارتی بر کارت بازرگانی را 

قوی تر و از انحرافات آن جلوگیری کنند.
محدودیت واردات برای دارندگان کارت 

بازرگانی در سال اول و دوم
با  ایران   اتاق  بازرگانی  امور  و  فنی  معاون 
توسط  واردات  برای  سقف  تعیین  به  اشاره 

از  یکی  گفت:  بازرگانی  کارت های  دارندگان 
استفاده  سوء  از  جلوگیری  برای  که  راه هایی 
است  این  شده  مطرح  بازرگانی  کارت های  از 
کارت  دارنده  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  که 
بازرگانی در سال اول اخذ کارت فقط تا سقف 
۵۰۰ هزار دالر مجاز به واردات کاال هستند.
وی به مورد دیگر در راستای جلوگیری از سوء 
استفاده از کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: 
تا ۲۵  بازرگانی  کارت  دارندگان  افزایش سن 
سال در کارگروهی مرکب از هیئت رئیسه و 
و  شده  مطرح  اتاق ها  تام االختیار  نمایندگان 
مصوبه آن تقدیم هیات وزیران شده، اما هنوز 

تصویب و ابالغ نشده است.
با  ایران  اتاق  بازرگانی  امور  و  فنی  معاون 
هزار   3۲ امسال  مهرماه   ۱۰ تا  اینکه  بیان 
است،  شده  صادر  بازرگانی  کارت   ۱۵3 و 
 ۱4۰ بین  امسال  و  گذشته  سال  گفت: طی 
تا ۱۵۰ کارت به دلیل تخلف و سوء استفاده 
اقدام  به  اشاره  با  است.علیخانی  شده  باطل 
از  استفاده  سوء  از  جلوگیری  برای  دیگری 
کارت بازرگانی گفت: وزارت اقتصاد و دارایی 
جمهوری اسالمی ایران اخیرا دریافت مالیات 
4 درصد را برای واردات کاال از طریق کارت 
این  اگرچه  که  است،  کرده  تعیین  بازرگانی 
این حوزه مثمر  به  وارد  تازه  افراد  برای  امر، 
صحیح العمل  بازرگانان  برای   اما  است،  ثمر 
طریق  از  قانونی  کامال  به صورت  سال ها  که 
و  حق  تمام  پرداخت  با  و  بازرگانی  کارت 
می کرده اند،  تجارت  به  مبادرت  خود  حقوق 

است. غیرمنصفانه 

مقاومت خرده فروشان در برابر کاهش قیمت را می شکنیم

عرضه شکر در بازار بیش از تقاضاست

ابطال 140 کارت بازرگانی از سال گذشته تا کنون

باالترین  با  سکه  و  جهانی  طالی  قیمت 
روبرو  گذشته  ماه  هفت  طی  افت  میزان 
اتحادیه  رئیس   ، شد.محمدکشتی آرای 
فروشندگان طال و جواهربا اعالم اینکه هفته 
گذشته قیمت جهانی طال با بیشترین میزان 
کاهش طی هفت ماه اخیر همراه بود، اظهار 
ابتدای هفته قیمت هر اونس طال  کرد: در 
۱3۱۶ دالر بود که در پایان هفته به رقمی 
دهنده  نشان  که  رسید  دالر  معادل ۱۲74 
هفته  یک  طی  قیمت  دالری   4۲ کاهش 

دیگری  نکته  داد:  ادامه  است.وی  بوده  گذشته 
هزار   ۲4 کاهش  داشت  اشاره  آن  به  باید  که 
تومانی هر قطعه سکه بود که ناشی از کاهش 
قیمت جهانی طال است. عالوه بر آن با توجه به 
همزمانی با محرم و صفر انتظار کاهش قیمت در 
مورد سکه وجود داشت اما به طور موازی این 
همراه  قیمت طالی جهانی  کاهش  با  موضوع 
شد.رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر در 

مورد افت شدید قیمت جهانی طال خاطرنشان  
کرد: علت کاهش شدید قیمت طالی جهانی باال 
رفتن ارزش سهام و نرخ برابری دالر و نیز افزایش 
میزان عرضه در بازارهای جهانی بود.کشتی آرای 
همچنین در مورد پیش بینی ها در مورد بازار طال 
و سکه طی هفته  آینده عنوان کرد: با توجه به 
همزمانی با ایام تاسوعا و عاشورا قطعا با کاهش 
میزان تقاضا همراه خواهیم بود و این مسئله در 

وضعیت قیمت ها اثرگذار است.

افت بی سابقه قیمت سکه و طال
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در  تهران  )ره(  خمینی  امام  مصلی 
نخستین جمعه محرم سال 143۸ هجری 
قمری و در پنجمین روز از عزای حسینی، 
به  که  بود  شیرخواری  کودکان  میزبان 
 6 طفل  با  بیعت  برای  مادرانشان  همراه 
به  )ع(  الحسین  اباعبداهلل  حضرت  ماهه 

این مکان آمده بودند.
به گزارش پیام زمان ،چهاردهمین مجمع 
در  دیروز  )ع(  اصغر  علی  حضرت  جهانی 
حالی در مصلی آغاز بکار کرد که همزمان 
صدای  جهان  و  ایران  نقطه   3۵00 در 
الالیی مادران برای سرباز فداکار و 6 ماهه 

امام حسین )ع( به گوش می رسید.
قاره  پنج  در  حسینی  شیرخوارگان  دیگر 
ایران  شیرخوارگان  با  همصدا  جهان 
معطر  همیشه  گل  نذر  را  خود  اسالمی، 
باغ بهشت حضرت علی اصغر )ع( کردند.

شهادت  رثای  در  )ع(  بیت  اهل  ذاکران 
رباب  حضرت  ماهه   6 و  معصوم  طفل 

مادران  و  پرداختند  مصیبت  ذکر  به  )س( 
با بلند کردن کودکان روی دستان خود، با 
ناله، لبیک »یا حسین « سر دادند و خطاب 
به موال و مقتدایشان حضرت صاحب ا المر 

را  فرزندم  الزمان،  صاحب  یا  گفتند:  )عج( 
نذر یاری قیام تو می کنم، او را برای ظهور 

نزدیکت برگزین و حفظ کن.
حضرت  نمادین  گهواره  حالیکه  در  مادران 
مشایعت  خود  اشکهای  با  را  اصغر)ع(  علی 

های  ناله  و  قراری  بی  یاد  به  کردند،  می 
»یا حسین« سر  ندای  رباب )س(،  حضرت 

دادند.
شهادت  واقعه  همچنین  مراسم  این  در 
شد  بیان  )ع(  اصغر  علی  حضرت  مظلومانه 

شیرخوارگان  برای  مادران  پایان  در  و 
نذرنامه خواندند و آنها را نذر راه و مسیر 

منجی عالم بشریت کردند.
با  آیین  این  در  تهران  موقت  جمعه  امام 
تسلیت شهادت سرور و ساالر شهیدان از 
احیاگر  عنوان  به  )ع(  اصغر  علی  حضرت 
و  کرد  یاد  عاشورا  قیام  حقانیت  دلیل  و 
خاصی  جایگاه  از  نذر  اسالم  در  گفت: 
این  غیر  با  ارتباط  نذر  است،  برخوردار 

عالم است. 
اظهار  صدیقی  کاظم  االسالم  حجت 
داشت: برخی افراد فقط ظاهر را می بینند 
و امیدشان در بیماری ها، دکتر و داروست 
اعتقاد  خاطر  به  دیگر  برخی  حالیکه  در 
ناامید  در مشکالت  و شهدا  اولیا  به خدا، 
نشده و هر آنچه را از دست خود و خانواده 
شان بر نمی آید، با نذر از عالم غیب طلب 
های  شباهت  به  اشاره  با  وی  کنند.   می 
حضرت علی اصغر)ع( و حضرت عیسی )ع( 
ادامه داد: حضرت مسیح مرده را زنده می کرد 
و طفل شش ماه حضرت امام حسین )ع( علی 
اصغر)ع( دلهای مرده را با هدایت خود زنده 

و جامعه در جهل فرورفته را بیدار می کند.

برگزاری همایش عظیم شیرخوارگان حسینی در 3500 نقطه جهان

اعتراض هنرمندان به رای صادره قصور 
پزشکی پرونده کیارستمی 

امروز  گردهمایی  علت  سینما  خانه  مدیره  هیات  عضو 
عباس  یاد  زنده  مندان  عالقه  و  هنرمندان  از  جمعی 
صادره  رای  به  اعتراض  را  مزارش  سر  بر  کیارستمی 

درباره قصور پزشکی پرونده وی اعالم کرد.
عباس  درگذشت  روز  نودومین  در  راستین  شادمهر 
ایرنا  با   کیارستمی در مزار این هنرمند در گفت و گو 
نتیجه  به  اعتراض  برای  و  کیارستمی  احترام  به  افزود: 
رای دادگاه بدوی در این مکان گردهم آمده ایم تا ضمن 
نثار گل و قرائت فاتحه اعتراض خود را نیز به این رای 

اعالم کنیم.
وی افزود اثبات شده که پزشک معالج او قصور کرده و 

باید مجازات شود.
اینچنینی  موارد  در  داد:  ادامه  نویس  فیلمنامه  این 
قاصر در نظر گرفته می  برای پزشک  بیشتری  مجازات 

شود.
در  کوتاهی  چون  عواملی  سینما،  هنرمند  این  گفته  به 
از طرفی عذرخواهی  این قضیه، رسانه ای نشدن آن و 
نکردن بابت فقدان این هنرمند عزیز، باعث شد بعد از 
سه ماه بر سر مزار ایشان جمع شویم و خواستار رفتاری 
درشان کیارستمی و شخصیت وی با این مسئله باشیم.

برگزاری نشست های تخصصی »تحلیل و 
آموزش فنون فیلمنامه نویسی« توسط فارابی

نخستین دوره تخصصی تحلیل و آموزش فنون فیلمنامه 
حضور  با  جاری  هفته  اوایل  فیلم(  تا  ایده  نویسی)از 
سالن  در  دوره  این  هنرجویان  و  اساتید  و  کارشناسان 

عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، این دوره 
آموزشی که به همت مرکز آموزش بنیاد فارابی تشکیل 
اساتید  حضور  با  ساعته  چهار  نشست  دوازده  در  شده 

مجرب عرصه فیلمنامه نویسی برگزارمی شود.
هر نشست شامل دو بخش »سرفصل های از پیش تعیین 
و  استاد«  هر  برای  نویسی  فیلمنامه  فنون  تحلیل  شده 
»مراحل تکامل یک ایده و تبدیل آن به فیلمنامه نهایی 

با ذکر مثال« است.
از مهمترین سرفصل های این دوره می توان به »اهمیت 
ساختار کالسیک از منظر رابرت مک گی«، »انواع ساختار 
نگارش  در  تحقیق  »اهمیت  کوتاه«،  فیلم  فیلمنامه  در 
ساختار  در  دراماتیک  شخصیت  »طراحی  فیلمنامه«، 
سینمایی«  روایت  طراحی  در  ژانر  »اهمیت  کالسیک«، 

و …. اشاره کرد.
سعید عقیقی، مهران کاشانی، فرزاد موتمن، بهنام بهزادی، 
محمدعلی  پرتو،  نوری  رضا  امیر  رحمانی،  سعید  سید 
شاهپور  گذرآبادی،  محمد  توحیدی،  فرهاد  سجادی، 
مدرسان  راستین  شادمهر  گوهری،  محمدرضا  شهبازی، 

این دوره آموزشی فنون فیلمنامه نویسی هستند.
نخستین دوره تخصصی تحلیل و آموزش فنون فیلمنامه 
ادامه  جاری  سال  آذر  بیست  تا  فیلم(  تا  ایده  نویسی)از 

خواهد داشت.

سینما در تاسوعا و عاشورا حسینی
 تعطیل است

درپی پیشنهاد اخیر رییس شورای صنفی نمایش مبنی 
عاشورا  و  تاسوعا  ایام  در  مناسبتی  فیلم های  اکران  بر 
به  احترام  گفت: ضمن  ایل بیگی  حبیب  سینمادارها،  به 
فیلم های  به  توجه  که  نمایش  صنفی  شورای  پیشنهاد 
ایام  در  فیلم  اکران  با  دارد،  وعاشورایی  مقدسی  دفاع 

تاسوعا و عاشورا موافق نیستم.
به  اشاره  با  نظارت سازمان سینمایی  و  ارزشیابی  معاون 
بر  مبنی  سینماداران  به  صنفی  شورای  اخیر  پیشنهاد 
باشد می تواند فیلم  این که هر سینماداری تمایل داشته 
مناسب این ایام را در تاسوعا و عاشورا اکران کند، ادامه 
روزها  این  در  فیلم  اکران  موافق  سینماداران  داد:  اغلب 
نیستند، چون خوب می دانیم عاشقان آقا عبداهلل حسین 
و  هستند  عزاداری  مراسم  در  شرکت  به  )ع(عالقه مند 

فرصت حضور در سینما را نخواهند داشت.
او افزود: ضمن دعوت از مردم برای حضور در هیئت های 
و  عاشورا  ایام  در  سینماها  که  می کنیم  تاکید  عزاداری، 

تاسوعا تعطیل خواهند بود.
شورای صنفی نمایش پیشنهاد اکران فیلم هایی را مانند 
روزهای  در  تاریخ،  یک  جغرافیای  کربال  اروند،  هیهات، 
این  اعالم  با  اما  بود،  داده  حسینی  عاشورای  و  تاسوعا 
مسوول سینمایی، اکران این فیلم ها در روزهای تاسوعا و 

عاشورا منتفی خواهد بود.

حریکی از هفتاد و دو تن

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند از حر بن یزید ریاحی
حر بن یزید ریاحی از همراهان حسین بن علی در واقعه کربال بود.

حر از خاندان معروف عراق و از رؤسای قبایل کوفیان بود. به درخواست 
ابن زیاد ، برای مبارزه با حسین فراخوانده شد.او به سرکردگی هزار سوار 
برگزیده گشت. گفته اند وقتی از داراالماره کوفه، با ماموریت بستن راه 
بر حسین بیرون آمد، ندایی شنید که: »ای حر!مژده باد تو را بهشت ...«

در کربال
حر با سپاهش در منزل »قصر بنی مقاتل« یا »شراف«، راه را بر حسین 
بست و مانع از حرکت او به سوی کوفه شد. کاروان حسین را همراهی 
کرد تا به کربال رسیدند و حسین در آنجا فرود آمد. حر وقتی فهمید 
کار جنگ با حسین بن علی جدی است، صبح عاشورا به بهانه آب دادن 
اسب خویش، از اردوگاه عمر سعد جدا شد و به کاروان حسین پیوست. 
توبه کنان کنار خیمه های حسین آمد و اظهار پشیمانی کرد، سپس 
اذن میدان طلبید. ظاهراً حر با اذن امام حسین اولین فردی است که 
به میدان رفت و در خطابهای مؤثر، سپاه کوفه را به خاطر جنگیدن با 
حسین توبیخ کرد. چیزی نمانده بود که سخنان او، گروهی از سربازان 
عمر سعد را تحت تاثیر قرار داده از جنگ با حسین منصرف سازد، که 
سپاه عمر سعد، او را هدف تیرها قرار داد. نزد حسین بازگشت و پس 
از لحظاتی دوباره به میدان رفت و با رجزخوانی ، به مبارزه پرداخت و 

کشته شد. رجز او چنین بود:
انی انا الحر و ماوی الضیف
اضرب فی اعناقکم بالسیف

عن خیر من حل بارض الخیف
اضربکم و ال اری من حیف

که حاکی از شجاعت او در شمشیر زنی در دفاع از حسین و حق 
دانستن این راه بود. حسین بن علی بر بالین حر رفت و به او گفت: 
توهمانگونه که مادرت نامت را »حر« گذاشته است، حر و آزاده ای، آزاد 
در دنیا و سعادتمنددر آخرت! »انت الحر کما سمیتک امک، و انت الحر 
فی الدنیا و انت الحر فی اآلخرة« و دست بر چهره اش کشید.حسین با 
دستمالی سر حر را بست. پس از عاشورا بنی تمیم او را در فاصله یک 
مایلی از حسین دفن کردند، همانجا که قبر کنونی اوست، بیرون کربال 

در جایی که در قدیم به آن »نواویس« می گفته اند.

یادها و خاطره ها در زمان .....

شیر در بادیه عشق تو روباه شود 
 آه ازین راه که در وی خطری نیست که نیست

آب چشمم که بر او مّنت خاک در توست 
 زیر صد مّنت او خاک دری نیست که نیست

امروز با حافظ

»خشکسالی و دروغ« در جشنواره »فیلم های ایرانی« 
لندن

»خشکسالی و دروغ« از هفتم تا شانزدهم آبان ماه در بخش مسابقه 
هفتمین جشنواره »فیلم های ایرانی« لندن حضور خواهد داشت.

در  دروغ«  و  فیلم »خشکسالی  انتخاب  از  پس  رسیده،  گزارش  به 
و »هانوی«  تورنتو   »cine Iran« بخش های مسابقه ۲ جشنواره
ویتنام حاال این فیلم از هفتم تا شانزدهم آبان ماه در بخش مسابقه 

هفتمین جشنواره »فیلم های ایرانی« لندن حضور خواهد داشت.
این سومین حضور جهانی و جشنواره ای »خشکسالی و دروغ« است 
که از سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر کنار گذاشته شد و در آستانه 

اکران مورد تحریم برخی نهادها قرار گرفت.
اکران »خشکسالی و دروغ« از هفته گذشته در تهران آغاز شده است. 
در این فیلم که به کارگردانی پدرام علیزاده ساخته شده است محمدرضا 
گلزار، پگاه آهنگرانی، علی سرابی، آیدا کیخایی، مهدی محرابی، مارال 

بنی آدم و خاطره اسدی ایفای نقش می کنند.

راهیابی دو فیلم کوتاه ایرانی به جشنواره
 »کینه نوا« مقدونیه

فیلم های کوتاه »گورمردها« و »کچ« به نخستین دوره جشنواره فیلم 
»کینه نوا« مقدونیه راه یافتند.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران،فیلم های کوتاه 
»گورمردها« به کارگردانی علی مردمی از تولیدات انجمن سینمای 
جوانان ارومیه و »کچ« به کارگردانی مهرداد حسنی از تولیدات انجمن 
سینمای جوانان رفسنجان به بخش مسابقه نخستین دوره جشنواره 
فیلم »کینه نوا« اسکوپیه در مقدونیه راه یافتند و با ۲۸ فیلم از ایتالیا، 
هلند، ترکیه، لهستان، فرانسه، اسلوونی، امریکا، انگلیس، آلمان، اسپانیا، 

مجارستان، لتونی و … به رقابت خواهد پرداخت.
جشنواره بین المللی فیلم »کینه نوا« با هدف ارائه فضا و محلی وسیع تر 
برای فیلم سازان جدید جهت به نمایش گذاشتن داستان های جدید 
و ارائه یک چشم انداز تازه از بشریت و جهان، فیلم های بلند و کوتاه 

داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی را به رقابت می گذارد.
نخستین دوره این جشنواره ۵ تا ۹ اکتبر برابر با 14 تا 1۸ مهرماه در 

اسکوپیه پایتخت مقدونیه برگزار خواهد شد.

جوایز جشنواره »سلیمانیه« به سینماگران ایرانی رسید
رقابتی  بخش های  زرین«  »بلوط های  جایزه  ایرانی  سینماگران 
ُکردی«  »سینمای  و  جهان«  »سینمای  کوتاه  و  بلند  فیلم های 
اقلیم  در  »سلیمانیه«  فیلم  بین المللی  جشنواره  دوره  نخستین 

کردستان عراق را از آن خود کردند.
فیلم  بین المللی  جشنواره  دوره  نخستین  اختتامییه  مراسم 
حمایتی  بخش  مسئول  بختیار«  »مال  حضور  با  »سلیمانیه«، 
اقلیم  سیاسی  برجسته  شخصیتهای  از  و  جشنواره  این 
در  ایران  فرهنگی  رایزن  هاشمی«  »مالک  سید  ُکردستان، 
بین المللی  جشنواره  مدیر  جالل«  »فواد  سلیمانیه،  شهر 
دانشگاه  رئیس  سعید«  »صالح الدین  دکتر  »سلیمانیه«،  فیلم 
اقلیم  در  سلیمانیه  شهر  دانشگاه  کنگره  سالن  سلیمانیهدر 

کردستان عراق برگزار شد.

آن سوی آبها

به زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه 
افتد.

 ناپلئون

سخن حکیمانه

»دخیل عشق« در بازار کتاب

بصیری  مریم  نوشته  عشق«  »دخیل  رمان 
توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر شده 

است.
به گزارش مهر، رمان »دخیل عشق« نوشته 
انتشارات  توسط  تازگی  به  بصیری  مریم 
بازار  راهی  و  شده  منتشر  جمکران  کتاب 
دهه  با  همزمان  کتاب  این  است.  شده  نشر 

کرامت منتشر شد.
نام  به  این رمان، داستان دخیل بستن زنی 
رضا)ع(  امام  کنار ضریح حضرت  در  صبوره 
برای ازدواج با یکی از یادگاران دفاع مقدس 
پرستاری  حکایت  عشق«  »دخیل  است. 
به  جانبازی  مهر  گروی  در  دل  که  است 
بیان  از  مانع  و حیا  اما حجب  دارد  نام رضا 
تقدیر  دست  نهایت  در  و  می شود  عشقش 
رضا را با خود می برد. در ادامه رمان، صبوره 
یک  کله  و  سر  بعد  کمی  اما  می ماند  تنها 

خواستگار پیدا می شود.
توسط  مرتبه   3 این  از  پیش  رمان  این 
و  رسیده  چاپ  به  داستان  عصر  انتشارات 
حاال با بازنگری و بازنویسی نویسنده، منتشر 
کاندیدای  است.  شده  نشر  بازار  راهی  و 
کاندیدای  زرین،  قلم  جشنواره  یازدهمین 
سیزدهمین جایزه شهید غنی پور، کاندیدای 
ششمین جایزه ادبی جالل آل احمد و کاندید 
دفاع مقدس  کتاب سال  شانزدهمین جایزه 

از جمله سوابق »دخیل عشق« هستند.
هرکدام از فصل های این رمان با نام دخیل، 
به  عشق«  »دخیل  و  اند  شده  نامگذاری 
تا  اول  دخیل  شامل  انتها  تا  ابتدا  از  ترتیب 

دخیل چهاردهم می شود.

در بازار کتاب

کارگردانی  به  »جاودانگی«  سینمایی  فیلم 
مهدی فرد قادری پس از انتخاب در جشنواره 
فیلم ُرم ، این بار به بخش مسابقه جشنواره 
فیلم های تک پالن کرواسی راه پیدا کرد تا 
این  در  بلند  و  کوتاه  فیلم  دو  با  قادری  فرد 

جشنواره حضور داشته باشد.
جشنواره فیلم های تک پالن کرواسی هر دو 
سال یک بار در زاگرب برگزار می شود و تنها 
فیلم هایی را به نمایش می گذارد که در یک 
پالن بدون قطع ساخته شده اند. این رویداد 
هنری تنها فستیوال در سطح جهان است که 
اختصاص  پالن-سکانس  های  فیلم  به  تنها 
های  سال  در  که  قادری  فرد  مهدی  و  دارد 
پالن-سکانس  کوتاه  فیلم  دو  با  گذشته 
این  در  معکوس«  های  »دایره  و  »تناوب« 

جشنواره حضور داشته است امسال نیز با دو 
فیلم دیگر در این فستیوال شرکت می کند.

عنوان  به  »جاودانگی«   14۵ پالن-سکانس 
بخش  در  ایران  سینمای  نماینده  تنها 
خواهد  در  نمایش  به  جشنواره  این  مسابقه 
نخستین  اساس  بر  فیلم  این  ساختار  آمد. 
که  است  »تناوب«  فیلمساز  این  کوتاه  فیلم 
ای  دقیقه  یازده  پالن  یک  در   ۸4 سال  در 
کارگردانی شده است. »جاودانگی« نخستین 
شود  می  محسوب  کارگردان  این  بلند  فیلم 
که تمام اتفاقات آن در شبی بارانی در قطاری 

مسافربری ُرخ می دهد
پالن  تک  فیلم  جشنواره  دوره  هشتمین 
کار  به  آغاز  مهر(  اکتبر )30  از ۲1  کرواسی 

می کند و تا ۲3 اکتبر )۲ آبان( ادامه دارد.

»جاودانگی« به  جشنواره فیلم های کرواسی رسید

از  فرانسوی  مطرح  بازیگر  هوپرت  ایزابل 
سوی انستیتو فیلم آمریکا مورد تجلیل واقع 

می شود.
هوپرت  ایزایل  دیلی،  اسکرین  از  نقل  به 
جدیدترین  نمایش  با  که  است  شخصیتی 
فیلمش یعنی »اله« در انستیتو فیلم آمریکا 
او  تقدیر می شود.  او  از  نوامبر  تاریخ 11  در 
در این فیلم در نقش زنی موفق از نظر کاری 
جلوی دوربین رفته که در جستجوی فردی 
بر می آید که به او حمله کرده و مورد آزارش 

قرار داده است.
این  پخش  حقوق  کالسیک  پیکچرز  سونی 
این  و  کرده  خریداری  آمریکا  برای  را  فیلم 
رو  روبه  اقبال  با  کن  جشنواره  در  که  فیلم 

نمایش  به  آمریکا  در  نوامبر   11 بود  شده 
درمی آید.

آمریکا  فیلم  انستیتو  مدیر  لیانگا  خواکین 
استاد  ایزابل هوپرت یک  باره گفت:  این  در 
در  او  بی باکی  و  شهامت  است.  بازیگری 
درخششی که در فیلم »اله« نشان داد ما را 
چنان به هیجان آورد که تصمیم گرفتیم در 
سی امین دوره برگزاری جشن انستیتو فیلم 

آمریکا از او قدردانی کنیم.
که  سزار  جایزه  نامزدی  دریافت  در  هوپرت 
عنوان  به  می شود،  محسوب  فرانسه  اسکار 
بهترین بازیگر زن رکورد دارد و 1۵ نامزدی 
را  این جایزه  کسب کرده و در سال 1۹۹۵ 

برای فیلم »مراسم« دریافت کرده است.

کوتاه از جهانتجلیل از ایزابل هوپرت در جشنواره آمریکایی کوتاه از ایران

شانزدهمین جشنواره بین المللی سینمایی بیروت 
در حالی با مشارکت 76 فیلم از جمله 31 فیلم 
کوتاه و آثاری از کارگردانان بین المللی در بیروت 
پایتخت لبنان آغاز بکار کرد که یک فیلم ساخته 
شده با کمک مالی رژِیم صهیونستی اجازه پخش 

آن لغو شد.
این جشنواره که از روز چهارشنبه بابرگزاری مراسم 
افتتاح در ساختمان سیتی سنتر منطقه حازمیه 
بیروت شروع شد وقرار است 13ماه اکتبر با پخش 
 The First Monday in(مستند فیلم 
May( از »اندرو روسی« به کار خود خاتمه دهد. 
 The(»در مراسم افتتاح فیلم»دختری در قطار
Girl on the Train( از» تیت تیلور« کارگردان 

آمریکایی به نمایش درآمد. 
»کارلوس شاهین« هنرپیشه و کارگردان لبنانی 
ریاست هیات داوری بخش مسابقه را برعهده دارد. 
رسانه  و  ارتباطات  شورای  مدیر  دومانی«  »ندی 

اردن و »پیر ابی صعب « معاون سردبیر روزنامه 
االخبار لبنان عضو هیات داوری جشنواره هستند. 

»کولیت نوفل« مدیر جشنواره گفت: فیلم های 
عمومی این دوره از جشنواره به مسائل اجتماعی 

، انسانی و سیاسی در جهان عرب پرداخته است 
وفیلم های بخش مسابقه جشنواره در دو حوزه 
مستند وکوتاه با موضوع خاورمیانه با یکدیگر رقابت 

خواهند کرد. 

وی خاطر نشان کرد:به خاطر بحران ها ودرگیری 
هایی که درمنطقه شاهد آن هستیم فیلم های 
جشنواره بر موضوعاتی همچون: مهاجرت، آوارگان، 
تروریسم، جنگ های داخلی، تجارت اعضای بدن 

وخشونت خانوادگی و... تمرکز دارند. 
فیلم درخواست حضور  افزود: حدود 400  نوفل 
در این جشنواره را ارسال کرده بودند که مدیریت 
جشنواره از بین آنها 76 فیلم متنوع را انتخاب کرد، 
برخی از این فیلم ها در جشنواره کن و برخی در 
جشنواره های دیگر شرکت کرده اند و ما درصدد 
مردم لبنان هم بتوانند آنها را تماشا کنند. اما در 
این میان تاکنون سه فیلم از 76 یا پخش آنها 
ممنوع شده و یا هنوز تصمیم نهائی برای اکران 
آنها گرفته نشده است. یکی از این سه فیلم، » امور 
شخصی« ساخته » مها حاج« کارگردان فلسطینی 
است و از آنجا که این فیلم با حمایت مالی دشمن 
صهیونیستی ساخته شده است، اجازه اکران نیافت.

فیلم صهیونیستی که اجازه پخش نیافت

»خداحافظی طوالنی« در جشنواره 
فیلم مذهب امروز

میزبان  امروز  مذهب  فیلم  جشنواره 
»خداحافظی طوالنی« است.

بنیاد  روابط عمومی  از  زمان  پیام  به گزارش 
سینمایی فارابی، در نوزدهمین دوره جشنواره 
فیلم مذهب امروز فیلم »خداحافظی طوالنی« 

ساخته فرزاد موتمن حضور دارد. 
تا  بنیاد  این  کنندگی  پخش  با  مذکور  فیلم 
بوسان  المللی  بین  های  جشنواره  در  کنون 
بنگلور  )اسپانیا(،  آسیا  کاسا  جنوبی(،  )کره 
و  )هند(  الیتز  آل  و  )عمان(  ظفار  )هند(، 
در  فیلم  ایرانی  های  جشنواره  همینطور 

استرالیا و کانادا به روی پرده رفته است.
درمیشیان  رضا  کارگردانی  به  »النتوری« 
و  المللی  بین  مسابقه  های  بخش  )در 
به  »فرزندان«  و  سیگنیس(  سازمان  مسابقه 
مهاجرت،  )در بخش  یاسر طالبی  کارگردانی 
تکثر، همزیستی( دیگر فیلم های بلند ایرانی 
حضور  سینمایی  رویداد  این  در  که  هستند 

دارند.
جشنواره فیلم مذهب امروز از تاریخ 16 تا ۲6 
برگزار  ایتالیا  کشور  در  جاری  سال  ماه  مهر 

می شود.

خبر


